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Nyusi e o terrorismo em Cabo delgado

Suposto recrutamento para frente de batalha

Carne para canhão 
assusta jovens

    Mostrem 
as caras e 

vamos falar!
Buchilli lava as mãos 

Chang ao 
“Deus dará”



Nyusi aberto para negociar 
com os terroristas

- …esses que estão a matar pessoas aqui em Cabo Delgado se derem a cara 
e disserem o que querem, nós vamos ouvir – Filipe Nyusi

a instabilidade político-militar em Cabo delgado foi 
o tema que dominou o comício popular orientado pelo 
presidente da república, Filipe Nyusi, em pemba. ali-
ás, mesmo a sessão do Conselho de ministros desta sema-
na aconteceu na capital provincial de Cabo delgado, de 
forma extraordinária, como sinal da preocupação pelo 
escalar de violência armada naquela região do país.

Os terroris-
tas que desde 
2017 aterrori-
zam o norte de 
Cabo Delgado, 

especialmente nos distri-
tos de Palma, Mocímboa da 
Praia, Muidumbe, Nangade 
e Macomia não dão trégua.

Os primeiros ataques de 
grupos armados desconhecidos 
aconteceram no dia 5 de Ou-
tubro de 2017 e tiveram como 
alvo três postos da polícia na 
vila de Mocímboa da Praia. 
Cinco pessoas morreram. Cer-
ca de um mês depois, a 17 de 
Novembro, as autoridades dão 
ordem de encerramento a algu-
mas mesquitas por se suspeitar 
terem sido frequentadas por 
membros do grupo armado.  

As Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS) têm registado 
várias baixas. As populações 
deixaram suas zonas de ori-
gem por temerem ataques 
terroristas sem rosto, pese 
embora em alguns casos o au-
to-proclamado Estado Islâmi-
co tenha reivindicado alguns. 

Entretanto, o Governo mo-
çambicano admite que tem 
sido difícil identificar os auto-
res dos ataques armados e, por 
isso, pede apoio à população. 
O presidente da República, fa-
lando em comício popular na 
cidade de Pemba, pediu aos 
cidadãos para que denunciem 
quem está por trás dos ataques. 

“Não tenham vergonha de 
dizerem que este é crimino-
so fulano, até podem chamar 
tios criminosos também. Po-
dem dizer é aquele que me 
mandou disse que vai me dar 
isto. Se nos fizerem isso, cin-
co pessoas, nós vamos en-
contrar”, disse Filipe Nyusi.

Recorda-se que em Maio 

do ano passado, o comandan-
te geral da polícia, Bernar-
dino Rafael, apontou Abdul 
Faizal, Abdul Remane, Ab-
dul Raim, Nuno Remane, Ibn 
Omar e um sexto identificado 
apenas por Salimo como sen-
do os mandantes dos ataques.

Bernardino Rafael denun-
ciou os supostos autores e que 
estão ligados aos traficantes 
de pedras preciosas de Nama-
nhumbir, que supostamente são 
líderes do grupo de insurgentes. 

“Algumas das pessoas que 
estão a promover guerra nal-
guns distritos de Cabo Delga-
do eram garimpeiros aqui em 
Montepuez, estavam como 
cabecilhas daqueles crimi-

nosos que pegavam a pedra 
preciosa, rubi e outras, e iam 
entregar aos jovens que carre-
gavam para o litoral e depois 
levavam para fora do país”, 
anunciou o comandante-geral 
da PRM, Bernardino Rafael.

Para além do grupo aponta-
do por Bernardino Rafael, em 
Janeiro de 2019, três Ugande-
ses, líderes do grupo extremista 
Al Shabab, foram neutraliza-
dos em Mocímboa da Praia, 
e transferidos para as celas da 
vizinha província de Nampula. 

A polícia considerou tratar-

-se de líderes do grupo que, 
desde Outubro de 2017, aterro-
riza o norte de Cabo Delgado. 
Entretanto, os indiciados, dos 
quais uma mulher esposa de um 
membro superior do grupo Al 
Shabab e assumem ser mem-
bros do Al Shabab no Uganda 
seu país de origem, dizem ter 
se deslocado a Moçambique 
com o propósito de resgatar 
seu líder principal e negaram 
ter qualquer ligação com atro-

cidades de Cabo Delgado.
Nyusi insiste na vigilância
Para o presidente Filipe 

Nyusi, os terroristas vivem no 
seio da população e, alguns de-
les, até estiveram presente no 
comício que orientou em Pem-
ba e deu exemplo que aconteceu 
em alguns distritos que visitou.

“Estão aqui dentro, alguns 
entre vocês. Vieram ouvir, 
digo isso porque já fizemos 
algumas reuniões nos distritos 
onde fiquei, alguns deles fala-
ram mais do que outras pesso-
as, passado uma semana fomos 

encontrar no mato a dirigir 
grupos, aquele que falou mui-
to na reunião. Então, significa 
que é preciso muita vigilância”, 
disse o PR e acrescentou que, 
caso os malfeitores dêem as 
caras, está aberto para os ouvir.

“…esses que estão a matar 
pessoas aqui em Cabo Delga-
do, se derem a cara e disserem 
o que querem nós vamos ou-
vir. Se é por causa da riqueza 
que há aqui, há muitas manei-

ras de distribuição da rique-
za. Uma delas é trabalhando”.

Estudos feitos apontam a 
pobreza

Em Maio do ano passado, 
um estudo conduzido pelos 
académicos João Pereira e Sal-
vador Forquila, e pelo sheik 
Saide Habibe, que percorre-
ram os distritos de Mocímboa 
da Praia, Macomia, Chiúre, 
Montepuez e cidade de Pemba, 
em Cabo Delgado, e Memba, 
Nacala-Porto, Nacala-a-Velha 
e Ilha de Moçambique, na cos-
ta de Nampula, concluiu que a 
pobreza, a falta de escolaridade 
e o sentimento de exclusão social 
são alguns motivos que expli-
cam os ataques de grupos radi-
cais no norte de Cabo Delgado.

Um outro estudo feito 
pelo Observatório do Meio 
Rural também apontou a po-
breza como uma das causas 
dos ataques no norte do país.

“Em primeiro lugar, fenóme-
nos de pobreza que já se prolon-
gam há muitos anos. Mas depois, 
nos últimos 10 anos assiste-se a 
uma grande euforia em torno da 
exploração de recursos naturais”, 
explicou João Feijó investigador 
do Observatório do Meio Rural, 
acrescentando que “estas desco-
bertas precipitaram muita gente 
para Cabo Delgado, aumenta-
ram as desigualdades sociais, 
algumas pessoas ganharam com 
aquilo, houve uma grande pres-
são sobre terrenos e as popula-
ções locais grande parte delas 
não beneficiaram com isto”.

Entretanto, Filipe Nyusi con-
sidera que os ataques são pro-
tagonizados por pessoas com 
dinheiro de origem duvidosa.

“É uma guerra movida por 
pessoas de fora e pessoas que 
tem dinheiro. Não sabemos 
onde levam esse dinheiro para 
matarem os moçambicanos. Se 
calhar é o dinheiro dos próprios 
moçambicanos que matam os 
moçambicanos”, lamentou o 
chefe do executivo moçambica-
no. (Egídio Plácido/Agências)
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a procuradoria-Geral da república (pGr) anunciou, 
esta segunda-feira, que abdicou dos recursos judiciais na 
África do sul referentes à extradição do ex-ministro das Fi-
nanças Manuel Chang para tentar acelerar a decisão final.

“A P G R 
i n s -
t r u i u 
o s 
a d v o -

gados para retirarem os dois 
pedidos pendentes nos tri-
bunais sul-africanos”, refe-
re em comunicado a PGR.

O ex-ministro é arguido 
numa investigação judicial de 
Moçambique no quadro das 
dívidas ocultas do país, mas 
há, na África do Sul, dois pe-
didos de extradição em parale-
lo, um de Maputo e outro dos 
Estados Unidos da América.

Washington já julgou um 
processo referente às dívidas 
ocultas e absolveu o principal 
suspeito, o empresário Jean 
Boustani, que era acusado de 
fraude e lavagem de dinheiro no 
processo, por falta de jurisdição 
dos tribunais norte-americanos.

Ora, perante esta decisão, 
Moçambique acredita ter ficado 
demonstrado que é a jurisdição 
adequada para julgar Chang.

No comunicado, a PGR 
moçambicana refere que, “face 
aos desafios jurisdicionais en-
frentados pelos EUA no pro-
cesso contra Jean Boustani 
que culminou com a sua ab-
solvição, a Procuradoria-Geral 
da República vê reforçado 
o seu entendimento de estar 

em melhor posição para res-
ponsabilizar Manuel Chang”.

Assim, a PGR espera que 
“a retirada dos dois recursos 
concorra para acelerar o des-
fecho do caso e que os funda-
mentos adicionais apresenta-
dos, pelos canais apropriados, 
apoiem ao Ministro da Justi-
ça [sul-africano] na reanáli-
se do pedido de extradição”.

Os Estados Unidos da Amé-
rica foram os primeiros a pedir 
a extradição de Chang, mas 
as autoridades sul-africanas 
ainda não decidiram, um ano 
depois de o manterem detido.

Um ministro da Justiça che-
gou a decidir a favor de Moçam-
bique em detrimento dos EUA, 
mas o titular do cargo no novo 
Governo, empossado em 2019, 
discordou, o que levou aos re-
cursos moçambicanos, que 
aguardavam decisões judiciais.

À margem do caso das dí-
vidas ocultas, Moçambique 
admite que a decisão de retirar 
os pedidos de recurso tenha 
“impacto negativo” para a Co-
munidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) “em 
matéria de extradição, quando 
existem pedidos concorrentes”.

“Tratando-se do primeiro 
caso [do género], esperava-se 
que a decisão sobre estes re-
cursos fixassem jurisprudência 

para casos futuros”, nota a PGR.
Por outro lado, Moçambi-

que entende também que deve 
ser contestada a interpretação 
feita pela África do Sul so-
bre a imunidade de suspeitos 
no âmbito do Protocolo da 
SADC sobre Extradição, pelo 
que “submeterá as constata-
ções sobre a matéria às auto-
ridades competentes para os 
devidos efeitos” junto daque-
la comunidade sub-regional.

Manuel Chang é acusado 
de ter avalizado ilegalmente 
dívidas ocultas do Estado mo-
çambicano de 2,2 mil milhões 
de dólares contraídas entre 
2013 e 2014 - em forma de cré-
dito junto das filiais britânicas 
dos bancos de investimentos 
Credit Suisse e VTB pelas em-
presas estatais moçambicanas 
Proindicus, Ematum e MAM.

Advogado confiante no 
repatriamento

Entretanto, o advogado 
sul-africano que representa 
Moçambique no caso de extra-

dição de Manuel Chang disse, 
esta terça-feira, esperar que a 
África do Sul assuma o risco 
de repatriar o ex-ministro das 
Finanças moçambicano para ser 
julgado por fraude e corrupção.

“É uma questão de correr 
esse risco, mas a nossa con-
fiança é reforçada pelo facto 
de Chang já não gozar de imu-
nidade para ser julgado em 
Moçambique”, disse Samuel 
Modiba em declarações ao di-
ário de Joanesburgo The Star.

“Lembre-se que a questão 
gira em torno da imunidade de 

Chang. No caso, foi argumentado 
que Chang gozava de imunidade 
e que não seria julgado em Mo-
çambique”, afirmou o advogado

O advogado insiste que 
Chang renunciou como mem-
bro do parlamento. Além dis-
so, há um novo parlamento 
em Moçambique e Chang não 
faz parte dele. Ele não está 
mais coberto pela imunidade”.

“Não há mais motivo para 
a África do Sul não o extra-
ditar para Moçambique. A 
principal razão desapareceu”, 
declarou Samuel Modiba.

Moçambique eleito 
membro do Conselho de 
Paz e Segurança da UA

Moçambique vai integrar, 
a partir de 01 de Abril, o Con-
selho de Paz e Segurança da 
União Africana (UA), órgão 
em que têm assento rotativo 
15 dos 55 países membros da 
UA, anunciou a organização.

De acordo com um me-
morando da 36.ª reunião do 
Conselho Executivo da UA, 
realizada na sexta-feira e a 
que a Lusa teve hoje aces-
so, Moçambique e Malawi 
eram os dois únicos can-
didatos para as duas vagas 
em aberto para África Aus-
tral com o fim dos manda-
tos de Angola e Zimbabwe.

Moçambique e Malawi 
foram eleitos para mandatos 
de dois anos e juntam-se ao 
Lesotho em representação 
da África Austral no Con-
selho de Paz e Segurança, 
sendo que o país lusófono 
já tinha sido eleito para o 
órgão por duas vezes: em 
2004 para um mandato de 
dois anos e em 2013 para 
um mandato de três anos.

O Conselho de Paz e Se-
gurança funciona na sede da 
UA, em Addis Abeba, e é co-
adjuvado nas suas delibera-
ções por um comité militar e 
outro de peritos diplomatas.

Lembre-se 
que a questão 
gira em torno 
da imunidade 
de Chang. No 
caso, foi argu-
mentado que 
Chang gozava 
de imunidade 
e que não se-
ria julgado em 
Moçambique... 
além disso, há 
um novo par-
lamento em 
Moçambique e 
Chang não faz 
parte dele
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Buchilli lava as mãos e 
deixa Chang ao “Deus dará”



PAICV recorda “companheiro de todas as horas” de Amílcar Cabral

Marcelino dos Santos foi 
um “combatente exemplar”

o partido africano da independência de Cabo Verde (pai-
CV) destacou o moçambicano marcelino dos santos como um 
“combatente exemplar” e lembrou que foi “companheiro de 
todas as horas” de amílcar Cabral, samora machel, agosti-
nho Neto e aristides pereira.

Numa mensagem 
de pesar, a líder 
do maior parti-
do da oposição 
cabo-verdiana, 

Janira Hopffer Almada, recor-
dou que o fundador da Frente 
de Libertação de Moçambique 
(Frelimo), Marcelino dos San-
tos, foi “um dos grandes ícones 
das lutas de libertação das anti-
gas colónias portuguesas e dos 
povos africanos”.

“Marcelino dos Santos foi 
um companheiro de todas as 
horas de Amílcar Cabral, Sa-
mora Machel, Agostinho Neto, 
Aristides Pereira, Joaquim 
Chissano e tantos outros, os 
quais escreveram com letras 
de ouro o processo conducente 
à independência nacional dos 
nossos países”, lê-se na nota.

“Momentos históricos que 
jamais serão esquecidos, pe-
los enormes sacrifícios con-
sentidos, pelo elevado espíri-
to patriótico sem falhas, pela 
clarividência de uma inteli-
gência ímpar, pelo amor à 
pátria e às nobres causas dos 
povos sob jugo colonial”, pros-
seguiu-se na nota do PAICV.

Para Janira Hopffer Almada, 
que também é vice-presidente da 
Internacional Socialista, Marce-
lino dos Santos foi “um comba-
tente exemplar nas várias frentes 
da luta, distinguindo-se sempre, 
muito em particular nas relações 
diplomáticas, e ainda no contri-
buto maior que dedicou à edi-
ficação do Estado de Moçam-
bique no pós-independência”.

E recordou que Marcelino 
dos Santos foi “um amigo e um 

camarada de longa data, de mui-
tas e inesquecíveis lutas, de ele-

vada estatura moral e patriótica, 
um homem com apurado senti-

do de Estado e cujo rico legado, 
certamente, irá inspirar muito, 
em particular, a juventude”.

A líder partidária cabo-
-verdiana endereçou votos de 
pesar ao “partido-irmão” Fre-
limo e sentimentos de “maior 
conforto” à família enlutada.

Marcelino dos Santos mor-
reu na terça-feira aos 90 anos, 
na sua em casa, em Maputo, 
vítima de uma paragem cardía-
ca, anunciou o médico pessoal.

Natural de Lumbo, junto à 
Ilha de Moçambique, na provín-
cia de Nampula (Norte do país), 
fez parte com Samora Machel e 
Uria Simango do “triunvirato” 
que chefiou a Frelimo após a 
crise aberta com o assassínio de 
Eduardo Mondlane, em 1969.

Após a independência, 
exerceu, entre outros cargos, 
o de presidente da Assembleia 
da República de Moçambi-
que, entre 1986 e 1994, último 
lugar institucional que ocu-
pou, apesar de ter continua-
do na vida política. (lusa)

Ataques Cabo Delgado

Quase 31 mil alunos 
precisam de salas de aula 

Cerca de 31 mil alunos precisam de novas salas de aula, 
depois dos ataques armados na província de Cabo delgado, 
no norte de moçambique, terem afectado 97 escolas públicas, 
anunciou hoje a ministra da educação.

Carmelita Na-
mashulua anun-
ciou que “97 es-
colas estão a ser 
afectadas pela 

acção dos malfeitores” e há 
“30.966 alunos e 700 profes-
sores que precisam de abrigo 
para que possam desempenhar 
melhor a sua missão”.

A governante falava num 
comício em Pemba, capital pro-
vincial, orientado pelo Presiden-
te da República, Filipe Nyusi.

A ministra prometeu que 

as crianças “não ficarão sem 
estudar”, pois “serão aco-
lhidas nas escolas mais se-
guras”, em distritos que não 
têm sido afectados pelas in-
cursões dos grupos armados.

Ao mesmo tempo, o Go-
verno conta recuperar as es-
colas afectadas, numa pro-
víncia que há um ano foi 
também afectada pelo ciclone 
Kenneth, que destruiu vá-
rias infra-estruturas, matou 
45 pessoas e afectou 250.000.

O comício realizou-se após 

uma reunião de dois dias do 
Conselho de Ministros que, 
excepcionalmente, se deslocou 
de Maputo para Pemba, com 
os ataques armados na agenda.

“O que foi feito [na reu-
nião do Conselho de Minis-
tros] foi auscultar a opinião” 
de pessoas influentes e gover-
no provincial, referiu Helena 
Kida, porta-voz do encontro.

A auscultação permitirá 
encontrar “estratégias e so-
luções efectivas para esta si-
tuação de intranquilidade”, 
concluiu, sem mais detalhes.

Durante o comício, Nyu-
si repetiu um apelo que tem 
sido feito pelas autoridades 
aos mais jovens, para que se 

afastem de acções de alicia-
mento para combater pelos 
“malfeitores”, pedindo ain-
da à população que denun-
cie os mentores da violência.

Os ataques armados na pro-
víncia de Cabo Delgado eclo-
diram em 2017 protagonizados 
por residentes, frequentadores 
de mesquitas “radicalizadas” 
por estrangeiros, segundo líde-
res islâmicos locais que primeiro 
alertaram para atritos entre fiéis.

Nunca houve uma reivindi-
cação da autoria dos ataques, 
com excepção para comunica-
dos do grupo ‘jihadista’ Estado 
Islâmico, que desde Junho tem 
vindo a chamar a si alguns deles, 
com alegadas fotografias das 

acções, mas cuja presença no 
terreno especialistas e autorida-
des consideram pouco credível.

Os ataques já provoca-
ram pelo menos 350 mortos 
e 156.400 pessoas afectadas 
com perda de bens ou obriga-
das a abandonar casas e terras 
em busca de locais seguros.

A província de Cabo Del-
gado é aquela onde avançam as 
obras dos mega-projectos que 
daqui a quatro anos vão colocar 
Moçambique no ‘top 10’ dos 
produtores mundiais de gás na-
tural e onde há algumas empre-
sas e trabalhadores portugueses 
entre as dezenas de emprei-
teiros contratados pelos con-
sórcios de petrolíferas. (lusa)
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Ao não removerem os panfletos

Partidos Políticos 
violam lei eleitoral 

Passados mais de 90 dias depois do fim da campanha eleito-
ral, os partidos políticos com representação na assembleia da 
república e na Comissão Nacional de eleições, Frelimo, rena-
mo e MDM, ainda mantêm material propagandístico afixado 
em diversos locais, o que constitui uma violação à legislação 
eleitoral no número 3 dos artigos 33 e 59, das leis n. 2 e 3/2019, 
respectivamente.

De acordo com 
esta lei, “os con-
correntes (par-
tidos políticos, 
coligações de 

partidos políticos e grupos de 
cidadãos eleitores concorren-
tes) às eleições são responsá-
veis pela retirada do material 
de propaganda, inscrições grá-
ficas, inscrições ou pinturas, 
no prazo de 90 dias a contar do 

termo da campanha”. Contudo, 
passam, pelo menos, cerca de 
130 dias depois do término da 
campanha eleitoral (terminou 
no dia 12 de Outubro), mas 
continuam afixados panfletos, 
bandeiras e painéis publicitá-
rios com mensagens de apelo 
ao voto. 

A Sala da Paz identificou em 
vários pontos da cidade de Ma-
puto, Chimoio e na Vila de Go-
rongosa, materiais pertencen-
tes a estes partidos que por lei 
já deviam ter sido removidos.

Na avenida Eduardo Mon-
dlane, a Sala da Paz contabili-
zou, pelo menos, 50 bandeiras 
do partido Frelimo, fixadas nos 
postes de energia e mais de 
uma dezena na avenida Mao 
Tse Tung. Os três partidos têm 
material de propaganda afixado 
em outros lugares públicos na 

cidade de Maputo, a exemplo 
do muro de vedação e interior 
dos mercados Central e Povo, 
nas três pontes sobre a Aveni-
da de Moçambique, nas zonas 
do Benfica, Choupal e Cemité-
rio de Lhanguene, no muro de 
vedação do cemitério na zona 
da Ronil, no Bairro Central, as-
sim como no muro de vedação 
da empresa pública Aeropor-
to Internacional de Mavalane. 

Ao nível da cidade de Chi-
moio, pode se mencionar como 
exemplo os panfletos do par-
tido Renamo e o respectivo 
candidato presidencial, Ossufo 
Momade, em estabelecimentos 
comerciais, na Av. Dr. Amé-
rico Boavida e na Rua de Ba-
rue, ao lado da Pensão 1920. O 
MDM tem panfletos afixados 
em estabelecimentos na Rua 
dos Operários. Os partidos Re-
namo e MDM têm ainda panfle-
tos afixados nas proximidades 
da Padaria Galaxy. Ao nível 
da vila de Garongosa, pode-
-se dar o exemplo de panfletos 
afixados nos postes de ilumi-
nação pública, assim como em 
sinais de trânsito. Já a Frelimo, 
tem panfletos afixados nas pa-
redes do Clube de Manica, na 
Estrada Nacional Número 6.

Em termos dos candidatos 

presidenciais, a imagem do 
então candidato presidencial 
Filipe Nyusi, permanecem afi-
xadas em painéis publicitários 
em vários pontos da cidade de 
Maputo sendo por exemplo en-
tre a Av. Eduardo Mondlane e 
Tomás Nduda e na parede da 
Residência número 8, da Uni-
versidade Eduardo Mondlane, 
sita na Av. Eduardo Karl Marx. 

CNE ainda vai  comunicar 
a o s  ó r g ã o s  c o m p e t e n t e s

O número 4 do artigo 59 da 
Lei n. 3/2019, atribui à CNE a 
responsabilidade de agir para 
repor a lei. “...a Comissão Na-
cional de Eleições comunica o 
acto às entidades de governa-
ção descentralizada de provín-
cia e de distrito, bem como às 
autarquias locais, para devidos 
efeitos”. Contudo, este órgão 
ainda não intentou nenhuma 
acção para repor a lei. Paulo 
Cuinica, porta-voz deste órgão, 
informou à Sala da Paz que a 
CNE ainda vai comunicar aos 
órgãos competentes para que 
sejam tomadas medidas com 
vista à reposição da legalidade. 

Partidos políticos es-
tão cientes da infracção

A Sala da Paz entrou em 
contacto com os três parti-
dos representados no parla-
mento, e estes mostraram-
-se cientes da infracção. 

“Nós fizemos um movi-
mento para retirar. É verdade 
que pode faltar num e noutro 
ponto. É obrigação dos parti-
dos retirarem os cartazes, se-
gundo a lei. Vamos trabalhar 
para retirar”, afirmou Caifadine 
Manasse, porta-voz da Frelimo. 

Por sua vez, Venâncio 
Mondlane, Mandatário Na-
cional de Candidatura da Re-
namo nas eleições de 15 de 
Outubro, remeteu o assunto 
ao Gabinete Eleitoral da Re-
namo, do qual disse não fazer 
parte. Prometeu enviar um 
contacto de alguém que pu-
desse se pronunciar a respeito, 
promessa que não cumpriu, até 
na quinta-feira ao fim do dia. 

Por seu turno, Sande Car-
mona, porta-voz do partido 
Movimento Democrático de 
Moçambique, disse estar ainda 
por agendar uma reunião com 

Juiz alega indisponibilidade física 

Julgamento de 
PCE da LAM ficou 
sem data

o juiz do processo em que o ex-presidente da Comis-
são executiva (pCe) das linhas aéreas de moçambique 
(lam), antónio pinto, e outros dois arguidos são acusados 
de desvio de fundos da companhia adiou, esta terça-feira, 
o julgamento por tempo indeterminado dizendo estar em 
convalescença.

“Não tenho capacidades 
físicas para hoje dirigir o 
julgamento, sou obrigado a 
adiar o início da sessão para 
uma data a definir”, disse 
o juiz da causa, Rui Daua-
ne, já na sala de audiências.

Dauane avançou que pre-
cisa de um período de recupe-
ração após ter sido internado 
por doença e afirmou esperar 
que dentro de 15 dias possa 
fixar uma nova data para o 
julgamento - que os argui-
dos aguardam em liberdade.

Em declarações aos jorna-
listas, após a desmarcação dos 
trabalhos, Janete Assulai, ad-
vogada de António Pinto, dis-
se compreender as razões da 
decisão do juiz, mas lamentou.

“É um transtorno no sen-
tido em que estávamos pre-
parados [para o início do jul-
gamento], mas entendemos 
a situação”, disse Assulai.

Por seu turno, Abdul 
Gani, advogado de Mia Tem-

porário, também arguida no 
processo, mostrou compre-
ensão com o adiamento, mas 
reconheceu que a situação gera 
inconveniências para a defesa.

“Eu tenho uma testemunha 
que veio de Luanda de propó-
sito [para o julgamento], mas 
a gente entende, aqui não há 
nada a fazer, não temos razão 
absolutamente nenhuma para 
duvidar do que seja”, referiu.

O adiamento de hoje é o 
segundo do caso, depois de a 
audiência de julgamento não 
ter arrancado em 11 de No-
vembro devido a doença dos 
três arguidos no processo.

Além de António Pinto e 
Mia Temporária, gestora da 
empresa Executive, que edita 
a Índico, revista de bordo da 
LAM, é também arguido Hél-
der Fumo, ex-director finan-
ceiro da transportadora área.

Os três são acusados do des-
vio de 50 milhões de meticais.

os seus membros para delinear 
estratégias de remoção dos pan-
fletos. “Os delegados provin-
ciais e o da cidade de Maputo, 
ainda vão agendar um encon-
tro. Só daí será possível saber 
quando serão removidos os 
panfletos”, afirmou Carmona. 

Os partidos sabem que ninguém 
vai lhes penalizar

Para a Sala da Paz, ao pro-
cederem desta forma, os parti-
dos demonstram incoerência e 
falta de disciplina para com a 
legislação. “Os partidos estão 
a dar um mau exemplo para o 
cidadão. Foram eles que apro-
varam estas leis e deviam ser os 

primeiros a cumprir. E se eles 
não têm disciplina para cumprir 
uma lei tão simples quanto esta, 
pouco podemos esperar deles 
em relação a questões ligadas a 
transparência. Eles fazem isso 
porque controla a CNE e sabem 
que ninguém poderá lhes pena-
lizar.”, afirmou Dércio Alfaze-
ma, porta-voz da Sala da Paz.

Durante as eleições inter-
calares para a eleição do Presi-
dente do Conselho Municipal de 
Nampula, em Março de 2018, a 
Sala da Paz identificou um pai-
nel publicitário com material de 
campanha eleitoral de um candi-
dato a presidência do município 
local afixado há mais de 10 anos.
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Não obstante se 
trate um líquido 
preciosíssimo, 
sem o qual não 
há vida, pouca 

gente se dá ao trabalho de re-
flectir sobre a sua proveniên-
cia, sobre os ciclos por que 
passa, sobre as voltas que dá 
até chegar ao copo que leva-
mos à boca para matar a sede.

Ainda que os cientistas te-
nham concluído que o precio-
so líquido é constituído por 
oxigénio e hidrogénio, nin-
guém e nenhuma potência no 
Mundo conseguiu jamais fa-
bricar uma única gota de água.

Deus chama a nossa aten-
ção no Qur’án, Cap. 56, Vers. 
68 - 70, para reflectirmos so-
bre este valiosíssimo líquido, 
considerando-o uma das Suas 
grandes graças e favores para to-
dos os seres vivos. Ele questiona:

“Reparastes na água que be-
beis? Sois vós que a fazeis cair das 
nuvens ou somos Nós? Se nós qui-
séssemos, torná-la-íamos salobra. 
Porque então não agradeceis”?

E diz, no Cap. 23, Vers. 18:
“E fazemos descer do céu água, 

na justa medida, e armazenamo-
-la na terra e, por certo somos 
capazes de fazê-la desaparecer”.

De acordo com este versí-
culo, Deus é quem faz descer 
numa medida certa, água do 
céu, na forma de chuva, pois o 
Ser Humano é tão fraco que, 
se as coisas sobre as quais se 
baseia a vida humana, ultra-
passarem um certo limite defi-
nido, tal poderia provocar um 
grande flagelo e dificuldade.

Este estratégico produto di-
vino é algo sem o qual nenhum 
animal, Ser Humano ou planta 
pode sobreviver. Mas entretanto, 

se chover demais, pode provocar 
cheias, o que se transforma num 
flagelo para os seres vivos, e pre-
juízo para a propriedade. Portan-
to, também se pode transformar 
naquilo a que chamamos de ca-
lamidade. Por isso, Deus manda 
água do céu numa medida certa, 
o suficiente para satisfazer as 
necessidades humanas e não 
provocar cheias, a não ser que Ele 
assim o queira para alguns locais.

A água é uma necessida-
de diária, pelo que há duas 
possibilidades para se sa-
t isfazer essa necessidade: 

1 - Se Deus fizesse chover 
diariamente consoante a necessi-
dade diária, isso causaria grandes 

     transtornos na nos-
s a  a c t i v i d a d e  d i á r i a .

2 - Se a nossa necessidade de 
água para um ano, seis, ou três 
meses nos fosse enviada de uma 

     só vez e nos fosse recomen-
dado que cada um armazenasse 
a sua porção para um período 

     de um ano, seis, ou três me-
ses, tal poderia provocar grandes 
transtornos à maior parte das 

     pessoas, só de pensar no 
espaço necessário para o armaze-
namento de tanta água, no tipo e 

     tamanhodos reservatórios, 
na melhor forma de a conservar, 
mantendo-a incolor, inodora e 

     insípida, pois haveria sem-
pre o risco de essa água parada 
se tornar inquinada decorrido 

     algum tempo, ficando 
assim impossível a sua utiliza-
ção, salvo se cada um tivesse 

     possibilidades de lhe adicio-
nar produtos químicos para pre-
servá-la por um longo período.

Portanto, para não aconte-
cer nem uma, nem outra coisa, 
Deus criou um sistema em que, 
quando ele envia água do céu, 

em simultâneo irriga tempora-
riamente as árvores, os campos 
agrícolas e as pradarias. Outra 
parte da água fica armazenada 
em vários locais, sob a forma 
de lagos, rios, lençóis, etc., que 
mais tarde é utilizada pelos Hu-
manos e animais em momentos 
de necessidade. Porém, é óbvio 
que essa água não poderia durar 
muito tempo, pois decorrido 
algum tempo esgotar-se-ia.

Como então as pessoas 
nos diversos cantos do Mundo 
poderiam ter diariamente, e 
de forma regular, água fres-
ca para as suas necessidades?

Para tal, Deus, com o Seu 
poder infinito, depois de fazer 
chover, conserva uma grande 
parte da água sob o estado sólido 
(gelo) nos cumes das serras de 
grande altitude, livres de polui-
ção, e onde nem a poeira, nem os 
animais, nem as pessoas chegam.

Essa água no estado sólido 
(gelo), gradualmente vai se der-
retendo e através de canais exis-
tentes nessas montanhas, espa-
lha-se pela terra. É através desses 
“pipelines” naturais que a água 
vai chegando a todos os cantos 
da Terra, para daí começar a 
escorrer sob a forma de fontaná-
rios, nascentes, rios, etc., e assim 
a água fresca vai saciando a sede 
de milhões de pessoas e animais.

Alguma dessa água penetra 
no subsolo, correndo na forma 
de lençóis, que depois, através 
de perfurações vulgarmente 
conhecidas por poços ou furos, 
nos fornece parte da água de 
que necessitamos. E é isso que 
Deus diz no seguinte versículo:

“E armazenamo-la na terra”.
E Deus foi tão misericor-

dioso para com a Humanidade, 
que colocou esses lençóis de 

água a uma profundidade al-
cançável, a alguns metros da 
superfície. Imaginemos se es-
tivesse a uma profundidade de 
milhares de metros, como é que 
as pessoas poderiam adquiri-la? 

É  i s s o  qu e  D e u s  n o s 
faz  recordar  ao dizer  no 
Qur’án, Cap. 67, Vers. 30: 

“Diz-lhes; Que tal achais, se 
a vossa água sumir, quem vos 
trará água corrente no seu lugar”?

E  e l e  d i z ,  n o  C a p . 
2 3 ,  Ve rs .  1 8  d o  Q u r ’án :

“E por isso diz: somos ca-
pazes de fazê-la desaparecer”.

Numa altura em que os ní-
veis de queda pluviométrica na 
região Sul do País, aumentaram 
nos últimos dias, fazendo assim 
renascer a esperança do aumento 
de níveis de armazenamento de 
água nas barragens que abas-
tecem as cidades de Maputo, 
Matola e arredores, devemos 
reflectir nestes pontos todos e 
não sermos ingratos para com 
Deus e Suas dádivas, pois quem 
não agradece a Deus não tem o 
direito de usufruir das Suas graças 
e favores, sendo a água uma delas.

D e u s  d i z  n o  Q u r ’á n , 
C a p .  3 1 ,  V e r s . 1 1 :

“Aí está a criação de Deus! 
Mostrai-me agora o que os outros, 
fora d’Ele criaram. Não, mas os 
injustos estão num erro evidente”.

Deus é tão bondoso quanto 
generoso, que criou a água, 
esse líquido precioso, criou 
um maravilhoso sistema para 
a sua distribuição, mas nunca 
nos cobrou um tostão que seja.

De nós, Ele apenas quer que 
reconheçamos esse favor. A sua 
dádiva atinge tanto o crente, 
como o descrente. Quão bom é 
Deus, que não nos priva devido 
à nossa ingratidão e descrença!

Mas por outro lado, em jeito 
de comparação, olhemos por 
exemplo para as empresas de 
distribuição de água nos centros 
urbanos, que cobram valores, 
mas que entretanto não são elas 
as criadoras desse líquido. Fazem-
-no apenas porque tem alguma 
intervenção no seu manusea-
mento, e detêm o monopólio 
da sua distribuição, e se alguém 
faltar com o pagamento por um 
mês que seja, de imediato lhe é 
interrompido o seu fornecimento.  

Que dizer dos outros favores 
e graças de Deus, se estivessem 
nas mãos dos Humanos? Por 
exemplo, o ar puro que respira-
mos, e a luz solar, fonte do calor? 
Decerto que seria um grande 
negócio, e certamente que quem 
não pagasse o ar que respira, 
cortar-se-lhe-ia o fornecimento, 
da mesma forma que o fazem 
em relação à água e à luz. Aí os 
pobres teriam imensa dificuldade.

Infelizmente, nos dias que 
correm, o Ser Humano, de-
vido à sua extrema ganância, 
está a poluir as fontes de água 
através de resíduos industriais 
tóxicos que vai lançando nos 
rios, mares e lagos, e como 
consequência, de acordo com 
relatórios das Nações Unidas, 
morre mais gente no Mundo 
devido ao consumo de águas po-
luídas do que devido à guerras. 

G l o r i f i c a d o  e  l o u v a -
do seja Deus, nosso Senhor!

O Dia Mundial da Água, que 
terá lugar no dia 22.03, deveria 
ser dedicado à Deus por ser Ele 
o Criador desse precioso líquido. 
Aliás, os louvores devem-Lhe 
ser endereçados todos os dias 
e a todo o momento, pois agra-
decer a alguém pelo favor pres-
tado, é uma atitude civilizada.

| opinião |

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A água – uma preciosidade 
insubstituível
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Elísio mAcAmo

Alguns desafios do actual 
Ministro dos Transportes 

Sobre o “recrutamento”

Sempre que é no-
meado um novo 
ministro na área 
dos transportes, 
renasce a nossa 

esperança de que talvez seja 
desta vez que serão tomadas 
medidas mais eficazes para 
melhorar o nosso ambiente 
rodoviário. Porém, importa 
referir que são muitos os de-
safios a ser enfrentados pelo 
recentemente nomeado Mi-
nistro dos Transportes no âm-
bito da segurança rodoviária.

Um dos problemas a ser 
equacionado tem a ver com o 
que se deve fazer para comba-
ter a sinistralidade rodoviária. 
É necessário definir as medi-
das que devem ser tomadas 
de imediato, a médio e lon-
go prazo. Os planos a serem 
feitos e apresentados devem 
ser realizáveis, baseados nos 
meios e condições que o país 
dispõe. Não interessa apresen-
tar planos bonitos se não fo-
rem exequíveis. Em cada uma 
das acções a realizar, torna-se 
necessário determinar quem as 
vai executar, quando, como, 
em que prazo, quem deve 
fiscalizar e prestar contas.

O segundo desafio que se 
levanta tem a ver com o facto 
de nenhum país ser capaz de 
combater a insegurança rodo-
viária sem ter uma Política e 
um Plano Estratégico Nacional 
e Multi-sectorial de Segurança 
Rodoviária. Este plano até já 
existe, mas mostra-se ultrapas-
sado visto que foi elaborado 
em 2011, mas não foi imple-
mentado na sua maior parte. 
O Plano Estratégico de 2011 
possui até um cronograma de 
acções a serem desenvolvidas, 
estabelecendo as entidades 
que as devem executar, indi-
cando os respectivos prazos. 
Em nossa opinião, devia ser 
resgatado e actualizado, es-
tabelecendo novos limites de 
tempo para que as acções a de-
senvolver sejam concretizadas.

Um outro desafio, prende-
-se com a razão de que não se 
pode combater com sucesso a 
insegurança rodoviária sem se 
criar um Centro de Recolha de 
Dados dos Acidentes Rodoviá-
rios, para se saber quais sãos os 
pontos negros das nossas vias, 
a frequência e o tipo de aci-
dentes que mais se regista, as 
causas dos referidos sinistros 

e, deste modo, planificar onde, 
como e quando se deve actu-
ar para resolver os problemas, 
estabelecendo prioridades nas 
acções a implementar para cor-
rigir as anomalias constatadas.

Também, não se pode com-
bater com eficácia os acidentes 
rodoviários, quando um país 
não tem um RIC (Registo, 
Individual dos Condutores), 
vulgarmente designado por ca-
dastro dos condutores. Temos 
de saber quem são os conduto-
res ou o tipo de automobilistas 
que mais prevaricam. Quais as 
transgressões que são mais co-
metidas e as respectivas causas 
que levam a que as tais falhas 
de comportamentos ocorram. 
Só assim se poderá saber o que 
se deve fazer para corrigir e 
melhorar as atitudes negativas 
dos nossos automobilistas. No 
entanto, o mencionado Plano 
de 2011 estabelecia que o ca-
dastro de todos os condutores 
com carta de condução nacio-
nal deveria estar concluído 
em 2013, mas ainda não está.

Por outro lado, é impor-
tantíssimo desenvolver acções 
de capacitação dos recursos 
humanos, quer sejam eles os 

gestores dos programas, quer 
sejam os técnicos ou funcio-
nários que irão desenvolver 
os trabalhos, para que saibam 
com competência organizar, 
orientar, executar e fiscalizar as 
tarefas estabelecidas no âmbito 
da nossa segurança rodoviária. 
É notório, actualmente, um 
grande défice de quadros es-
pecialistas ou preparados para 
desenvolver acções nos seus 
pelouros. Alguns nem sequer 
conhecem a própria legislação 
do trabalho que desenvolvem 
ou que rege as suas activida-
des diárias. Sem gente capa-
citada não podemos evoluir e 
não sairemos da mediocridade.

É no mandato do actual 
Ministro dos Transportes que 
Moçambique tem de atingir um 
estágio avançado para estar à al-
tura do Acordo Tripartido refe-
rente às comunidades de países 
africanos (SADC, EAC e CO-
MESA), do qual Moçambique 
aderiu, em termos de legislação, 
equipamentos e organização, 
tendo-se comprometido a estar 
preparado nas várias vertentes 
do referido acordo e no cumpri-
mento dos prazos estabelecidos.

Sendo o actual Ministro 

dos Transportes um quadro 
cuja formação e experiência 
não era relacionada com a área 
dos transportes, terá de se fazer 
rodear de consultores compe-
tentes. Não deverá limitar-se a 
ouvi-los, devendo buscar tam-
bém conselhos e pareceres de 
outras entidades ou parceiros, 
directa ou indirectamente liga-
dos aos assuntos do seu minis-
tério. Há experiências negativas 
resultantes de decisões toma-
das pelos Ministros anteriores 
cujos directores e conselheiros 
os induziram a cometer erros 
considerados inconcebíveis.

Fazemos votos sinceros 
para que o actual Ministro dos 
Transportes seja bem sucedi-
do nos seus planos ou projec-
tos e nas respectivas acções, 
em tudo o que se refere ou 
que esteja relacionado com o 
nosso ambiente rodoviário. 
O seu sucesso irá certamente 
reflectir-se em todo o País e, 
consequentemente, em todos 
os utentes das vias públicas.

*DIRECTOR DA ESCOLA 
DE CONDUÇÃO INTERNA-

CIONAL

cAssAmo  lAlá* Sobre o Ambiente rodoviário

Chegou à minha 
caixa de cor-
reio um vídeo-
-clip dum jo-
vem que diz ter 

sido “recrutado” compulsi-
vamente pelo exército. Ele 
pede que a família seja infor-
mada do seu cativeiro, mas 
sobretudo apela aos jovens 
de Maputo para fugirem. O 
vídeo acompanha uma “notí-
cia” dum tal General Nitafa 

– nome ao abrigo do qual há 
anos um ou vários indivídu-
os se dedicam com afinco à 
desinformação. Infelizmen-
te, contam com a ajuda de 
muita gente crédula - sem-
pre disposta a circular essas 
coisas - para fazerem isso.

O jovem aparece sozinho, 
sentado no que parece uma 
esteira e com lençóis ao redor 
num recinto que parece um 
armazém. Diz que os outros 

que consigo foram “recruta-
dos” têm medo de mostrar a 
cara. Ele diz que aquele pode 
ser o seu último “áudio”, mas 
estranhamente para uma pes-
soa em apuros, não diz como 
se chama, quem são os seus 
familiares que devem ser in-
formados do seu cativeiro e, 
pior, não parece recear ne-
nhuma represália dos seus 
algozes que, potencialmen-
te, podem também receber 

o vídeo-clip. A gente sabe 
como são os nossos milita-
res quando estão chateados. 

O foco central da men-
sagem parece ser confirmar 
que os recrutamentos estão 
de facto a acontecer, isto é 
a mensagem tem toda a es-
trutura de algo que foi feito 
tendo como objectivo dissi-
par dúvidas a este respeito. 
Ao que tudo indica, antes 
de ser recrutado, o jovem 

conseguiu levar consigo 
um pau de “selfie” que ele 
usa para segurar o celular.

O nosso país está cada 
vez mais curioso. Não é 
apenas uma questão de con-
fiança nas instituições públi-
ca, algo sempre difícil num 
país como o nosso. São os 
insultos constantes à nos-
sa própria inteligência que 
dão que pensar. in facebook
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| opinião |

NYUSI: Máquina montada, o povo quer mais adrenalina, 
para “ajudar” a solucionar os seus problemas…

Novo Governo de Moçambique:

A semana f inda 
foi caracteriza-
da pela tomada 
de posse de res-
tantes membros 

do Governo de Moçambique, 
bem como de 2 Secretários 
de Estado que vão, como o 
então Secretário de Estado 
de Transportes Rodoviários, 
Eng.º Lázaro Sebastião Ma-
the*, responder directamente 
ao Presidente da Repúbli-
ca, Samora Moisés Machel.

Era aquilo que o Presidente 
da República, Filipe Jacinto 
NYUSI, explicou na tomada 
de posse de Osvaldo Peters-
burgo, jovem dinâmico que 
foi nomeado Secretário de 
Estado de Emprego e Juven-
tude e indiscutível Gilberto 
Mendes para o “conturbado” 
lugar de Secretário de Estado de 
Desportos, para ver se poderá 
alavancar, o “desporto em todas 
modalidades”, incluindo tam-
bém para nós o nosso “ntxuva”, 
eram “convidados permanentes” 
no Conselho de Ministros, en-
quanto os Vice-Ministros “po-
dem ser convidados” ao Órgão. 

Não significando que como 
pretendeu insinuar o analista 
político Dr. Ferreira, nos seus 
comentários na TV-Sucesso (te-
lejornal de Domingo, 9.2.2020) 
que o Presidente da República 

quer substituir-se como minis-
tro naqueles importantes Secto-
res, o que é contraproducente. 

Para nós, estamos satisfei-
tos, com a formação da “má-
quina governativa”, pois com 
a “injecção de vice-ministros” 
nas mais diversas área, esta-
mos absolutamente cientes 
que há expectativa para o 
“comboio” conduzido pelo ma-
quinista Filipe Jacinto NYUSI 
chegue a todas as estações e 
apeadeiros, pontualmente.

O “patrão” de NYUSI está 
à espera, porque as acções que 
dificultam o desenvolvimento 
de Moçambique, a “guerra” no 
Centro e em Cabo Delgado 
devem ter “prioridade”, na sua 
agenda, pois nenhuma econo-
mia pode avançar quando não há 
circulação “regular” com os seus 
bens nesta bela “Pátria Amada”.

Estamos absolutamente 
cientes que a PAZ vai reinar, 
sobretudo no Centro, pois o 
regresso dos desmobilizados 
vai desanuviar a tenção rei-
nante, pois cada a um daque-
les homens está à espera de 
retomar as suas vidas (consti-
tuir normalmente a família).

Mas se a nível de Centro 
pode haver a breve trecho algo 
no fundo do túnel, já para 
Cabo Delgado, a situação não 
é de todo fácil, sabido que o 

“milando” ou a maka, como 
sempre digo ao Pedro na nossa 
cavaqueira habitual: “o proble-
ma é o que está lá em baixo”.

É o problema dos recur-
sos que estão naquela Região, 
nomeadamente o gás, as pe-
dras preciosas, grafite, etc..

Estão todos na “cobiça”, por-
que, por exemplo por causa dos 
diamantes, o Dr. Jonas Malheiro 
Savimbe, Presidente da UNITA, 
tinha recursos para “desgraçar” 
a República Popular de Angola, 
aliando-se aos sul-africanos 
do apartheid, para ajudar na 
política de desenvolvimento 
separado na Namíbia, já que 
este território esteve muito 
tempo sob administração do 
Governo da África do Sul, com 
o mandato das Nações Unidas.

São estas coisas que as nos-
sas escolas deviam ensinar, o 
“patriotismo”, para que a nossa 
juventude não caia na fita de 
que está haver recrutamento 
compulsivo para Cabo Delgado 
e tenhamos parte da Cidade 
de Maputo com transportes 
paralisados, com o receio de 
que “estão a recrutar para a 
tropa” e daí se entrar em pânico.

Nesta questão de Zimpeto, 
verificámos o quão há desco-
nhecimento total da Lei que 
rege o SMO (Serviço Militar 
Obrigatório) que vai desde 

Recenseamento até à Mobi-
lização (implica Inspecção).

-“Não se vai carregar al-
guém na rua entrar na viatura 
para ir à tropa…” - explicáva-
mos defronte da Polana Sho-
pping, em Maputo, no dia do 
“boato” aos jovens vendedores.

Para o novo Governo de 
Moçambique aqui a dica: 
NYUSI Máquina montada, 
o povo quer mais adrena-
lina, para “ajudar” a solu-
cionar os seus problemas…

Mas o Presidente já nos 
habituou no mandato ante-
rior. Quem não aguenta com 
a pedalada, fica, porque no seu 
“Governo”: Ninguém é cativo…

Estamos absolutamente 
gratos ao Eng.º Carlos Mes-
quita, timoneiro da Indústria 
e Comércio, por ter permitido 
a temida Inspectora-geral do 
INAE, a Eng.ª Rita de Freitas 
de novo “autorizada” a estar 
no terrenos, contrariando o 
seu antecessor o Dr. Ragen-
dra de Sousa, que defendia a 
“boa cara dos comerciantes”.

Empresa que vendia carne 
“podre” e misturava com boa 
com a “putrefacta” foi desmasca-
rada semana finda. Cometeram 
erro, a TVM esconde a cara 
dos “assassinos” (vender carne 
podre é crime) que o nosso 
Parlamento deveria recomen-

dar para “endurecer” as multas 
até à retirada de “Licença”. É 
por isso que queremos que 
os eleitos “governem”. Vende 
carne podre (apanhado em 
flagrante) e em nome de “pre-
sunção de inocência”, esconde-
-se a cara do “comerciante”.

Não basta o milando de novo 
coronavirus, lá da China…

*Lázaro Mathe, distinguiu-
-se pela organização do Sector 
Rodoviário, tendo sido um dos 
seus feitos, o embrião dos Acor-
dos Rodoviários com o Zimba-
bwe e Zâmbia, que evoluiu para 
o estado actual. Samora Machel, 
depois de intensificação da 
guerra, levou o Eng.º Mecânico 
Lázaro Mathe para a Defesa, 
como Secretário de Estado para 
Área de Logística, já que com 
a “guerra de destabilização” de 
Piether Botha (Primeiro Minis-
tro da África do Sul) e do taba-
queiro Ian Smith (Governador 
da Rodésia), que “teimava” go-
vernar mesmo com sanções das 
ONU (Organização das Nações 
Unidas), hoje Nações Unidas, 
as quais Samora implemen-
tou encerrando as fronteiras. 
Pagamos caro, mas libertados 
Zimbabwe, África do Sul e Na-
míbia, mas ensinam nas nossas 
Universidades, que a FRELI-
MO não fez nada. Uma ova…   

zz Ninguém é cativo…

zz Rita de Freitas (INAE) de novo “autorizada” a estar no terreno…

mAputAdASF r A n c i S c o  r o d o l F o
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Em 27 de Novembro de 2013, o Ministério da Defesa de Moçambique qualificou 
como “boato” informações divulgadas por alguns órgãos de comunicação social 
sobre o recrutamento compulsivo de jovens para o exército, visando enfrentar a 
instabilidade no centro do país.”Não constitui verdade que o Ministério da Defesa 
Nacional ou outras Forças de Defesa e Segurança estão a fazer o recrutamento militar 
compulsivo para o cumprimento do serviço militar, trata-se de boato visando desa-
creditar o cumprimento deste dever sagrado para com a pátria pelo jovem”, rezava 
na altura um comunicado do Ministério. Derivado do facto, muitos jovens evitavam 
sair à rua na cidade da Beira, capital da província de Sofala, centro de Moçambique, 
porque receavam ser compulsivamente incorporados no exército e enviados para 
zonas onde se verificavam confrontos com homens armados da Renamo.O comuni-
cado oficial exortava os jovens a apresentarem queixa à polícia caso fossem coagidos 
para alegadamente serem integrados no serviço militar obrigatório.  Moçambique 
vivia por esses dias, a sua pior crise política e militar, desde a assinatura do acordo 
Geral de Paz, em 1992, na sequência de divergências entre a Renamo e o governo. 

Sete anos depois deste terremoto, nova informação de campanha de recrutamento 
compulsivo passou por Maputo no mesmo período em que decorre o processo do re-
censeamento militar para os indivíduos nascidos há 18 anos. Incrível. Paradoxal. Fan-
tasmagórico.Verdade ou não, mas o que foi vivenciado na capital do país à semelhança 
da Beira, constitui um atentado à integridade do país. Diabos à solta no Ministério 
da Defesa, supostamente a paisana, se fizeram à rua e contra tudo e todos ensaiavam 
gestos em honra do recrutamento militar para integrar as fileiras do exército nacional 
nos combates em Cabo Delgado. O que até nem seria mau de todo, sabendo que o 
cumprimento do serviço militar é prioritário e faz parte da letra da Constituição. 

O que causa estupefacção é a Constituição ser alegadamente pontapeada 
por quem de direito. Voltamos a repetir. Cumprir a tropa faz bem à saúde da 
pátria. O que faz mal são as coincidências demasiadas e repetitivas. Afinal, 
quem faz este tipo de boato? Quem são os tais fulanos a que recrutam supos-
tamente jovens para carne de canhão? O que estará por detrás deste gesto feio? 

Volvidas muitas luas, o cenário do recrutamento compulsivo reaparece. Ape-
sar de não haver certezas quanto ao sucedido, uma vez o Ministério da Defesa 
se fecha em copas e ninguém uiva nem tuge sobre as detenções efectuada em 
relação aos mandantes ou cumpridores da missão, facto que levanta das mais 
díspares conjecturas. Já ouvimos pessoas a dizer que amigos seus do exército 
falam de ser este recrutamento uma ordem por executar. Dizem as línguas que 
não é falsa a informação. Existe recrutamento compulsivo, porque os que estão 
no tropa não querem combater, e são instrumentalizados a operar desta maneira 
para safar a pele.Boatos, atrás de boatos, resultantes de ausência de seriedade na 
forma como são veiculadas as informações. Há muita poeira em redor do recru-
tamento compulsivo. Não basta ao MDN dizer que se trata de boato. À mulher 
de César não basta sê-lo. Ela deve parecer. O povão diz que não há fumo sem 
fogo. Ou seja, algo se passou. O povo não mente. O povo sente. O povo vive. 

É preciso ter atenção quanto a estas atitudes. Em tempo de guerra quem tem um 
olho é rei. O inimigo pode muito bem aproveitar-se destas situações para realmente 
recrutar e criar pânico. O inimigo está no seio da sociedade, diz o PR em alusão aos 
mentores da guerra em Cabo Delgado. Os relatos que chegam do Norte, sobretudo 
desta parcela não são encorajadores para os desígnios de desenvolvimento. Fala-se de 
uma guerra sem quartel, alimentada fortemente nas redes sociais e sabemos do efeito 
nefasto destas redes e do seu impacto moral. Há relatos medonhos. E se a difusão 
de boatos ou a vigência de recrutamentos compulsivos vingar, vamos ter problemas. 
Vamos ter jovens nas fileiras sem moral. Vamos ter jovens recrutados à força mas 
que são doentes. Físicos e mentais. Vamos ter um exército de descontentes e a guerra 
pode terminar cedo para alguns. Posto isto, achamos que não deve haver nenhum 
recrutamento compulsivo. Quando chegar a sua vez, o jovem deve ser convocado e 
não raptado. Acreditamos que o Ministério da Defesa anunciou que vai investigar e 
informar o caso para descobrir a origem, motivações e os autores das informações 
que lançaram alarme nalguns bairros pois estas acções vão contra as práticas e pro-
cedimentos de recrutamento e mobilização estabelecidas pela Lei do Serviço Militar

Editorial

| opinião |

Coincidências 
reincidentes e 
consequências

Adão cArvAlho*

Num Estado de Direito Democrático é exigido ao Estado que busque a ver-
dade, mas não a todo o custo, só a busca da verdade por meios justos e leais é 
conforme com o Estado de Direito, ainda que para a salvaguarda desses inte-
resses se tenha eventualmente de renunciar à descoberta da verdade material.
Muito se tem falado a propósito da utilização na investigação cri-
minal dos cerca de 715 mil documentos que o Consórcio Inter-
nacional de Jornalismo de Investigação fez chegar aos órgãos de 
comunicação social e que terão sido obtidos por meio de aces-
so não autorizado a um ou vários sistemas informáticos (hacker).
O primeiro ponto a assinalar, porque quanto a esse parece não haver 
opiniões discordantes, é que o MP sempre que tomar conhecimen-
to da notícia de um crime deve abrir um inquérito de forma a apurar 
se existiu crime e quem são os responsáveis e não estabelecendo a lei 
quaisquer reservas quanto à notícia do crime parece que o conheci-
mento de tais elementos deverá dar origem à abertura de um inquérito.
O segundo ponto, porque também consensual, é que quem acede a um 
sistema informático não aberto ao público, sem permissão legal ou sem 
estar autorizado pelo respectivo proprietário ou proprietário do direi-
to sobre o mesmo, comete, pelo menos, um crime de acesso ilegítimo.
Já poderá ser mais controvertida a questão relativa à utilização dos elemen-
tos obtidos através da prática de um crime para prova de um outro crime.
Penso que mais do que afirmar certezas importa uma refle-
xão crítica sobre a matéria, porque é uma constante em qual-
quer sistema probatório a oscilação entre a aspiração à verda-
de e o respeito pela legalidade, tendo a cada momento que se 
afinar os pratos da balança de forma a que se encontre um equilíbrio.
Neste jogo de difícil equilíbrio parece-nos que deverá ser feita uma 
distinção entre meios de obtenção de prova no âmbito do decur-
so de uma investigação criminal e levadas a cabo pelo investigador 
ou por terceiros com o conhecimento e conivência do mesmo e ele-
mentos com potencial valor probatório, obtidos por terceiro, ain-
da antes do início de uma investigação criminal e sem que para 
a sua obtenção o investigador tenha colaborado ou incentivado.
Num Estado de Direito Democrático é exigido ao Estado que busque a 
verdade, mas não a todo o custo, só a busca da verdade por meios jus-
tos e leais é conforme com o Estado de Direito, ainda que para a salva-
guarda desses interesses se tenha eventualmente de renunciar à desco-
berta da verdade material. É esta a razão de ser das proibições de prova.
Neste sentido parece ser de excluir a utilização de provas ob-
tidas durante uma investigação criminal pelo próprio inves-
tigador ou por terceiro com o seu conhecimento e conivên-
cia através da prática de um crime, como o de acesso ilegítimo.
Mas deverá o raciocínio ser o mesmo quando o Estado em nada contribuiu 
para a sua obtenção e ser excluída, em qualquer circunstância, a valoração 
no âmbito de um determinado processo de um conjunto de documentos ob-
tidos por um terceiro através do acesso ilegítimo a um sistema informático?
Parece-nos que aqui a resposta não é tão líquida. O que está em causa não é 
já os meios utilizados pelo Estado para a busca da verdade, mas uma pon-
deração de valores entre o interesse colectivo do Estado na realização da 
justiça e os direitos fundamentais do indivíduo constitucionalmente con-
sagrados, como o direito à intimidade da vida privada e familiar, à invio-
labilidade do domicílio, ao sigilo da correspondência e das comunicações.
Somos da opinião que nunca poderão ser valorados os docu-
mentos obtidos por meio de intromissão da vida privada, na cor-
respondência ou nas telecomunicações por estarem protegi-
dos pela tutela de inviolabilidade dos direitos fundamentais.
Já outrotipo de documentos como contratos, extractos bancários, 
facturas, recibos, orçamentos, elementos de contabilidade, que fo-
ram obtidos por um terceiro através de um acesso ilegítimo, antes de 
qualquer investigação criminal, entendemos que quanto aos mes-
mos nenhum direito fundamental estará a ser violado, pelo que o 
interesse na realização da justiça e na descoberta da verdade ma-
terial se deverá sobrepor ao interesse individual e, não estando pre-
vistos expressamente como provas proibidas, poderão ser utilizadas.
A sua utilização e valoração num processo criminal exigirá sempre que a 
autoridade judiciária consiga comprovar a sua genuinidade. *Jornal Visão 

Os “Leaks” e a 
investigação criminal
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Marcelino dos Santos foi um dos que 
concebeu a estratégia para a libertação de 

Moçambique e doutras colónias portuguesas  

“Não é 
u m a 
d e s -
graça 
m o r -

rer com sonhos não realiza-
dos, mas é uma desgraça mor-
rer  sem sonhos por realizar. 
A desgraça na vida não está 
em não atingir um sonho ou 
objectivo,  mas  em não ter um 
objectivo por atingir - Profes-
sor Doutor Christofa Jamo e 
antigo Reitor do antigo ISRI.

 Marcelino dos Santos é 
sem dúvida um dos moçambi-
canos que agora morreu mas 
que em vida teve um gran-
de sonho e que felizmente 
o realizou – que era a liber-
tação do colonialismo por-
tuguês do seu país e doutras 
então colónias portuguesas.

Por isso, ele não é atingi-
do por esta asserção do agora 
também já falecido Professor 
Doutor moçambicano Chris-
tofa Jamo, de que é desgra-
çado quem morre sem ter um 
sonho ou objectivo por reali-
zar. Certamente que Marce-
lino dos Santos morreu feliz 
tal como os seus contempo-
râneos Eduardo Mondlane 
e Samora Machel, porque 
foi depois de ter ajudado a 
realizar esse seu grande so-
nho de libertar Moçambi-
que da dominação colonial.

Se avaliar a morte à luz 
da tese do lendário filósofo 
grego Sócrates, de que “os 
que em vida disseminaram 
ideias sábias, e fizeram obras 
humanitárias para o benefício 
dos seus semelhantes, após a 
sua morte se juntam num gru-
po especial lá no Mundo dos 
mortos’’, então Marcelino dos 
Santos só pode estar agora, a 
partir do dia 11 deste Feverei-
ro de 2020, entre  os outros 
grandes seus legendários que 
em vida tudo fizeram para que 
fossemos livres, de entre os 
quais destaco Eduardo Mon-
dlane, Samora Machel, Agos-
tinho Neto, Amílcar Cabral, 
Nelson Mandela, Martin Lu-
ther King, Fidel Castro e na-

turalmente o próprio Sócrates.
Isto porque Marcelino 

dos Santos não foi apenas 
um dos pioneiros da lua que 
conduziu à nossa libertação 
como foi dos que concebeu 
a estratégia geral que condu-
ziu à libertação de todas as 
outras colónias portuguesas.

Ele foi um dos co-funda-
dores, em 1961 em Marro-
cos, da então Conferência das 
Organizações Nacionalistas 
das Colónias Portuguesas 
(CONCP), e seu primeiro 
Secretário-geral, que teve 
como missão a mobilização 
de jovens das então colónias 
portuguesas e organização 
das lutas de todos os po-
vos que então estavam sob 
o jugo colonial português.

Marcelino dos Santos 
dedicou toda a sua vida de 
adulto, à causa da sua Pátria, 
e foi um dos tais iluminados 
que contribuiu para fazer 
da FRELIMO que ele aju-
dou também a criar em 1962 
em Dar-es-Salaam, a ser um 
dos melhores movimentos 
de libertação nacional, que 
viria a ajudar também a ser 
transformada em partido po-
lítico, em 1977, sob a sabia 
liderança de Samora Machel.

Certamente que terá sido 
em função do seu total em-
penho e a assunção de que  
devia dedicar inteiramente 
a sua vida  à sagrada causa 
pela qual luta a  FRELIMO, 
que Marcelino dos Santos 
dizia como que exagerando, 
que “A FRELIMO Sou Eu’’. 
É uma afirmação que em ri-
gor traduzia uma grande dose 
de verdade. Isto porque, de 
facto, a FRELIMO se con-
fundia e ainda se confunde 
em grande medida com ele e 
com todos os outros grandes 
precursores dos que com ele 
ousaram em tempos tão pe-
rigosos arriscar as suas vidas 
e lutarem contra o tenebro-
so colonialismo português, 
como bem o descreve outro 
grande herói moçambicano, 
Joaquim Chissano, no seu li-

vro Vidas, Lugares e Tempos.
Para que se entenda me-

lhor porque é que Marcelino 
teve uma certa razão nesta 
sua afirmação, julgo que devo 
transcrever uma descrição fei-
ta por Mandela no seu livro A 
Longa Marcha para a Liber-
dade, sobre quão certas pes-
soas são intrínsecas às organi-
zações de que são membros e 
quão influentes são como são 
capazes de moldar à sua ima-
gem e semelhança as organi-
zações de que são membros. 
“Tenho estado a mencionar 
muitas das pessoas que me in-
fluenciaram, mas mais e mais 
fui estando sob a sábia tutela-
gem de Walter Sisulo. Walter 
era forte, razoável, prático e 
dedicado. Ele nunca perdia a 
cabeça numa crise; muitas ve-
zes ficava silencioso quando 
outros gritavam. Acreditava 
que o ANC era o meio para 
efectivar a mudança na África 
do Sul, o repositório das es-
peranças e aspirações dos ne-
gros. Algumas vezes alguém 
pode julgar uma organização 
através das pessoas a que nela 
pertencem, e eu sabia que 
podia ser orgulhoso de per-
tencer a uma organização de 
que Walter Sisulo fosse mem-
bro. Nessa altura havia pou-
cas opções e o ANC era uma 
dessas organizações que va-
lia a pena ser seu membro’’.

Não há dúvida que Marce-
lino dos Santos era o Walter 
Sisulo da FRELIMO. Mesmo 
Chissano reconhece nesse 
seu livro, de que já fiz refe-
rência. Ele diz que Marcelino 
foi o iluminador de todos os 
que buscavam o caminho que 
os pudesse levar a se juntar 
aos que queriam lutar pela 
libertação dos seus países.

Marcelino era também 
forte tal como Walter Sisu-
lo mesmo nos momentos de 
grande crise. Lembro-me 
quando da morte de Samora 
Machel vê-lo de cabeça er-
guida, a dirigir as suas ceri-
mónias fúnebres, com uma 
firmeza e determinação tais 

que acabaram mobilizando 
todo um povo a manter-se 
também firme e determi-
nado a vencer o desespero 
e a perca da esperança que 
nos era infligido pela morte 
de Samora e que espelhava 
a sensação do fim de tudo.

No elogio fúnebre que 
Marcelino leu na sala da en-
tão Assembleia Popular, de 
que ele era o seu Presidente 
e que hoje acolhe as sessões 
da Assembleia das República, 
Marcelino disse a bom-tom e 
som com aquela sua voz poé-
tico próprio de um grande po-
eta que foi também em vida, 
que “mais do que a morte Sa-
mora, a ausência de Samora 
enche por completo esta sala 
da Assembleia Popular’’. Foi 
uma afirmação que reanimou 
a esperança e a certeza de que 
a nossa luta devia continuar 
e que acabou nos libertando 
então do desânimo e do de-
sespero de que estávamos 
apossados devido à inespera-
da morte trágica de Samora.

Hoje é o próprio Marce-
lino dos Santos que já está 
enchendo não a sala mas 
Moçambique com a sua au-
sência, e nos recorda que a 
morte é sim o fim da vida de 
alguém que este entre nós, 
mas que há os que deixam 
obra que vivem para sem-
pre. Marcelino é um dos que 
deixa agora uma grande obra 
que perdurará para sempre. 
Essa obra é a nossa Pátria 
que ele ajudou a libertar do 
jugo colonial português.  

Antes de terminar, devo 
dizer que Marcelino tinha 
outro grande objectivo que 
morreu agora sem o ter vis-
to realizado na totalidade e 
que melhor é descrito pela 
seguinte asserção do mes-
mo meu grande professor 
no ISRI, agora Universidade 
Joaquim Alberto Chissano 
(UJAC), Christofa Jamo, 
que cito no começo deste 
meu artigo, que era acabar 
com a pobreza e corrupção 
em Moçambique, e que é re-

flectido nesta asserção: Eu 
deixo a cada um de vocês 
um desafio: olhem à volta de 
cada um de vocês, em cada 
esquina de Moçambique ve-
rão pessoas pobres, antigos 
combatentes desemprega-
dos, civis desempregados, 
cidadãos mutilados, defi-
cientes, órfãos, diminuídos 
físicos, doentes, população 
deslocada devido às cala-
midades naturais... muito 
pouca gente está preparada 
para o sacrifício. Para que 
Moçambique se libertasse 
do colonialismo, e começas-
se a dar os primeiros passos 
rumo à sua libertação econó-
mica, foi preciso o esforço e 
determinação abnegados de 
alguns moçambicanos que 
se sacrificaram. Esses mo-
çambicanos não eram ego-
ístas nem individualistas. O 
espírito de unidade, ajuda 
mútua, dedicação e, acima 
de tudo, a vontade de ser 
livre conduziram-lhes ao 
sucesso. A todos vós dou o 
meu modesto conselho: vo-
cês devem ter um sonho ou 
objectivos por alcançar. É 
verdade que uns realizam os 
seus sonhos ou objectivos, e 
outros não. Por esta razão di-
go-vos o seguinte: não é uma 
desgraça morrer com sonhos 
não realizados, mas é uma 
desgraça morrer sem sonhos 
por realizar. A desgraça na 
vida não está em não atingir 
um objectivo, mas em não 
ter um objectivo por atingir.

Tal como os seus ca-
maradas de armas de que 
destaco Eduardo Mondlane 
Samora Machel que mor-
reram tão populares como 
quando chegaram de Dar-es-
-Salaam em 1974/75, tam-
bém Marcelino vieram aqui 
popular, de Dar-es-Salaam e 
nos deixa agora muito mais 
popular ainda. Isto porque 
ele não enveredou pela cor-
rupção que é prática ou re-
ligião de muitos dirigentes 
que hoje fingirão ser paladi-
nos do ideal de Kalungano. 

gustavomavie@gmail.com
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AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

Gabinete de Planeamento, Estudos e Cooperação Internacional

3ª JORNADAS CIENTÍFICAS
Convite para Apresentação de Propostas de Trabalhos de Investigação

Lema: Por uma tributação sustentável da Indústria Extractiva como vector para o crescimento inclusivo em Moçambique. 

DATA: 13 de Novembro de 2020

A Autoridade Tributária de Moçambique informa aos interessados e ao público em 
geral que irá realizar as terceiras jornadas científicas no dia 13 de Novembro de 
2020, no Anfiteatro do Edifício Sede da AT, sito na Av. 25 de Setembro nº 1235, 
1º andar, com o seguinte lema: Por uma tributação sustentável da Indústria 
Extractiva como vector para o crescimento inclusivo em Moçambique.

Com o advento da Constituição da República de Moçambique de 1990, o Estado 
promove o conhecimento, inventariação, valorização dos recursos naturais 
e determina as condições do seu uso e aproveitamento com salvaguarda dos 
interesses nacionais.

A tributação e o crescimento inclusivo são temas que afectam directamente a 
vida de todos os cidadãos, e constituem pressupostos para viabilizar a equidade e 
justiça Tributária.

O tributo é um instrumento de igualdade social e a sua finalidade primordial é 
a de carrear para os cofres do Estado, os recursos necessários para a satisfação 
das necessidades públicas. O tributo possui uma função sócio-política, o 
qual está associado ao seu papel como instrumento de coesão social, por isso, 
para alcançar este fim, os indivíduos, a partir do contrato social, delegaram ao 
Estado a responsabilidade de prover o bem comum, passando a ser o detentor da 
legitimidade para instituir os tributos.

De facto, a tributação tornou-se indispensável à vida em sociedade, por conseguinte, 
a partir do ónus fiscal, foi possível garantir a sustentabilidade do Estado e dos 
direitos sociais, também conhecidos como direitos de segunda geração. 

Neste sentido, com o crescimento desenfreado do consumo e da sociedade como 
um todo, sem medidas efectivas de redução, reciclagem e economia de recursos, é 
de suma importância reflectir sobre formas que evitem a degradação e redução da 
arrecadação dos tributos.

Assim, a tributação sustentável manifesta-se como uma técnica relevante utilizada 
pelo Estado para intervenção na economia e sociedade.

Embora esforços dos últimos anos na efectivação da tributação sustentável, verifica-
se que há longo caminho para se atingir uma protecção tributária plenamente 
efectiva, porque ainda existem resistências, de cunho político e económico.

O sector da indústria extractiva tem se destacado no cenário económico 
moçambicano desde 2012, por isso, tem sido envidados esforços no sentido 
de criar reformas específicas tendentes a melhorar os níveis de arrecadação de 
receitas fiscais e promover a cidadania e equidade tributária.

A tributação sustentável é um importante mecanismo de intervenção do Estado 
para a promoção da consciencialização ambiental por parte dos exploradores dos 
recursos bem como no interesse da própria sociedade na busca de transparência e 
equidade fiscal.

O crescimento inclusivo pressupõe redução dos níveis de pobreza, permite que 
existam oportunidades para todos participarem no processo de crescimento, 
garantindo, ao mesmo tempo, que os benefícios sejam partilhados. 

Dado que os mais pobres enfrentam desafios que comprometem suas condições e 
limitam as suas oportunidades, para ser inclusivo o crescimento tem que beneficiar 
a todos, e ao mesmo tempo, reduzir as desvantagens enfrentadas pelos mais 
pobres, tanto em termos de benefícios usufruídos, como em termos de acesso a 
oportunidades de participação.

É, neste âmago que são convidados todos os interessados a apresentar propostas 
de trabalhos que versam sobre o lema supracitado, não se limitando aos seguintes 
subtemas:

a) Eficiência da Tributação;

b) Fórmula de recuperação de custos;

c) Política Fiscal ao serviço do crescimento sustentável e inclusivo;

Os interessados em apresentar propostas de trabalhos de pesquisa, devem 
manifestar a sua intenção, enviando os projectos de pesquisa, em documento físico 
ou em formato electrónico pdf, até ao dia 13 de Março de 2020, para o seguinte 
endereço electrónico: direccaopoliticatributaria@gmail.com.

Os projectos não devem exceder 1500 palavras ou quatro páginas, em formato 
de letra Times New Roman; tamanho 12; espaçamento de 1,5 e devem conter a 
seguinte estrutura:

 i) Título do trabalho; 

ii) Nome(s) dos autores; 

iii) Sumário executivo, breve introdução, objectivos do trabalho, fundamentação 
da relevância do tema, problema, revisão da literatura, hipóteses,  metodologia  e 
referência bibliográfica.

A AT nomeará um júri que irá seleccionar as melhores propostas de trabalhos, 
cujos autores serão notificados até 20 de Abril de 2020, por via electrónica (e-mail) 
sobre os comentários, para efeitos de prosseguimento da pesquisa.

Os trabalhos finais, não mais de (15.000 palavras) deverão ser submetidos 
em quatro (4) exemplares, até ao dia 21 de Agosto de 2020, ao Gabinete de 
Planeamento, Estudos e Cooperação Internacional, em formato pdf, e por via do 
e-mail facultado, acompanhado de um breve curriculum vitae dos autores, que não 
deve exceder uma página. Os proponentes devem assegurar que os seus trabalhos 
não foram objecto de plágio.

Até ao dia 30 de Setembro de 2020, os autores dos trabalhos finalistas serão 
notificados sobre a avaliação final e os dois melhores que apresentarem elevados 
padrões de qualidade técnico-científica serão seleccionados pelo júri para 
apresentação em sessão pública no decurso das 3ªs jornadas científicas e posterior 
publicação numa das edições do Boletim da AT. A Autoridade tributária atribuirá 
prémios aos melhores trabalhos.

Os interessados devem possuir no mínimo, o nível académico de licenciatura e 
disponibilidade para apresentar presencialmente os resultados das suas pesquisas 
no decurso das 3ªs jornadas científicas da AT, podendo ser funcionários da 
Autoridade Tributária de Moçambique.

Encoraja-se a participação de Académicos, incluindo docentes e estudantes dos 
níveis de Mestrado e Doutoramento.

A avaliação do júri independente, irá ponderar a qualidade do sumário executivo, 
enquadramento e clareza do tema, identificação do problema, clareza dos 
objectivos, metodologia, revisão da literatura, relevância e clareza do tema, 
colocação dos argumentos, capacidade de síntese, conclusões, recomendações, 
contributo científico do trabalho para a AT, citações apropriadas e referência 
bibliográfica.

Para mais informações contactar a Direcção de Política Tributária, junto do 
Gabinete de Planeamento, Estudos e Cooperação Internacional, Edifício 
Sede da AT, sito na Av. 25 de Setembro nº 1235, 6º andar, ou através do 
e-mail:direccaopoliticatributaria@gmail.com

Maputo, 4 de Dezembro de 2019
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a chuva que se abateu sobre a capital do país, maputo, 
veio mais uma vez denunciar os crónicos problemas de sa-
neamento público, ainda mais graves nos bairros da perife-
ria. No entanto, o município, falando esta semana no balan-
ço do impacto das chuvas, no encontro havido do Centro 
de operações integradas (Coi), considera prioridade a 
garantia da transitabilidade de vias, limpezas de sistemas 
de drenagem, para além de assistir às famílias afectadas.

O impacto das 
chuvas agravou 
a situação das 
estradas esbu-
racadas que já 

há muito careciam de alguma 
intervenção. Para já, de acordo 
com Alice de Abreu, vereado-
ra para área de Saúde e Acção 
Social, que falava ao Zambe-
ze, o município vai priorizar 
garantir a transitabilidade das 
vias, para além de algumas in-
tervenções básicas em função 
das exigências de cada ponto. 

Ao longo da urbe, o muni-
cípio vai continuar a mapear 
locais que apresentam uma si-
tuação crítica de degradação 
das estradas, no sentido de, as-
sim que terminar a época chu-
vosa, seguirem-se trabalhos de 
melhoramento das mesmas, e, 
paralelamente as medidas de 
mitigação de danos da chuva, 
continuar com acções de lim-
peza de valas e sargetas para 
permitir escoamento das águas 
da chuva, remoção de residios 
sólidos e de solos arrastados 
pela fúria das águas da chuva. 

“Igualmente, continuar a 
garantir limpezas das valas e 
valetas que facilitem o escoa-
mento das águas, e, por causa 
deste trabalho prévio de limpeza 
das valas a nível do município, 
como acção de preparação para 

a época chuvosa, a zona baixa 
da cidade, depois das chuvas, 
prontamente houve escoamento 
das águas e não temos situação 
de permanência de águas acu-
muladas”, apontou de Abreu. 

Mais de duas mil famílias 
afectadas 

Mais de duas mil famílias 
foram afectadas a nível dos 
sete distritos do município de 
Maputo, segundo dados avan-

çados pela edilidade, no en-
contro havido do Centro de 
Operações Integradas (COI).

Das 2146 famílias afectadas 
pelas chuvas que ocorreram en-
tre os dias 9 e 10 de Fevereiro, 
81 famílias encontram-se em 
situação crítica, com residên-
cias completamente alagadas e 
sem condições mínimas de ha-
bitabilidade, tendo sido regista-

da a perda de vários pertences.
Alice de Abreu indicou que 

em coordenação com o INGC 
da cidade, três centros de aco-
modação serão abertos nos 
bairros de Polana Caniço A, 
que deverá acomodar pelo me-
nos 14 famílias, no Aeródromo 
do Costa do Sol e em Mavalane 
A, devendo acomodar 43 famí-
lias, e ainda em Jorge Demitrov.

Recorrendo a estruturas lo-
cais, a partir da vereação, se-

cretários dos bairros e chefes 
do quarteirão, serão levados 
a cabo acções de sensibiliza-
ção das famílias afectadas, 
sob risco de inundações, no 
sentido de abandonar estes 
locais para os centros de aco-
modação a serem criados.

No entanto, prevalece o de-
safio ao nível do COI de garan-
tir o mínimo de condições de 

logística nos centros de acomo-
dação, como fixação de tendas, 
alimentação, água, energia, ser-
viços básicos de higiene e saúde.

O distrito de KaLhamancu-
lo é que se evidencia pelo des-
lizamento de solos e pedras ao 
longo das vias, queda de árvo-
res arrastando cabos de electri-
ficação, acumulação de água da 
chuva ao longo das residências 
nos bairros de Chamanculo B, 
C e D, Munhuana e Micadjuine.

A nível do distrito de Ka-
Maxaquene, os bairros de 
Maxaquene B e C, Mafalala, 
Polana Caniço, registaram um 
número considerável de famílias 
afectadas pelas chuvas, sobretu-
do as famílias com residências 
localizadas a volta das Bacias. 

Já os bairros de Costa do Sol, 
Hulene, Ferroviário, registam 
casos de famílias com residên-
cias completamente alagadas, 
como também nas principais 
vias da Av. de Moçambique, 
com destaque para os bairros 
25 de Junho B, Jorge Dimitrov, 
Inhagoia, Magoanine A e B que 
registam casos de casas alagadas.

Do outro lado da baia de Ka-
tembe, as vias de terra planada 
são as que mais apresentam di-
ficuldades de transitabilidade na 
sequência das chuvas que caíram. 
No distrito de Kanyaka, pelo me-
nos um mercado ficou parcial-
mente destruído pela fúria das 
chuvas acompanhadas de ventos.

No sector de educação, o 
EPC de Mavalane devido a água 
acumulada dentro do recinto es-
colar ficou impossibilitado de ver 
o decurso normal das aulas, para 
além de três unidades sanitárias 
que sofreram alguns danos pe-
las chuvas, desde Hospital Geral 
José Macamo e de Chamanculo 
e o Centro de Saúde Posto 14.

|nacional|

Vias de acesso para assistir aos afectados estão condicionadas

Chuvas colocam 
capital do país em alerta

luÍs cumBe



Calor de Novembro e Dezembro secou todas culturas

Há fome em Maculuva

tudo está perdido. o futuro é incerto. o calor que se fez 
sentir nos meses de Novembro e dezembro, onde os termó-
metros chegaram a atingir fasquias jamais vistas na zona sul, 
queimou todas as culturas, frustrando os sonhos dos agricul-
tores locais. maculuva é uma localidade pertencente ao posto 
administrativo de Zandamela na província de inhambane. a 
população local sobrevive na base da agricultura de sequeiros, 
caça e pesca. a localidade é atravessada pelo rio inharrime 
que, devido à seca, o leito secou, que se atravessa caminhando 
para a outra margem onde se localiza o povoado de Guambene.

ag r i c u l t o r e s 
da localidade 
de Maculuva 
olham para os 
próximos dias 

com muita incerteza. O milho, 
mandioca e feijão, principais 
culturas produzidas naque-
le local, ficaram perdidas nas 
machambas devido ao calor 
intenso que se fez sentir pouco 
tempo depois da sementeira.

Afirmam que a época 
agrícola 2019/2020 foi um 
esforço em vão e abriu espa-
ço para uma fome sem pre-
cedentes dado que todo o 
excedente também esgotou.

Júlio Macuaro, um dos 
agricultores desesperado com a 
seca que abalou a sua localida-
de e não só, afirma que o pouco 
milho que conseguiu produzir 
na machamba vai servir para a 
próxima sementeira e não resta 
nada para a sua alimentação. 

Macuaro, tal como o faz 
noutras épocas agrícolas, nesta 
época havia cultivado mais de 
dois mil hectares com a ajuda 
da sua charrua de tração animal. 

Falta de vias de acesso para 
escoamento de produtos 

Para Júlio Macuaro, um 
dos agricultores de reconhe-
cido mérito naquela região, a 
época agrícola 2019/2020 é 
atípica. Noutros anos, o normal 
é a superprodução. De acordo 
com Macuaro, noutras campa-
nhas agrícolas, produz-se mui-
to milho, mandioca e feijão. 

Mas aí surge outro pro-
blema. É que quando há su-
perprodução, o excedente 
acaba apodrecendo devido a 
falta de mercado para a venda. 

“O maior problema que nos 
temos aqui é falta de vias de 
acesso. Noutros anos produzi-

mos muito milho e feijão que 
não conseguimos armazenar 
nos nossos celeiros. Pensa-
mos em vender mas não temos 
compradores. Os comerciantes 
que costumam comprar pro-
dutos agrícolas na província 
de Inhambane para vender em 
Maputo, não aceitam meter 
seus camiões na nossa loca-
lidade devido à falta de vias 
de acesso”, lamenta Macuaro.

Face a este cenário, Macu-
aro diz que alguns agriculto-
res vem propondo ao governo 
local para promover feiras 
agrícolas e destes só recebe 
promessas e mais promessas. 

“Eles prometem trazer e 
organizar feiras agrícolas para 
podermos vender os nossos 
produtos ao preço justo, o que 
não chega a acontecer e aca-
bamos ficando com produtos 

que depois apodrecem”, disse.
Macuaro lamentou que, na 

última das hipóteses, quan-
do aparecem compradores, 
acabam oferecendo os seus 
produtos ao preço muito bai-
xo imposto por este, para 
não correr o risco de ver seus 
produtos a apodrecerem. 

“É lamentável que alguns 
compradores vindos de Ma-
puto, sabem que ninguém 
consegue chegar cá para 
comprar os nossos produtos, 
aproveitando-se disso impõe 
o preço de compra que é geral-
mente muito baixo”, explica. 

De referir que durante o 
IIº conselho coordenador da 
Direcção Provincial da Agri-
cultura e Segurança Alimen-
tar de Inhambane realizado 
no ano passado na cidade de 
Maxixe, Ricardo Nhacuon-
gue, Secretário Permanente 
daquela província, afirmou 
que de um modo geral a se-
gurança alimentar e nutri-
cional está garantida como 
resposta ao pilar da dispo-
nibilidade de alimentos.

Ricardo Nhacuongue, 
apelou a todos os interve-
nientes do Sector Agrário, 
desde os produtores, co-
merciantes, processadores 
e todos que tem contribuí-
do para o sucesso do sector 
agrário, para que concen-
trem esforços para dinami-
zar a produção e produtivi-
dade, garantindo a geração 
de renda familiar e o alcan-
ce da soberania alimentar.
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dÁVio daVid

o director adjunto do Fundo monetário internacional (Fmi), 
Thao Zang, visitou, no último fim-de-semana, o projecto de 
reservatórios escavados no distrito de matuituine, na provín-
cia de maputo. segundo apuramos no local, o referido projec-
to visa fazer face ao crónico problema de seca, estiagem, bem 
como das mudanças climáticas que assolam aquela parcela do 
país.

Thao Zang se fez 
acompanhar du-
rante a sua visita 
àquele empreen-
dimento pelo di-

rector do Banco Desenvolvi-
mento Africano (BAD), Pietro 
Toego, e do respectivo gover-
nador da província de Maputo.

De acordo com Paulo To-
más do Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades 
(INGC), o projecto contempla 
cerca de 20 mil famílias nas 
províncias de Maputo e Gaza, 
e para o distrito de Matuitui-
ne, cerca de 200 famílias e um 
efectivo de 20 mil animais.

E porque as chuvas caiem 
com alguma intensidade na pro-
víncia de Maputo, Tomás ga-

rantiu que o reservatório já acu-
mulou alguma água e defende 
que se nós não tivéssemos “este 
reservatório escavado quer dizer 
que seria água perdida”, água 
que as comunidades poderão 
usar para diversos fins, desde 
satisfazer necessidades pessoais 
até o beberamento e outros fins 
como a prática de agricultura.

“Vamos acumular água”
“E como sabemos que a 

província de Maputo e a zona 
sul, em particular, está a ser as-
soladas pela seca, apelamos as 
comunidades para fazerem o 
uso racional desta pouca água 
que o reservatório até o mo-
mento acumulou e uma vez 
que ainda estamos na época 
chuvosa, queremos acreditar 

que vamos acumular água que 
poderá ser usada em momentos 
futuros”, explicou Paulo Tomás.

Tomás explicou ainda que 
foi criado um comité de gestão 
que coordena com as comuni-
dades o uso racional da água 
dos reservatórios escavados.

Questionado sobre o plano 
de manutenção do referido em-
preendimento, o nosso entrevis-
tado disse que está em processo 
a criação de um comité de ges-
tão que terá várias componen-
tes desde a coordenação, gestão 
e manutenção, o mesmo estará 
virado para uma abordagem e 
acções de gestão de riscos e de-

sastres, principalmente com en-
foque para a mitigação a seca.

De referir que o reservató-
rio escavado e impermeabili-
zado tem uma capacidade para 
reter até 25 000 metros cúbicos 
está composto por duas bom-
bas submersíveis, três torres 
com dois depósitos de 10 me-
tros cúbicos, quatro bebedou-
ros, cinco fontenárias, e dois 
tanques para lavagem de roupa.

O projecto prevê a cons-
trução de 14 reservatórios es-
cavados e sistema de abasteci-
mento de água nos distritos de 
Matuituine, Magude, Chibuto 
e Chigubo, o projecto que é fi-

nanciado pelo Banco de Desen-
volvimento Africano (BAD), 
e está previsto estar conclu-
ído em 18 de Março de 2021. 

Por seu turno, o governador 
da província de Maputo, Júlio 
Parruque disse que estamos 
diante de uma obra que é res-
posta ao desafio das mudan-
ças climáticas, uma obra que 
tem eficiência neste resposta 
para as nossas comunidades, 
principalmente as comunida-
des rurais, que dependem da 
agricultura e uma agricultura.

“Todos nos vivemos de 
sacrifícios com a seca que ti-
vemos há cinco anos aqui na 
província de Maputo, em ge-
ral, em Matuituine, em parti-
cular, tivemos seca e estiagem 
(…) as mudanças climáticas 
são uma realidade e estão 
para ficar connosco, temos 
que saber lidar com elas, por 
isso, temos que elevar a nos-
sa consciência de que o clima 
está a mudar, o tempo da chu-
va está a variar para podermos 
nos adaptar e sermos resilien-
tes”, exortou Júlio Parruque.   
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Na zona sul do país 

Reservatórios escavados para 
contornar seca e mudanças climáticas
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até podia servir para sétima arte. a cidade de maputo e arre-
dores viveram momentos de pânico pelo alegado recrutamento 
compulsivo para o cumprimento do serviço militar obrigatório. 
a zona do Zimpeto foi a que maior evidencia teve. Jovens de 
ambos sexos fugiram em debandada por temer o recrutamento.

Verdade é que 
todos falam do 
alegado recruta-
mento, a moda 
dos tempos da 

operação tira camisa, mas até 
ao momento não existe ne-
nhuma evidência. As autori-
dades policiais dizem que não 
receberam nenhuma queixa de 
familiares de alguém que te-
nha desaparecido. Mesmo em 
redes sociais ainda ninguém 
se manifestou! Será este mais 
um boato como de Guiguis-
seca da Macia ou mesmo de 
fantasma de mexas da Pola-
na Caniço? Só o tempo dirá!

Na última sexta-feira, Ma-
nuel, 19 anos, saiu as 4h do seu 
pacato bairro Matola Gare. Por 
hábito e porque o transporte es-
casseia, Manuel as 4h 30 se fez 
ao autocarro na companhia de 
outros passageiros, e em pouco 
tempo apartavam-se na termi-
nal dos transportes semicolecti-
vos de passageiros do populoso 
bairro de Zimpeto. Mas não 
era um dia como outros, era 
um dia ruim, mas ruim e mui-
to ruim para Manuel e outra 
centena de jovens, alguns dos 
quais estudantes que em deban-
dada procuravam a todo custo 
escapulir-se de alguns agentes 
supostamente das forças de de-

fesa e segurança (FDS) que ao 
que se dizia, à boca pequena, fa-
ziam recrutamento compulsivo.

A nossa menina de ouro 
dos 800 metros, Lurdes Mu-
tola, perdia, pois mesmo sem 
fôlego os jovens ziguezague-
avam pelo Zimpeto adentro e 
alguns invadiam estabeleci-
mento comercias das cercanias, 
também o estádio Nacional 
do Zimpeto, tudo numa corri-
da desenfreada por medo das 
forças. O terror em Cabo Del-
gado e as imagens de sangue e 
barbaridade que nos é dada a 
conhecer diariamente desmo-
tivam-nos a aceder ao serviço 
militar, desabafa Manuel, tré-
mulo e nervoso já acocorado.

Como Manuel, Joana jo-

vem e estudante de um esta-
belecimento de ensino anexo 
as instalações do estádio de 
Zimpeto supõe ter ouvido uma 
rajada de tiros para o ar, tudo 
na tentativa das forças de-
sencorajarem a aparente fuga 
dos alvos ao que se diz que é 
um reforço para o exército.

Zimpeto ficou invulgar, 
o barulho ensurdecedor dos 
vendedores quer formais e in-
formais em agitação transfor-
mou o local de agitação em 
deserto onde ninguém sabia 
o que fazer, recorrer ou se so-
correr. Os ”modjeiros”, como 
são tratados os angariadores de 
passageiros, fugiam para fren-
te e para trás, tudo no sentido 
de marcar distância o mais rá-
pido da força que se teria ins-
talado defronte da terminal de 
passageiros. “Isto está mal, foi 
tudo de repente e chegaram 
muito cedo nem exigiam BI e 
a ordem era subir no camião 
madjedje”, diz Sitoe, cobrador 
de uma carinha de caixa aberta 
que ficou vazia com os utentes 

a saírem da carroçaria tudo no 
desejo de fugir dos recrutas.

 A confusão instalou-se ain-
da quando efectivos da PRM 
posicionaram-se em todo espa-
ço comercial na ânsia de amai-
nar os ânimos. Quem também 
não esteve de folga a qual nos 
habituou, foi a polícia munici-
pal que ao invés de se ocupar 
dos chapas cem foi chamada a 
apoiar a polícia de protecção. 

“Isto é bom porque é um de-
ver patriótico”, dizia num tom 
irónico uma agente sénior da 
corporação perante a fúria do 
público que não abona a atitude 
tomada pelas supostas autorida-
des militares trajadas à paisana.

Estruturas do mercado em 
reunião de emergência 

O pânico foi tal que as es-
truturas de gestão do mercado 
grossista e o informal foram 
sujeitos a um exercício pouco 
comum, tudo na perspectiva 
de garantir segurança dos cen-
tros de venda bem como as 
pessoas que pretendiam adqui-
rir alguns produtos diversos.

 “Vi jovens a fugirem por-
que eles alegam alguma perse-
guição dos militares. Mas não 
vi nenhum militar”, diz Maria-
mo, vendedora do local, expli-
cando que maior parte das ban-
cas foram encerradas mal que a 
notícia chegou aos vendedores 
que permaneciam em grupos e 
em vários pontos a sussurrarem 
em surdina sobre o assunto. 

O caos estava instalado. 
De sirene em sirene as viatu-
ras da polícia iam patrulhando 
a zona circunvizinha do mer-
cado e estádio nacional em 
efectivos que atingiam cerca de 
4 a 6 por cada local de vigia.

”Não sei o que será de mim, 

porque o meu filho saiu cedo 
da escola e o seu telemóvel não 
chama isto é assustador” conta-
va Graciete Nhabanga, domés-
tica e aflita pelo sucedido que 
ao que se disse outros bairros 
da cidade e província de Ma-
puto também teriam recebido 
essa visita que a não haver uma 
explicação oficial tal como sus-
tentou o jurista Arão José esta-
mos numa ilegalidade tamanha.

“As várias frentes que li-
gam com os direitos huma-
nos, amnistia internacional e 
as organizações da sociedade 
civil devem exigir o fim desta 
brincadeira. a ser verdade”. Já 
basta, disse, e sublinhou se-
gundo Arão José regimes que 
agem nestes modelos geram si-
tuações de insurreição popular 
porque nenhuma mãe ia admi-
tir que seu filho desaparecesse 
em situações estranhas saben-
do que o recrutamento é regi-
do por um dispositivo legal.

Arão José recorda que foi 
no regime do presidente Ma-
chel que se introduziu e acen-
tuou-se os recrutamentos com-
pulsivos e o veterano da luta de 
libertação nacional Marcelino 
dos Santos notabilizou-se na 
famigerada operação Tira Ca-
misa quando este, era gover-
nador da província de Sofala.

”Não temos saudades 
daquele momento porque 
parecia um regime polipo-
tiano do camboja”Brinca 
Salomão estudante do tercei-
ro ano da Universidade Joa-
quim Chissano extinto ISRI.

O chefe do departamento de 
comunicação do Ministério da 
defesa Nacional, Custodio Mas-
singue disse não saber sobre quem 
está por detrás do recrutamento 
compulsivo de jovens no país.

 A fonte em alusão referiu 
que o ministério não está fazer 
nenhum recrutamento com-
pulsivo e que a instituição não 
pode incorrer nestes moldes 
considerando que está decor-
rer o recenseamento militar em 
todo país para posterior selecção 
e incorporação. Até ao fecho 
desta edição nenhuma famí-
lia havia metido queixa sobre 
suposto sumiço do seu filho. 
Contudo, o suposto recrutamen-
to compulsivo ia alimentando 
as conversas de esquina e dos 
vários grupos dos WhatsApps.

Élton da graça

Alegado recrutamento compulsivo

Jovens fogem em debandada na 
cidade de Maputo e arredores



Morreu Marcelino dos Santos

Faleceu esta terça-feira Mar-
celino dos Santos (Lumbo, 
20 de Maio de 1929 – 11 de 
Fevereiro de 2020) aos 90 
anos de idade. Marcelino 

dos Santos é veterano e membro funda-
dor da Frente de Libertação de Moçam-
bique, onde chegou a vice-presidente. O 
ocorrido foi confirmado na tarde desta 
terça-feira pelo Presidente da República 
, Filipe Nyusi em comício popular em 

Pemba. “Perdemos o nosso ícone, o ca-
marada Marcelino dos Santos”, disse o 
chefe de Estado no final de um comício 
em Pemba, província de Cabo Delga-
do, remetendo detalhes para mais tarde.

“Iremos nos organizar, como Go-
verno, porque ele já foi proclamado 
herói nacional. Não esperámos que 
acontecesse o que hoje aconteceu para 
o declararmos nosso herói”, concluiu.

O conselho de ministros decretou 

Luto Nacional e que a bandeira nacio-
nal deve ser içada a meia haste em todo 
o território nacional e missões diplo-
máticas e consulares de Moçambique.

 Depois da independência de Mo-
çambique, Marcelino dos Santos foi o 
primeiro Ministro da Planificação e De-
senvolvimento, cargo que deixou em 
1977 com a constituição do primeiro 
parlamento do país (nessa altura desig-
nado “Assembleia Popular”), do qual foi 

presidente até à realização das primei-
ras eleições multipartidárias, em 1994.

Como poeta usou os pseudónimos 
Kalungano e LilinhoMicaia e tem poe-
mas seus publicados no Brado Africano 
e em duas antologias publicadas pela 
Casa dos Estudantes do Império, em Lis-
boa. Com o seu nome oficial, tem um 
único livro publicado pela Associação 
dos Escritores Moçambicanos, em 1987, 
intitulado “Canto do Amor Natural”.

Quando Marcelino dos San-
tos, uma das figuras históricas do 
nosso país - também conhecido 
por Kalungano e LilinhoMicaia 
- seguiu para Lisboa, em 1949, 
aos vinte anos, para continuar 
os seus estudos superiores, le-
vava na veia o mesmo sentido 
de justiça social defendido pelo 
seu pai, Firmino dos Santos.

O seu progenitor tinha sido 
membro da Associação Africana 
de Moçambique, associação na 
qual apelou à revitalização e à 
união dos moçambicanos na bus-
ca destes mesmos valores huma-
nos: justiça e igualdade social.

O mesmo apelo haveria de 
ser feito pelo jovem Marceli-
no a esta associação, através de 
um carta enviada de Lisboa, da 
Casa dos Estudantes do Impé-
rio, onde Marcelino acordava 
para os sentimentos naciona-
listas na companhia de outros 
jovens activistas lusófonos.

Ao mesmo tempo que desco-
bria a poesia e o poder das letras, 

o jovem Marcelino partilhava os 
seus ideais de justiça e liberdade 
com outros futuros revolucioná-
rios, como Amílcar Cabral, Agos-
tinho Neto e Eduardo Mondlane.

O resultado desta conspi-
rações estudantis, descobertas 
pelo governo português, foi 
a fuga de Eduardo Mondlane 
para os Estados Unidos, a pri-
são de Agostinho Neto.  Mar-
celino e outros estudantes ti-
veram de se instalar em Paris.

E é nesta altura que aparecem 
pela primeira vez os pseudóni-
mos Kalungano e LilinhoMicaia, 
assinando poemas em jornais de 
língua portuguesa e na colecção 
de poemas publicada na União 
Soviética. Entretanto, Marce-
lino convive com artistas e es-
critores africanos progressistas 
instalados na capital francesa.

O seu trabalho como promo-
tor da causa nacionalista e de luta 
contra o regime de Salazar leva 
à formação, em Paris, do Mo-
vimento Anti-Colónia (MAC), 

que iria pouco tempo de-
pois congregar vários mo-
vimentos nacionalistas 
para a libertação de An-
gola e Guiné Portuguesa.

Com o iniciar da guer-
ra em Angola, Marcelino 
adere à célula parisiense 
da UDENAMO (União 
Nacional Democrática de 
Moçambique), o primei-
ro movimento naciona-
lista moçambicano sur-
gido no exterior. Um dos 
momentos marcantes da 
vida política de Marceli-
no dos Santos - e de todo 
o movimento nacionalista anti-
-Salazar- é o primeiro encontro 
de Casablanca, em 1961, desig-
nado por Conferência Interna-
cional de Organizações das Co-
lónias Portuguesas (CONCOP), 
que junta uma frente comum 
lusófona na luta, em África.

Marcelino é eleito o secretá-
rio permanente responsável pela 
coordenação das actividades 

dos movimentos nacionalistas 
com vista ao fim da presença 
portuguesa em África e a inde-
pendência das suas colónias.

O seu apoio será decisivo, no 
ano seguinte, quando Eduardo 
Mondlane reúne os movimentos 
moçambicanos com vista à criação 
da FRELIMO, uma frente única 
de combate à presença portuguesa.

Com a morte de Mondlane, 
Marcelino dos Santos, junta-

mente com Samora Machel 
e UriaSimamgo, é eleito 
coordenador do movimen-
to, passando, em 1970, a 
vice-presidente, depois de 
Samora Machel assumir o 
comando da FRELIMO.

O contributo de Marce-
lino dos Santos foi determi-
nante na luta armada, quer 
no quartel-general do mo-
vimento na Tanzânia, quer 
no teatro de guerra, graças 
à sua capacidade para abrir 
frentes políticas e de co-
operação indispensáveis.

Em 1975, no primeiro 
governo de Moçambique, Mar-
celino dos Santos assume a pasta 
do desenvolvimento e do planea-
mento económico, ficando tam-
bém como vice-presidente do 
partido. A estratégia política e o 
desenvolvimento do país serão as 
suas preocupações nos seguintes, 
ao mesmo tempo que começa a 
guerra civil com a RENAMO.

Em 1983 foi nomeado gover-

A poesia como braço da justiça e da liberdade
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Morreu Marcelino dos Santos

nador da província de Sofala e em 
1989 foi o presidente da Assem-
bleia Popular. Com a economia do 
país num estado paupérrimo, Mar-
celino volta a usar os seus contactos 
e a sua capacidade de comunica-
ção para manter o país como não-
-alinhado e a conseguir a execução 
do plano económico estabelecido.

Apesar da militância política 
e do esforço pela libertação do 
país ter consumido tempo para 
as letras, Marcelino dos Santos 
é ainda hoje considerado como 
uma das vozes mais significan-
tes da afirmação de uma poe-
sia realmente moçambicana.

O seus primeiros textos, do 
tempo de estudante, debruçam-
-se sobre a sorte do colonizado 
enquanto vítima da sociedade, 
mas mantendo viva a chama 
da confiança e na sua capaci-
dade para mudar o seu destino. 
Destino esse que passa pelo 
acordar do povo moçambi-
cano e a sua realização como 
homem livre e determinado.

A poesia como braço da justiça e da liberdade

Marcelino dos Santos redigiu, 
de Portugal, onde se encon-
trava a estudar desde 1947, 
uma carta que seria publicada 
no prestigiadíssimo O Brado 
Africano, onde anuncia, com 
irredimível convicção, a sua 
combatividade, aos 20 anos. 
Isto nos finais dos anos 40. 
Permanecerá quatro intensos 
anos na antiga capital do Im-
pério. Estuda e conspira, milita 
clandestinamente. Envolvido 
numa organização dos estu-
dantes das colónias, sairá para 
Paris, em 1951, onde prosse-
gue a sua actividade política 
com premência, a par dos seus 
estudos. Abandonado o curso 
de engenharia, estuda ciências 
económicas e sociologia. Reú-
ne, no seu quarto, a 100 metros 
da Sorbonne, futuros lutadores 
pela liberdade. Intentava fazer 
um movimento anti-colonial, 
que precede a formação da 
frente – no caso de Moçam-
bique - que irá concretizar o 
objectivo da luta. Participa em 
importantes encontros interna-
cionais, como os festivais da 
juventude. Em 1959 é expulso 
de França. Razões? A sua in-
tensíssima actividade política.

É preciso plantar nas 
estrelas e sobre o mar 

O Brado Africano titula, 
numa breve e ilustrada colu-
na, “Dr. Marcelino dos Santos: 
Por notícias recebidas de Paris, 
soube-se, nesta cidade, que um 
moçambicano acaba de concluir 
a sua formatura em Ciências 
Económicas e Sociologia na 
Universidade de Sorbonne. Tra-
ta-se de Marcelino dos Santos, 
ex-aluno da Escola Técnica Sá 
da Bandeira, que cedo deixou a 
sua terra a caminho da Mãe-Pá-
tria, seguindo depois para Paris, 
onde prosseguiu os seus estudos. 
Formou-se agora em Ciências 
Económicas e Sociologia, con-
cretizando o seu ambicionado 
sonho. Marcelino dos Santos, 
nosso distinto colaborador, a 
quem sinceramente felicitamos, 
é filho do sr. Firmino dos Santos, 
ex-administrador deste jornal, e 
de sua esposa sra. D. Teresa Sa-
bina dos Santos, a quem endere-
çamos os nossos parabéns.”

Como se atesta acima, Mar-
celino dos Santos foi e formou-
-se. A despeito, não voltou de 
imediato. A “causa” reteve-o 
perto de três décadas. Quando 
voltou trazia consigo “a nova 
árvore/ da Independência Na-
cional”, como escreveu num dos 
seus mais belos e célebres poe-
mas - “É preciso plantar”.

Marcelino dos Santos: “É 
preciso plantar/ mamã/ é pre-
ciso plantar// é preciso plantar/ 
nas estrelas/ e sobre o mar// nos 
teus pés nus/ e pelos caminhos// 
é preciso plantar// nas esperan-
ças proibidas/ e sobre as nossas 
mãos abertas// na noite presen-
te/ e no futuro a criar/ por toda 
a parte/ mamã// é preciso plan-
tar// a razão/ dos corpos destru-
ídos/ e da terra ensanguentada/ 
da voz que agoniza/ e do couro 
de braços que se erguem// por 
toda a parte/ por toda a parte/ por 
toda a parte// por toda a parte/ 
é preciso plantar/ a certeza/ do 
amanhã feliz/ nas carícias do teu 
coração/ onde os olhos de cada 
menino/ renovam a esperança// 

sim mamã/ é preciso/ é preciso 
plantar// pelos caminhos da li-
berdade// a nova árvore/ da Inde-
pendência Nacional”.

A mãe Teresa viu-o plantar 
essa árvore. Aliás, a poesia do 
filho elucida o amor incorruptí-
vel pela pátria através da figura 
da mãe. Não só no poema que 
citei, mas num conjunto signifi-
cativo de textos. A mãe é a me-
táfora dessa terra que é preciso 
libertar e pela qual se luta. O pai, 
antigo operário dos Caminhos de 
Ferro, não o viu chegar, na con-
dição de herói e mito da velha 
“causa”. Morreu em 1965 aos 67 
anos. Para além dos Caminhos 
de Ferro, onde trabalhara, fora 
da direcção do jornal fundado 
por João Albasini e onde avulta-
ram nomes como os de Estácio 
Dias, pai de João Dias, escritor 
prematuramente desaparecido.

Marcelino dos Santos co-
meça por estudar em Greno-
ble, mas muda-se para Paris. 
Em Grenoble leram Franz Fa-
non (1925-1961). O seu Pele 
Negra, Máscaras Brancas sur-
giu em 1952 e esteve na ori-
gem de debates. O Orfeu Ne-
gro, de Jean-Paul Sartre, fora 
publicado em 1948. A questão 
da raça inflamava os contra-
ditórios. Discutiram estes e 
outros livros. Organizaram 
palestras denunciando aquilo 
que pareciam ser aspectos me-
nos positivos na obra de Fa-
non. Isto ainda em Grenoble, 
onde estava com Aquino de 
Bragança (1924-1986). Partem 
para Paris em 1953. Aquino de 
Bragança acompanha-o. Mário 
Pinto de Andrade transfere-se 
de Lisboa para Paris em 54 e 
desenvolve sobretudo uma im-
portante actividade cultural, 
da qual avulta a sua colabo-
ração na PresenceAfricaine. 
O Congresso dos Homens Ne-
gros é um dos eventos realiza-
dos pela PresenceAfricaine.
Excertos do texto de Nelson 
Saúte

Título do Brado Africano

A poesia contagiante
de Dos Santos

Marcelino dos Santos: “Ver-
de carmin azul e violeta/ e nós / 
marchando no planalto.” Estes 
belos versos foram escritos em 
1968 durante a marcha pela li-
berdade: “e sempre nos nossos 
olhos/ as cores suaves e doces/ 
de verde carmin azul e violeta/ 
na paisagem quente/ da terra li-
vre de Moçambique”. O poema 
“Nampiali” é um dos mais belos 
textos deste poeta-guerrilheiro. 
Em 1953, escrevera, ainda em 
Paris, “Canto do amor natural”, 
que será muitos anos depois 
o título do seu livro em Mo-
çambique, em 1987. “No lento 
balancear/ Das palmeiras/ Tor-
cendo-se em movimentos melan-
cólicos/ eu canto-te o meu amor.”

Marcelino dos Santos: “Mãe 
negra/ Embala o seu filho/ E na 
sua cabeça negra/ Coberta de 
cabelos negros/ Ela guarda so-
nhos maravilhosos”. A figura 
da mãe, no sentido denotativo, 
mas também a metáfora: a ter-
ra. O sonho intransigente da li-
berdade. A luta, a razão da luta. 
Pátria, Moçambique: “fonte 
do meu querer/ e razão do meu 
viver”, escreverá em “À mi-
nha Pátria”. “Terra mãe” será 
título de um dos seus poemas.

Poeta da revolução, combate, 
através das palavras, de seus ver-
sos, alguns, muitos, panfletários, 

como assumirá, no texto “Para 
uma moral”, de 1967. Poema-
-panfleto, poema-comunicado, 
documento, didáctico e moralis-
ta. Texto destinado a jovens que 
preferiam seguir seus estudos 
em vez de empregar os seus co-
nhecimentos ao serviço do povo 
nas zonas libertadas: “Continuar 
ou não a estudar/ não é problema 
teu nem meu// é nosso”. “Somos 
soldados da FRELIMO”, dirá 
no “Primeiro panfleto”. No “Se-
gundo panfleto”: “O importante 
não é o que EU quero/ o que Tu 
queres// mas o que NÓS que-
remos/ A Revolução é assim”.

Marcelino dos Santos, que 
também foi Kalungano ou Lili-
nhoMicaia, publicou o seu úni-
co livro em Moçambique há 30 
anos – Canto do Amor Natural 
- pela Associação dos Escrito-
res. Foi, por assim dizer, um 
acontecimento literário. A den-
sidade histórica da sua poesia 
merecia um novo acolhimento 
e enquadramento editorial. Mas 
vivemos num país onde nem se-
quer os seus heróis – Marcelino 
dos Santos é indubitavelmente 
um deles – merecem a atenção 
e o cuidado dos poderes pú-
blicos na área da cultura para 
que a sua obra seja reenvia-
da para o trânsito dos leitores, 
lida, estudada e reconhecida. 
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Detida no Rio por fingir-se 
infectada com novo coronavírus

Homem recebe 55 mil cópias da 
mesma carta nos EUA

Cansado de apps compra anúncio 
publicitário para arranjar namorada

Preso por comer telemóvel em 
avião da Easyje

Carteiro japonês guardou 24 
mil envelopes porque dava 
“muito trabalho” entregá-los

Um indivíduo que, há cer-
ca de um ano, comeu parte de 
um telemóvel a bordo de um 
avião da Easyjet, durante um 
voo entre Manchester e a Is-
lândia, foi condenado a uma 
sentença de prisão efectiva.

De acordo com o jornal 
escocês “Edinburgh Live”, 
Matthew Flaherty, de 44 anos, 
causou graves desacatos du-
rante o voo, chegando a ame-
açar a tripulação de morte. O 

homem tirou uma garrafa de 
gin de uma bolsa e começou 
a beber em pleno voo antes 
de insultar as hospedeiras.

Quando foi mandado sen-
tar, começou a comer o seu 
telemóvel, levando a que a 
bateria caísse sobre um banco 
e começasse a arder. O piloto 
foi obrigado a uma aterragem 
de emergência em Edimburgo, 
onde o indivíduo seria detido.

Uma mulher de 39 anos, 
que se deslocou na sexta-
-feira de noite à uma clínica 
em Copacabana, no centro 
do Rio de Janeiro, afirmava 
ter sintomas do coronavírus, 
alegando ter regressado de 
Hong Kong, onde tinha traba-
lhado como ama. Residente 
na cidade, ela procurava obter 
acesso prioritário a cuidados 
médicos nessa clínica, indicou 

no domingo a polícia local.
A comissária encarregada 

do caso explicou que a mu-
lher acabou detida, depois 
de ter feito perder tempo a 
numerosos profissionais de 
saúde durante várias horas.

Primeiro, a equipa mé-
dica colocou-a numa sala 
isolada e submeteu-a a vá-
rios exames. O Ministério da 
Saúde foi alertado como pre-

vê o protocolo estabelecido 
pelas autoridades de saúde.

O alerta foi levantado só 
quando familiares dela revela-
ram que ela nunca saiu do Brasil 
e que nem sequer tem passaporte.

O 2019n-CoV, o nome 
oficial do novo coronavírus, 
já infectou mais de 34.500 
pessoas e já matou 811 pes-
soas na China, segundo reve-
lou a OMS no domingo, 9.

Além do território conti-
nental da China e das regiões 
chinesas de Macau e Hong 
Kong, há casos de infecção 
confirmados em mais de 20 
países. A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) declarou 
em 30 de Janeiro uma situação 
de emergência de saúde pú-
blica de âmbito internacional, 
o que pressupõe a adopção de 
medidas de prevenção e co-
ordenação à escala mundial.

Dan Cain, morador de 
Ohio (EUA), esperava rece-
ber uma declaração de em-
préstimo estudantil da em-
presa College AVE Student 
Loan para sua filha. Mas o 
homem se surpreendeu ao en-
contrar no correio 79 caixas 
com aproximadamente 55 mil 
cópias do mesmo documento. 
As informações são da CNN .

Dan teve que fazer duas via-
gens para levar a pilha de cartas e 
diz que não sabe o que fazer com 
os documentos empilhados em 
sua garagem. O homem acredita 
que o envio das declarações deve 
ter custado cerca de US$ 11 mil. 

O porta-voz do Serviço Postal 
dos EUA disse que este volu-
me de entrega é algo incomum.

A empresa pediu descul-
pas e disse que houve uma 

falha no sistema de mensa-
gens enviadas e que Dan vai 
receber uma nova declaração 
corrigida. Desta vez, ele es-
pera receber uma única carta.

Um ex-funcionário dos 
correios do Japão poderá ir 
a tribunal depois da Polícia 
ter descoberto que guardou 
cerca de 24 mil envelopes 
de correspondência em casa, 
alegando que dava “mui-
to trabalho” entregá-los.

O homem foi encaminha-
do para o Ministério Público 
por violar a lei postal, dis-
se à agência France-Presse 
(AFP) um porta-voz da Polícia 
da província de Kanagawa.

De acordo com os meios 
de comunicação locais, o ho-
mem de 61 anos tinha cer-
ca de 24 mil envelopes não 
entregues desde 2003, que 
acumulou em casa em Ka-
nagawa, perto de Tóquio.

“Dava muito trabalho en-
tregá-los. Não queria que os 
meus colegas pensassem que 
eu era menos capaz do que os 
mais jovens”, disse o antigo 
funcionário às autoridades.

Se for condenado, o ho-
mem pode enfrentar pena 
de prisão inferior a três anos 
ou multas de até 500 mil ie-
nes (cerca de 4000 euros), 
disse o porta-voz da Polícia.

A empresa de correio 
despediu o funcionário de-
pois de se ter descoberto a 
façanha no final do ano pas-
sado e pediu desculpa pela 
falha na entrega dos envelo-
pes, garantindo que vão che-
gar aos respectivos destinos.

“As aplicações de encon-
tros não estavam a funcionar, 
por isso comprei um anúncio 
publicitário e fiz um websi-
te para me destacar e tentar 
conseguir um encontro”. Foi 
desta forma que o britânico 
Mark Rofe, de 30 anos, apre-
sentou, no Twitter, a sua ideia 
para arranjar uma namorada.

O jovem, a quem as tecno-
logias não ajudaram na vida 
amorosa, ‘tomou as rédeas’ da 
situação e encontrou uma so-
lução no mínimo insólita para 
encontrar a sua ‘cara metade’. 

No placard, colado na ci-

dade de Manchester, pode 
ler-se: “Solteira? Sai com o 
Mark. Este pode ser o sinal 
de que estavas à espera”. De-
pois, é ainda apresentado um 
link para o site criado pelo 
britânico e ao qual as suas 
pretendentes devem aceder.

Em www.datingmark.co.uk, 
é feita uma apresentação do bri-
tânico com um toque de humor: 
“Estás provavelmente aqui por-
que queres namorar comigo 
(obrigado, fico lisonjeado), ou 
estás só a ver sobre o que raio 
é que é este site”, pode ler-se.

Há ainda um contador de jo-

vens que já se ‘candidataram’ ao 
posto. Até à noite desta quinta-
-feira já eram mais de duas mil. 

Rofe, conta a Unilad, é o 
último do seu grupo de amigos 
que não tem namorada e, pon-
do em prática o seu trabalho em 
Marketing - para proveito pró-
prio - teve esta ideia. Gastou, 
de acordo com a mesma pu-
blicação, 425 libras - cerca de 
500 euros - para ‘se publicitar’. 

Agora, criou também 
uma página de angaria-
ção de fundos para conse-
guir colocar mais anúncios 
iguais pelo Reino Unido.
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Novo iate de Bill Gates é 
movido a hidrogénio

“Como será voar livre no Espaço?” 
Nova fotografia da NASA é imperdível

A chuva pode vir a tornar-se uma 
fonte de energia renovável

Governo defende intercâmbio 
entre estudantes universitários 
e o sector empresarial

Coronavírus “pode sobreviver 
até nove dias” em maçanetas e 
corrimãos

A compra de um iate é uma 
daquelas aquisições que só um 
lote muito específico da popu-
lação poderá considerar mas, 
ainda assim, acaba por enviar 
uma importante mensagem 
para a restante população.

O Aqua, desenvolvido pela 
Sinot, é o novo iate de Bill 
Gates mas ficará surpreso por 

saber que o preço de 644 mi-
lhões de dólares (588 milhões 
de euros)  não é a informação 
mais interessante deste meio 
de transporte. Acontece que 
o iate também é movido a hi-
drogénio e, apesar de se mo-
ver apenas a pouco mais de 
31km/h, tem autonomia para 
cerca de seis mil quilómetros. 

Sim, ainda está incluído um 
motor de diesel para garantir 
que o Aqua consegue chegar a 
porto seguro.

O Aqua ainda não está dis-
ponível no mercado e tem data 
de lançamento prevista para 
2024. Quem sabe, até lá pode 
tentar reunir o montante neces-
sário para assegurar o seu.

O novo coronavírus, que 
já matou mais de 900 pesso-
as na China e infectou 40 mil 
um pouco por todo o mundo, 
pode sobreviver em maçane-
tas e corrimãos até nove dias, 
diz um estudo realizado pelas 
universidades alemãs e Ruhr 
Bochum e Greifswald e divul-
gado, esta segunda-feira, no 
Journal of Hospital Infection.

De acordo com os inves-
tigadores, a menos que as 
superfícies sejam desinfecta-
das, o 2019-nCoV pode per-
manecer nelas quatro vezes 
mais tempo que o vírus da 
gripe, que sobrevive dois dias.

O novo coronavírus pode 
assim manter-se activo em 

superfícies como plástico, 
vidro, metal e madeira, en-
tre duas horas a nove dias.

Assim como a gripe, 
este vírus prefere superfí-
cies frias. As temperaturas 
acima dos 30º C reduzem a 
sua taxa de sobrevivência.

O mesmo estudo revela que 
o coronavírus é relativamente 
fácil de matar com produtos 
à base de álcool ou lixívia, 
mas podem sobreviver duran-
te muito tempo se as superfí-
cies não forem desinfectadas.

Já os equipamentos de pro-
tecção usados pelos médicos 
devem ser descartados imedia-
tamente para não existir peri-
go de propagação. (NMinuto).

O Governo defende 
o intercâmbio entre estu-
dantes universitários e o 
sector empresarial como 
estratégia para o desenvolvi-
mento de habilidades profis-
sionais no seio dos jovens.

O Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Ensino Superior 
e Técnico-Profissional diz que 
os jovens podem contribuir 
para o crescimento do país, 
através do desenvolvimen-
to de capacidades pessoais.

Gabriel Ismael falava esta 
segunda-feira, em Maputo, no 
lançamento da terceira Edi-

ção do Programa Universida-
de de Verão de Moçambique.

Luís Covane, Reitor da 
Universidade Nachingwea, 
organizadora da iniciativa, 
referiu, no encontro, que ex-
periências na área do empre-
endedorismo devem cons-
tituir a aposta dos jovens.

O Programa Universidade 
de Verão de Moçambique vai 
ser caracterizado pela reali-
zação de palestras temáticas, 
durante quatro dias, envolven-
do a comunidade académica, 
jovens empresários e especia-
listas de diversas áreas. (rm)

A NASA costuma pu-
blicar fotografias de grande 
qualidade no site que serve 
a rubrica Astronomy Picture 
of the Day e, como começa a 
ser tradição, há mais uma que 
é absolutamente imperdível.

A fotografia em questão foi 
partilhada este domingo, dia 
9, e mostra o astronauta Bru-
ce McCandless II num passeio 

espacial completamente livre. 
a fotografia foi captada a cem 
metros de distância a partir 
da doca de carga da Estação 
Espacial Internacional e co-
loca a questão de como será 
voar livremente pelo Espaço.

É uma experiência que pou-
co teremos oportunidade de ter 
mas, ainda assim, é uma foto-
grafia merecedora de destaque.

Um grupo de investiga-
dores desenvolveu um gera-
dor que, com uma única gota 
de chuva, foi capaz de gerar 
energia suficiente para acender 
100 pequenas lâmpadas LED.

Um grupo de investigado-
res de Hong Kong foi capaz de 
criar um gerador que, a partir de 
uma única gota de chuva, con-
seguiu gerar 140V. Como os 
responsáveis pela experiência 
puderam constatar, trata-se de 
energia suficiente para acender 
100 pequenas lâmpadas LED.

Os investigadores nota-
ram que geradores anterio-
res eram capazes de produzir 
muito menos electricidade 
que a sua versão, indicando 
que também será capaz de su-
portar chuvas mais intensas. 
Eventualmente, a energia acu-
mulada chegaria ao limite do 
gerador e ficaria armazenada.

A investigação parece pro-
missora e continuará a ser de-
senvolvida para que este gera-
dor possa ser transformado num 
produto prático para o mercado.



Leia Dongue no cinco ideal na 
qualificação para os jogos olímpicos
a basquetista internacional moçambicana leia dongue está 
entre as cinco melhores atletas do Grupo A de qualificação aos 
Jogos olímpicos de tóquio 2020, que decorreu em Belgrado, 
na sérvia.

A arena Alksander 
Nicolic Hall foi 
o palco da com-
petição, na qual 
M o ç a m b i q u e 

perdeu com Nigéria (51-85), 
Estados Unidos (49-124) e 
Sérvia (48-76), resultados que 
ditaram o não apuramento para 
os Jogos Olímpicos. Contudo, 
a selecção moçambicana viu 
Leia Dongue, mais conheci-
da por Tanucha, brilhar, tendo 
conseguido uma média de 10,0 
pontos por jogo, 5,3 ressaltos 
e 2,3 assistências em cada um 
dos desafios disputados. Nú-
meros que valeram a Tanucha, 
como é carinhosamente trata-
da, ser indicada para o cinco 
ideal do Grupo A. A estrela 
moçambicana já havia sido, 
também, convidada a tomar 
parte no Campo de Treinos da 

WNBA, a Liga Feminina de 
Basquetebol Norte-Americana.    
Leia Dongue faz parte de 
um cinco que é comandado 
pela norte-americana Nneka 
Ogwumike, que chamou a 
si o título de MVP, que teve 
a melhor exibição precisa-
mente diante de Moçambi-
que, com 24 pontos, 82% 
de arremessos e 9 ressaltos. 
Outra norte-americana na 
equipa de sonho é A’ja 
Wilson, de 23 anos de ida-
de, que teve uma média de 
12,7 pontos e 7,3 ressaltos.
Da Sérvia, evidenciou-se 
Ana Dabovic, jogadora que 
representou as anfitriãs entre 
as All-Star Five com dois dí-
gitos no placard nos três jo-
gos, em média, 12,0 pontos, 
além de 4,0 assistências e 2,0 
roubadas de bola. A Nigéria, 

que representará África nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
2020, teve em Ezinne Kalu 

a jogadora mais valiosa, ao 
fazer 16,0 pontos e 4,3 as-
sistências, quase levando 

a equipa a um memorável 
triunfo sobre os EUA, na 
derradeira jornada. (abola)
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Bairro de Hulene

Nova Luz goleia Ressuscitados na super-taça
a Nova luz bateu e convenceu, no último domingo, os ressus-
citados por seis bolas a zero no jogo da super – taça, edição 
2020, do bairro de Hulene, em veteranos. 

Este é o segundo ano conse-
cutivo em que as duas equipais 
se encontram e, nas duas ocasi-
ões, a Nova Luz saiu vencedora.

A NL não precisou de mui-
to esforço para vencer os Res-
suscitados, campeões em título 
pois, logo nos primeiros minu-
tos do jogo, inaugurou o marca-
dor e no último minuto aumen-
tou para dois a zero, resultado 
com o qual foi-se ao intervalo. 

No reatar do jogo, a Nova 
Luz veio ampliar o marca-
dor, tendo fixado o resulta-
do final em seis bolas a zero.

Os Ressuscitados entraram 
em campo fragilizados por ter 
perdido muitos dos seus joga-
dores a favor de outras equipas, 
como foi o caso do Doriva que 
voltou para a NL depois de na 
época passada ter vestido a ca-
misola dos Ressuscitados e, no 
jogo do domingo estreou-se 
a marcou dois dos seis golos 
com que a NL venceu a partida.

Para a NL, este jogo serviu 
de apresentação da sua equipa 

aos seus sócios e adeptos pois, 
para além de continuar com o 
seu plantel do ano passado, 
reforçou-se cada vez mais.   

 Segundo o mister, Dodo-
cas,” esta vitória e’ dedicada ao 

falecido presidente Santinho, 
ocorrido a 15 de Janeiro últi-
mo e, a’ toda família Tangune 
”, disse Dodocas para depois 
acrescentar que, “ a aposta da 
Nova Luz para a presente épo-
ca e’ de ganhar tudo, ou seja, 
ganhar o campeonato e vencer 
a Taça - Pondja edição 2020”, 
disse Dodocas confiante.

O vencedor desta Su-
per - Taça, recebeu para uma 
taça, 25 medalhas e dois mil 
meticais em dinheiro e, a 
equipa vencida, os Ressusci-
tados, recebeu 25 medalhas. 

A taça foi entregue a’ fa-
mília Tangune e, segundo 
disse Lurdes Albino Falteira, 
irmã do malogrado, “ mesmo 

com desaparecimento físico 
do presidente, a família Tan-
gune vai continuar a suportar 
todas as despesas do clube, 
em todos os aspectos”, dis-
se Lurdes ao nosso jornal, 
em representação da família 
e do novo presidente Dumas.

 Entretanto, tem inicio este 
no próximo, sábado o torneio 
de abertura a nível dos senio-
res e, no domingo os veteranos 
vão fazer jogos de preparação 
entre, Tam Tam e Fabrica de 
Cofres, enquanto a Nova Luz 
medira’ forças com Matsuva. 

Entretanto, o sorteio do 
torneio de abertura dos ve-
teranos havido na última 
terça - feira esta’ dividido 
em dois grupos, A e B e, di-
tou a seguinte composição:  

Grupo A

Nova Luz, Cruzeiro, Cé-
lula D, Ondas do Mar, Célu-
la A, Célula F e Mavalane.

Grupo B

Ressuscitados, Escor-
pião, Nova Aliança, Célu-
la H, veteranos, Sporting 
e Tigres. José Matlhombe



antigas atletas denun-
ciam violações e abusos 
sexuais, quebrando um 
código de silêncio de dé-
cadas. sucessão de de-
núncias levou a que fos-
sem finalmente ouvidas.

“Basica-
m e n -
t e , 
toda a 
g e n t e 

me dizia: ‘Toma a medicação 
e cala-te!’ Eu obedecia. To-
mava a medicação e ficava 
calada”. É assim que Sarah 
Abitbol conta como tentou 
denunciar a violência sexu-
al de que foi alvo por parte 
de um treinador, mas apenas 
encontrou “silêncio organiza-
do”. Não é um caso isolado. 
À medida que se sucedem 
as denúncias, ganha força 
a ideia de um código de si-
lêncio que envolveu durante 
décadas o desporto francês, a 
desculpabilizar abusos, cuja 
dimensão começa agora a 
ganhar forma. A patinagem 
artística está no centro do 
escândalo, mas as acusações 
surgem de várias antigas 
desportistas, da natação à 
equitação. E levaram a que 
fossem finalmente ouvidas.

Abitbol, dez vezes cam-
peã francesa e medalhada em 
vários europeus e mundiais, 
tem hoje 44 anos e fez as re-
velações num livro, que foi 
publicado no mesmo dia em 
que o jornal L’Équipe fazia 
manchete com denúncias de 
oito antigas atletas. As pa-
tinadoras Hélène Godard, 
Anne Bruneteaux e Beátri-
ce Dumur relatam as suas 
histórias, envolvendo Gilles 
Beyer, o treinador de Sarah 
Abitbol, mais dois outros 
técnicos, com os mesmos tra-
ços comuns: elas adolescen-
tes, entre os 13 e os 15 anos, 
eles numa posição de autori-
dade, em casos que remon-
tam aos anos 70, 80 ou 90.

Três nadadoras contam 
por Zua vez ao jornal casos 
de abuso por parte de um 
treinador, nos anos 70, que 
apesar de ter sido condenado 
por atentado ao pudor conti-
nuou em funções. E a antiga 
tenista Isabelle Demongeot 
recorda o processo que mo-
veu a um antigo treinador, 

que seria condenado por vio-
lação em 2014, para reforçar 
a ideia de que as vítimas são 
muitas, e é preciso ouvi-las. 
O título que fazia manche-
te do jornal era “O fim da 
omertà”, uma referência ao 
código de silêncio e honra 
associado a algumas orga-
nizações mafiosas em Itália.

O impacto destas revela-
ções encorajou mais atletas a 
falar. Amélie Quéguiner, an-
tiga cavaleira, veio também a 
público contar como foi víti-
ma do treinador, seu padras-
to, e de outros dois técnicos. 
E ainda nesta terça-feira o 
L’Équipe publicava um re-
lato igualmente perturbador 
de outra antiga patinadora, 
Nancy Sohie, que diz ter sido 
abusada pelo antigo treina-
dor ao longo de quatro anos: 
“Roubou-me a adolescência”.

A maior parte dos trei-
nadores acusados negou 
ou remeteu-se ao silêncio, 
quando criminalmente os ca-
sos já terão prescrito. Gilles 
Beyer, o treinador de Sarah 
Abitbol, a quem ela no livro 
se refere apenas por “Mon-
sieur O”, admitiu num co-
municado ter tido relações 
“íntimas” e “inapropriadas” 
com a sua antiga atleta.

Algumas das revelações 
não são de hoje. Ao longo dos 
tempos os sinais estavam lá, 
tal como algumas denúncias 
que acabaram abafadas. A or-
ganização não governamental 
“Gigantes com pés de barro” 
trabalha com escolas e acade-
mias na prevenção de abusos 
sexuais no desporto e o seu 

fundador, Sébastien Boueilh, 
antigo jogador de râguebi que 
foi também vítima de abuso, 
diz que em todos os locais 
que visita ouve testemunhos 
de vítimas. “Alguns clubes e 
federações preferem mudar o 
problema de sítio em vez de o 
denunciar, para não prejudi-
car o seu nome e o desporto”, 
resume, ao site France 24.

Identificar todas as vítimas

Gilles Beyer, o treinador 
de Sarah Abitbol, já tinha 
sido investigado no início 
dos anos 2000. Na altura, o 
governo francês recomendou 
que fosse afastado do cargo de 
director técnico da patinagem 
francesa. Mas manteve-se li-
gado à federação até 2018.

O código de silêncio não 
envolve apenas dirigentes ou 
as pessoas ligadas a cada des-
porto. Sarah Abitbol conta no 
seu livro que chegou a falar 
com o então ministro do des-
porto francês, Jean-François 
Lamour, sobre Beyer. E que 
este lhe disse “Vamos deixar 
como está”. Lamour regiu 
dizendo que não se lembra 
dessa conversa e que “se ti-
vesse tido conhecimento 
dos horrores nunca lhe teria 
dito para fechar os olhos”.

A anterior ministra fran-
cesa dos desportos também 
rejeitava, há dois anos, a ideia 
de que havia um código de si-
lêncio em torno da violência 
sexual no desporto. A sua su-
cessora, a antiga nadadora e 
medalhada olímpica Roxana 
Maracineanu, assumiu o pro-

blema. E começou por forçar 
a demissão do presidente da 
Federação francesa de des-
portos de gelo, Didier Gai-
lhaguet, que estava no cargo 
há duas décadas, acusado por 
Sarah Abitbol e vários outros 
envolvidos de ter participado 
no encobrimento dos casos.

Ainda que os factos remon-

tem aos anos 80 e 90, para lá 
do tempo de prescrição de cri-
mes que venham a apurar-se, 
a justiça francesa decidiu agir 
em reacção às acusações de 
Abitbol, numa investigação 
que pretende apurar a dimen-
são do problema, para lá deste 
caso, “procurando identifi-
car todas as outras vítimas”.

Os últimos anos têm assis-
tido a revelações sucessivas 
de abusos. Do movimento 
“Me too”, no mundo do es-
pectáculo norte-americano, 
ao escândalo que envolveu a 
ginástica ao mais alto nível 
nos Estados Unidos. Todos 
têm em comum o abuso de 
uma posição de autoridade e 
de confiança, num ambiente 
de controlo das vítimas, que 
promove o silêncio em nome 
dos resultados e do «bom 
nome» da organização ou mo-
dalidade. O desporto é parti-
cularmente vulnerável, como 
nota o Conselho da Europa, 
numa iniciativa que tem por 
nome «Start to talk» e denun-
cia a dimensão do problema.

As revelações que envergonham 
o desporto francês
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Moeda comum em África traz 
poucas vantagens económicas
A agência de notação finan-
ceira moody’s considera que 
a pertença a uniões económi-
cas e monetárias em África 
traz pouca ou nenhumas van-
tagens em termos de benefí-
cios macroeconómicos, ha-
vendo, porém, vantagens em 
termos de política monetária.
 

“A p e r -
t e n ç a 
à zona 
d o 
franco 

CFA ajuda a reduzir as vulne-
rabilidades externas, mas há 
pouca evidência de que essa 
pertença leve a uma convergên-
cia institucional ou económi-
ca”, escrevem os analistas desta 
agência de ‘rating’ numa análi-
se às vantagens e desvantagens 
de pertencer a uma zona eco-
nómica e monetária em África.

“A pertença às duas uni-
ões monetárias africanas pa-
recem oferecer benefícios 

macroeconómicos limitados, 
não havendo evidência clara 
de que o crescimento do PIB 
e o desenvolvimento institu-
cional foram mais fortes do 
que nos países que não são 
membros”, lê-se no relatório.

No entanto, reconhece a 
Moody’s, “os membros da 
União Económica e Monetá-
ria da África Ocidental (UE-
MAO, na sigla inglesa) e da 
Comunidade Económica e 

Monetária da África Central 
(CEMAC) têm, de facto, me-
nores vulnerabilidades externas 
por serem parte de um blo-
co”, beneficiando também de 
uma taxa de câmbio credível 
apoiada pelo Governo francês.

O relatório da Moody’s 
surge numa altura em que os 
países da UEMAO e a França 
anunciaram a intenção de subs-
tituir o franco CFA pelo ECO.

“As uniões monetárias po-

dem reduzir as preocupações 
dos investidores e o risco de fu-
gas de capital”, diz a Moody’s, 
salientando a vantagem de ter 
uma taxa de câmbio credível e 
garantida pelo Governo francês.

As mudanças ao acordo 
de cooperação monetária da 
UEMAO com a França foram 
anunciadas pelo Presidente da 
Costa do Marfim, Alassane 
Ouattara, a 21 de Dezembro, 
na presença do Presidente 
da França, a antiga potên-
cia colonizadora, vão entrar 
em vigor quando os acordos 
forem formalmente anun-
ciados, algo que pode acon-
tecer já este ano, mas ainda 
sem um calendário definido.

A nova moeda engloba três 
grandes alterações: mudança 
do nome, que passará de CFA 
para ECO; eliminação do de-
pósito de pelo menos 50% 
das reservas internacionais do 
BCEAO no banco central fran-
cês, e retirada da França dos 

órgãos de governação das en-
tidades financeiras do UEMAO 
(conselho de administração, 
comité de política monetário 
e comissão bancária regional).

O CFA foi criado em 1945, 
com o acrónimo a represen-
tar as Colónias Francesas de 
África, tendo depois mudado 
o nome completo para Comu-
nidade Financeira de África.

O novo acordo monetário 
com a França mantém a inde-
xação ao euro com o mesmo ní-
vel de paridade (ECO655,957 
por EUR1), e a garantia de 
notas continua a ser assegu-
rada pelo Tesouro francês.

Os Estados que com-
põem a UEMAO são o Be-
nim, Burkina Faso, Costa 
do Marfim, Guiné-Bissau, 
Mali, Níger, Senegal e Togo.

O BCEAO é o Banco 
Central dos Estados da Áfri-
ca Ocidental, e é sediado em 
Dakar no Senegal, de onde 
serão emitidas as novas notas.

Mobilidade, livre circu-
lação dos cidadãos lusófonos 
e incremento da cooperação 
económica estão entre as prio-
ridades do novo director-geral 
da CPLP, Armindo de Brito 
Fernandes, que tomou posse 
na segunda-feira, em Lisboa.

DW/C. João
Armindo de Brito Fernandes 

é o novo director-geral da Co-
munidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). Natural de 
São Tomé e Príncipe, assumiu o 
cargo esta segunda-feira (10.02) 
numa cerimónia que contou com 
a presença do secretário execu-
tivo, Francisco Ribeiro Telles, e 
dos representantes permanentes 
da organização internacional.

Em entrevista à DW, o 
novo director-geral da CPLP 
explica que, entre outras ma-
térias, vai trabalhar com os 
Estados-membros para a regu-
larização das dívidas em atraso.

“Todos os países atraves-
sam, nesta altura, uma conjun-
tura muito difícil e acho que, 
havendo vontade política, nós 
poderemos sempre ultrapassar 
as nossas dificuldades. Uma 
coisa é certa, é necessário que 

o Secretariado Executivo dis-
ponha de meios e condições 
para que possa cumprir com 
as suas atribuições. Portanto, 
eu estou seguro disso, haverá 
engajamentos dos Estados-
-membros para que essa situ-
ação se possa resolver”, disse.

O embaixador são-tomense 
integra os quadros de carrei-
ra diplomática do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, 
Cooperação e Comunidades, 
onde assumiu até ao ano pas-
sado o cargo de coordenador 
do Gabinete de Apoio ao Or-
denador Nacional do Fundo 
Europeu do Desenvolvimento 
de São Tomé e Príncipe, acu-
mulando também experiên-
cias como gestor orçamental.

Entre 2011 e 2012, Ar-
mindo de Brito Fernandes 
coordenou o Gabinete Jurídi-
co e de Tratados do referido 
Ministério e antes, de 2010 a 
2011, foi também secretário-
-geral. Entre 2009 e 2010, foi 
director dos Assuntos Políticos 
e Económicos Internacionais.

“CPLP dos povos”
Atento à dimensão econó-

mica da CPLP, o diplomata 

reconhece que os desafios são 
enormes e exige o envolvi-
mento dos Estados-membros.

No seu mandato de três anos, 
assume as prioridades definidas 
pela organização, nomeada-
mente no que toca à mobilidade 
e à definição do espaço a ocupar 
pelos observadores associados, 
cujo número continua a crescer.

“A mobilidade/circulação 
está num quadro bastante avan-
çado. Acredito que, ainda este 
ano, na cimeira de Luanda, 
poderemos ter resultados mais 

palpáveis” nesta área, explica 
Armindo Fernandes, que frisa a 
importância da cooperação em-
presarial e económica. “Tere-
mos todos que nos engajar neste 
exercício, porque acho que além 
da ‘CPLP dos países’, temos 
também que construir uma 
CPLP dos povos, dos empresá-
rios, das pessoas ligadas à cultu-
ra. Portanto, acredito que haverá 
dificuldades, mas o nosso em-
penho vai ajudar-nos a superar 
essas mesmas dificuldades”.

O também ex-embaixador de 

São Tomé e Príncipe em Angola 
promete “trabalho árduo”, “mui-
ta dedicação” e “compromisso 
firme com as causas, valores, 
princípios e objectivos da orga-
nização”, com 24 anos de exis-
tência. Armindo Brito Fernan-
des admite que “é possível fazer 
mais e melhor, estabelecendo 
metas muito mais ambiciosas”.

Entre outros cargos, Armin-
do Fernandes foi 1º Secretário 
e Encarregado de Negócios 
da Embaixada de São Tomé e 
Príncipe no Reino da Bélgica 
e chefe da Missão Diplomá-
tica do seu país junto à União 
Europeia e aos organismos 
do Sistema das Nações Uni-
das na Europa (1998-2003).

O embaixador são-tomense 
substitui a cabo-verdiana Geor-
gina Benrós de Mello, que iniciou 
funções em Fevereiro de 2014.

O Secretário Executivo 
da CPLP é auxiliado nas suas 
funções pelo director-geral, 
recrutado entre os cidadãos 
nacionais dos Estados-mem-
bros, mediante concurso pú-
blico, pelo prazo de três anos, 
renovável por igual período.

Quem é o novo director-geral da CPLP?

Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 202022 |  zambeze  | internacional |



Governo brasileiro recua e vai buscar 
seus cidadãos que estão em Wuhan

Os ministérios da Defe-
sa e das Relações Exteriores 
do Brasil afirmaram em nota, 
neste domingo, 2, que o Go-
verno vai trazer de volta to-
dos os brasileiros que se en-
contram em Wuhan, a cidade 
mais afetada pela epidemia de 
coronavírus na China, e que 
manifestem desejo de retornar.

O Governo teve de recuar 
depois de, no início, o Presidente 
Jair Bolsonaro ter recusado tra-
zer brasileiros porque, primeiro, 
era “melhor que os que estão 
lá fiquem lá” para evitar conta-
minação no país e, segundo, “é 
muito caro e falta lei para obri-

gá-los a ficar em quarentena”.
A decisão foi anunciada 

após a divulgação de um vídeo 
em que um grupo de brasilei-
ros pede ajuda para regressar, 
lembrando de operações feitas 
por outros países para retira-
rem seus cidadãos da China.

Além disso, compro-
metem-se a passar por um 
período em quarentena 
após chegarem ao Brasil.

O Governo informou ago-
ra que, assim que chegarem, 
esses cidadãos serão subme-
tidos a uma quarentena “de 
acordo com os procedimentos 
internacionais, sob a orienta-

ção do Ministério da Saúde”.
A ordem para cumprir qua-

rentena é só para brasileiros.
Estrangeiros que chegam em 

voos provenientes da China não 
são obrigados a ficar isolados.

Entretanto, o número de 
mortos aumentou neste do-
mingo par 361, com um nas 
Filipinas, enquanto os in-
fectados ascendem a 17 mil.

No Brasil, há 16 casos sus-
peitos e nenhum confirmado.

Em Angola, um caso sus-
peito deu negativo e as autori-
dades cabo-verdianas monito-
ram nove pessoas que entram 
no país provenientes da China.

Timor-Leste
CNRT negoceia novo Governo se 
Presidente der posse a membros 
indigitados

O Congresso Nacional 
da Reconstrução Timorense 
(CNRT) afirma que só aceita 
negociar qualquer novo execu-
tivo se o Presidente da Repúbli-
ca, Francisco Guterres Lu-Olo, 
recuar e der posse aos ministros 
do partido. O chefe de bancada 
do maior partido da coligação 
do Governo de Timor, Duarte 
Nunes, afirma que esta é a “pré-
-condição” da força política.

A condição imposta pelo 
partido é que caso formemos 
outro Governo, o Presidente 
tem de dar posse a estes ele-
mentos indigitados, à lista que 
o primeiro-ministro apresen-
tou. É a única condição que 
esta imposta”, afirmou Duarte 
Nunes em declaração à Lusa.

Lu-Olo explicou aos jor-

nalistas que os participantes 
do encontro promovido pelo 
líder do CNRT, com figuras 
históricas do país, concorda-
ram que convocar eleições an-
tecipadas é o “último recurso” 
para resolver a crise no país, 
que os partidos no parlamento 
devem encontrar uma solução 
e que, até lá, o primeiro-mi-
nistro Taur Matan Ruak conti-
nua em plenitude de funções.

Xanana Gusmão, por seu 
lado, afirmou no fim de se-
mana em entrevista televisiva 
que eleições antecipadas são a 
única solução “justa e demo-
crática” para a crise política no 
país, agravada em janeiro pelo 
chumbo do Orçamento Geral 
do Estado (OGE) de 2020. Esse 
chumbo, devido aos votos con-

tra e abstenções dos deputados 
do CNRT, surge depois de me-
ses de críticas do CNRT à deci-
são de Lu-Olo se recusar a dar 
posse a mais de uma dezena de 
membros do Governo, a maioria 
do partido de Xanana Gusmão.

Admitindo que ainda é pos-
sível que o CNRT participe 
numa solução governativa al-
ternativa, Duarte Nunes disse 
que se “a posição do Presidente 
se mantiver, não há interesse do 
partido” em fazê-lo. Esta terça-
-feira, referiu, inclusivamente, 
no Parlamento, a contradição 
dos que tentam culpar o CNRT 
pela crise, continuando a fazer 
críticas ao partido e ao seu lí-
der, Xanana Gusmão, ao mes-
mo tempo que querem que a 
força política aceite dialogar.

Eu penso que é uma contra-
dição. Não há lógica de pensa-
mento. Precisam da coopera-
ção, da participação do CNRT 
e depois estão todos os dias a 
cantar, a gritar a inventar as coi-
sas contra o CNRT”, afirmou.

Relativamente à situação 
da Aliança de Mudança para o 
Progresso (AMP), a coligação 
pré-eleitoral do Governo, Du-
arte Nunes não concretizou se 
haverá ou não dissolução for-
mal e disse que o “entendimen-
to” é de que o atual primeiro-
-ministro “entrega a pasta” se 
houver uma solução alternativa.

Sudão: 

Omar al Bashir será 
entregue ao Tribunal 
Penal Internacional

O governo de transição do 
Sudão concordou em entregar ao 
Tribunal Penal Internacional o 
antigo presidente Omar al Bashir.

A decisão foi anunciada 
depois de encontros na ca-
pital do Sudão do Sul entre 
representantes do governo 
sudanês e rebeldes que lu-
tam na província de Darfur.

Um porta-voz do Movimen-
to para a Justiça e Igualdade 
daquela região disse que todas 

as partes concordaram em que 
quatro cidadãos sudaneses in-
diciados pelo tribunal serão 
entregues para julgamento.

Contudo o porta-voz disse 
tal apenas acontecerá quando 
houver um acordo de paz com 
as partes em luta no Sudão.

Bashir é procurado pelo 
Tribunal Penal Internacio-
nal por acusações de crimes 
de guerra, crimes contra a 
humanidade e genocídio.
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Por insuficiências de recursos aos afectados pelo Idai

Governo da província promete melhores 
dias para os reassentados em Sofala

Por insuficiências de meios 
de sobrevivências, mas que-
rendo melhorar a vida da 
população que ficou seria-
mente afectada pelo ciclone 
idai na província de sofala, 
o governo e a secretaria pro-
vincial acaba de mostrar uma 
luz no fundo do túnel para 
as populações que foram se-
riamente afectadas por esta 
tempestade em março de 
2019, nos distritos da Bei-
ra, dondo e Nhamatanda. 

Trata-se das dificul-
dades que estão 
sendo enfrentadas 
no dia-a-dia pelas 
populações reas-

sentadas, com o destaque para 
a insuficiência de tendas para 
às famílias reassentadas, da 
falta dos postos policiais, da 

insuficiência da rede sanitária 
e de salas de aulas, da falta de 
iluminação em todos os cen-
tros de acomodação, da insufi-
ciências das redes mosquiteira 
entre outras necessidades para 
o bem-estar das populações 
que se encontram reassenta-
das a sensivelmente um ano 
após a passagem do ciclone 
Idai naquela parcela do país. 

Estas e outras preocupa-
ções foram apresentadas ao 
Lourenço Bulha e para Stela 
Pinto, na primeira visita de 
trabalho por eles efectuada ao 
centros de reassentamento lo-
calizados dos distritos da Bei-
ra, Dondo e Nhamatanda, na 
qualidade de governador da 
província e secretária de Esta-
do em Sofala, respectivamente. 

Respondendo as perguntas 
formuladas pelos órgãos de 

comunicação social que acom-
panharam a visita dos dois diri-
gentes aos centros de reassen-
tamento, a Secretária de Estado 
ao nível da província de Sofa-
la  começou por afirmar que a 
população está convencida e 
o governo veio para reiterar o 
compromisso do governo com 
vista a dar mais esperança nas 
populações reassentadas, que 
o governo está a espera dos 
fundos que ainda não foram 
desembolsados pelos seus par-
ceiros de cooperação, o que 
já vai começar gradualmente, 
que vai dar coro àquilo que 
é o projecto de reconstrução 
para que estas famílias saiam 
das tendas e das casas precá-
rias e comecem a viver defi-
nitivamente nas suas próprias 
casas convencionais, com vista 
a transformar estes locais em 

lugares agradáveis para estar.
 Stela avançou ainda que, 

em termos de reabilitações, a 
província de Sofala vai reabili-
tar um total de três mil habita-
ções e vai se priorizando os cen-
tros de reassentamentos a partir 
do primeiro centro com 375 fa-
mílias para o centro de reassen-
tamento de Mandruzi no Dondo 
e seiscentas casas para o centro 
de reassentamento de Mutua. A 
fonte avançou ainda que, pou-
co a pouco, nos três distritos da 
Beira, Dondo e Nhamatanda, o 
governo vai fazendo a sua dis-
tribuição, segundo as necessi-
dades para cada centro de reas-
sentamento, desde o governo da 
província e junto da Secretaria 
de Estado vai arranjar mecanis-
mos de valorização do processo. 
“O nosso papel vai ser este e por 
isso passamos por conhecer os 

locais de reassentamentos para 
compreender as expectativas da 
população para que juntos pos-
samos trabalhar para que este 
projecto o mais rápido possível 
seja concluído, e em fases os 
fundos serão desembolsados 
para dar o seguimento a este 
projecto.” - disse Stela Pinto.

Respondendo sobre as vá-
rias inquietações apresentadas 
pelas populações reassentadas, 
a governante respondeu que 
as inquietações foram várias, e 
como se sabe eles estão a dar as 
melhores sugestões para o me-
lhoramento dos trabalhos que 
estão sendo efectuados ao longo 
dos centros e rapidamente será 
feita afectação do pessoal e me-
dicamentos para a população. 
“O outro aspecto que nos foi 
colocado é o ensino. Os jovens 
querem estudar, mas as escolas 
encontram-se muito distantes 
para alguns jovens que querem 
dar continuidade e temos de 
pensar em priorizar estas infra-
-estruturas por forma a que a 
rotina das nossas populações 
não seja quebrada ao longo de 
muito tempo, então, estes são 
os desafios mais do que justos 
e que e bem enquadradas o go-
verno vai trabalhar para respon-
der as necessidades básicas e 
prioriza-las para serem seguidas 
a posterior.” -rematou a fonte.

A secretária de Estado em 
Sofala frisou que, todos os as-
pectos complementares ligadas 
ao esmaecimento a rede de ener-
gia eléctrica, estão pensados e 
desenhados e esperam a reacção 
do gabinete de reconstrução pós 
- idai, onde foram contempla-
dos todas estas infra-estruturas 
sociais que possam trazer uma 
nova dinâmica a população 
pode ter tendência de regressar.

Jordane Nhane 
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FIDA disponibiliza 
43 milhões de dólares 
para Moçambique

O Fundo Internacio-
nal de Desenvol-
vimento Agrícola 
(FIDA) das Nações 
Unidas anunciou, 

hoje, um apoio de 43 milhões de 
dólares para a produção agríco-
la e aquacultura em Moçambique.

O projecto para redução da pobre-
za irá “incrementar produção e renda 
para mais de 88 mil aquacultores de pe-
quena escala”, lê-se em comunicado.

O financiamento resulta de um 
acordo assinado na segunda-feira en-
tre a instituição e Moçambique e que 
prevê o fornecimento de alimentos, 
criação de empre-
go e oportunidades 
de negócio para 
populações rurais 
em 23 distritos, 
de sete províncias.

O projecto 
“visa transformar o 
sector da aquacul-
tura dos actuais ní-
veis de subsistên-

cia para aquacultura comercial”, com 
uma participação acrescida “de mulhe-
res e jovens desempregados e abertos a 
aderir, como empreendedores”, lê-se.

O programa vai promover ain-
da tecnologias sustentáveis de pro-
dução pesqueira tais como tanques 
de produção, uso de energia solar e 
sistemas de energia eólica para fun-
cionamento de Sistema de frio.

O FIDA está em Moçambique 
desde 1983 e já investiu mais de 970 
milhões de dólares (888 milhões 
de euros) para programas e pro-
jectos que beneficiam directamen-
te a 2,3 milhões de famílias rurais.

Empréstimo bancário instantâneo
o standard Bank lançou, no mercado, um inovador serviço 
de empréstimo bancário instantâneo, denominado QuiQmola, 
que oferece maior rapidez e segurança.

Trata-se de um 
crédito imediato, 
criado para aten-
der as necessida-
des urgentes das 

pessoas, nomeadamente des-
pesas médicas, propinas esco-
lares, entre outras, cujo valor 
varia entre 1000 e 100.000 
meticais, reembolsáveis numa 
única prestação, com um prazo 
de reembolso que varia entre 1 
e 30 dias e com uma comissão 
de cinco por cento.

A propósito da inovação, 
o director de Marketing e Co-
municação do Standard Bank, 
Alfredo Mucavela, explicou, 
numa conferência de impren-
sa, ocorrida nesta quarta-feira, 
em Maputo, que a eficiência e 
rapidez do QuiQMola vai fa-
zer diferença na vida dos mo-
çambicanos, particularmente 
os clientes do Standard Bank.

“Esta plataforma foi criada 
para satisfazer necessidades 
urgentes da sociedade, pois fa-
cilita o acesso rápido, seguro e 

conveniente ao crédito e resul-
ta da análise e interacção com 
os clientes do banco”, disse.

Alfredo Mucavela enfa-
tizou que o novo serviço vai, 
igualmente, contribuir para o 
abandono ao uso de canais in-
formais para a obtenção de cré-
dito, em casos de emergência.

Para beneficiar das múlti-
plas vantagens que este servi-
ço oferece basta ser cliente do 
Standard Bank há mais de seis 
meses, ter um volume de depó-
sitos médio mensal no valor de 
15.000 meticais e não ter ne-
nhuma facilidade de crédito sob 
forma de descoberto, em curso.

Através desta solução finan-
ceira, segundo indicou o gestor 
de Produtos de Crédito do Stan-
dard Bank, Elísio Mabasso, o 
cliente do Standard Bank poderá 
solicitar e obter, em menos de 24 
horas, um empréstimo bancário.

“A nossa expectativa é 
que cada vez menos moçam-
bicanos recorram aos meios 
financeiros formais ou infor-

mais com taxas exorbitantes e 
que, ainda por cima, exigem 
penhora de bens”, indicou.

Os clientes do Standard 
Bank que solicitarem este ser-
viço vão receber uma notifi-
cação indicando o montante 
a ser financiado, prazo de pa-
gamento e ainda as instruções 
sobre como fazer a activação.

“Aqueles que ainda não 
são clientes, tornar-se-ão elegí-
veis ao QuiQMola a partir do 
momento em que abrirem uma 
conta no banco, ter idade entre 
21 anos e a idade de reforma, 
fazer transacções financeiras 
mensais e garantir que não te-
nham situações de irregularida-
des financeiras”, disse, acres-

centando que “o acesso a este 
crédito seguro e rápido é efectu-
ado através das plataformas di-
gitais do banco, nomeadamente 
NetPlus, NetPlus App e Quiq.

Pretende-se com o QuiQ-
Mola facilitar o acesso ao cré-
dito, contribuindo para o de-
senvolvimento da economia e 
o incremento da renda familiar.

OS AluNOS dAS clASSES tErMiNAiS 

fAzEM ExAMES NA PróPriA Eclc
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Matrículas para 2020
A escola Comunitária luís Cabral- eClC, informa aos alunos, 
pais, encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem 
vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 
11ª e 12ª classe por apenas 600,00 meticais. 

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

Comercial



Segundo FMI

Apoio financeiro ao país 
depende do Governo 

o representante do Fundo monetário internacional (Fmi), 
ari aisen, disse em maputo que a organização mantem-se 
aberta para continuar a apoiar o país, no entanto, cabendo 
ao Governo a definição do modelo em que deseja ser apoiado. 

Falando há dias, em 
Maputo, Aisen dis-
se que o objectivo 
do FMI é continuar 
a apoiar Moçam-

bique de todas as formas que 
desejar ser apoiado. Foi com 
base nessa abertura que, em 
Novembro passado, a orga-
nização disse ao actual exe-
cutivo de Nyusi estar aberto 
para um eventual programa de 
apoio sugerido pelo Governo 
moçambicano.

Aisen referiu que, nos úl-
timos três anos, Moçambique 
tornou-se um dos dez países 
que mais recebem assistência 
técnica do FMI, uma posição 
significativa de que o país 
goza, se comparado a muitos 
países ao nível do mundo. 

No que refere as negocia-
ções com vista a retoma do 
Programa de Apoio a Mo-
çambique do FMI, depois da 
descoberta de avultadas dívi-

das contraídas pelo anterior 
Governo liderado por Arman-
do Guebuza, o representante 
daquele organismo disse que 
continuam estagnadas, no en-
tanto, mantem-se aberta para 
retomar o diálogo.

“Estamos aguardando e no 
momento que isso acontecer 
(um pedido de retoma das ne-
gociações) estaremos prontos 
para continuar estas discus-
sões”, disse Aisen.

Por outro lado Aisen reco-
nhece que, no contexto de me-
didas de política acordadas en-
tre o FMI e as autoridades para 
evitar uma deterioração acres-
cida do desempenho económi-
co, nos últimos três anos, mui-
tas coisas boas foram feitas, 
tendo contribuído em grande 
medida para a estabilização da 
economia, destacando indica-
dores macroeconómicos satis-
fatórios, como a inflação que 
baixou.

O país continua a crescer menos 
do que devia 

No entanto, apesar do país 
registar algumas melhorias no 
desempenho económico, Aisen 
indica que o país continua a 
crescer menos do que deveria, 
o que aponta para necessidade 
de mais reformas estruturais a 
implementar pelo Governo.

Por exemplo, a economia 
do país registou um crescimen-
to de 3,3% em termos reais em 
2016, metade do crescimento 
de 6,6% registado em 2015, 
segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), 
em que a evolução da econo-
mia deveu-se em primeiro lu-
gar ao desempenho do sector 
secundário, que registou um 
crescimento de 5,2%, de que 
se destacam os sub-sectores 
da indústria transformadora 
(+7,3%) e da construção, com 
6,7%. Já em 2017, o país ape-
nas registou um crescimento de 
3.7%, uma fasquia abaixo dos 
5,5% inicialmente programa-
dos pelo executivo, em 2018 o 
crescimento da economia desa-
celerou para 3.3%. 

Entre as medidas a imple-
mentar pelo Governo, diz ainda 
Aisen ser preciso que o Gover-
no seja mais inclusivo, crie for-
mas para que haja mais pros-
peridade compartilhada entre 
todos os moçambicanos.  

É no contexto desta neces-
sidade que o representante do 
FMI indicou também que con-
tinua um diálogo permanente 
com o Governo moçambica-
no, em que o país beneficia de 
aconselhamento, entre outras 
medidas a aplicar pelo actual 
executivo, com vista a que o 
país efectivamente volte a au-
mentar o crescimento econó-
mico.

“Nos anos passados tínha-
mos um crescimento por vota 
de 7% em média, e agora es-
tamos com crescimento muito 
inferior, então é preciso fazer 
com que as estabilidades sejam 
duradouras as reformas sejam 
aprofundadas para que o cres-
cimento económico volte aos 
patamares que os moçambica-
nos querem”.

Com a descoberta das dívi-

das ocultas, houve aprovação 
pelo FMI e do Governo de um 
pacote de medidas com vista ao 
reforço da transparência, me-
lhoria da governação e garantia 
da responsabilização devendo 
evitar o recurso à dívida não 
revelada.

Foram ainda necessários 
apertos substanciais ao nível 
fiscal e monetário, flexibili-
dade da taxa de câmbio, para 
restaurar a sustentabilidade 
macroeconómica, redução das 
pressões sobre a inflação e a 
balança de pagamentos, bem 
como o alívio das pressões so-

bre o mercado cambial, para 
restaurar o equilíbrio entre 
oferta e procura no mercado 
cambial.

De referir que ainda esta 
semana o director-geral ad-
junto do FMI, Tao Zhang, de-
pois de manter encontro com 
o Ministro da Economia e Fi-
nanças, Adriano Maleiane e o 
Governador do Banco de Mo-
çambique (BM), Rogério Zan-
damela, avaliou como positiva 
a recuperação do impacto dos 
eventos naturais, os ciclones 
Idai e Kenneth que assolaram 
o país ano passado.

O director do Banco Afri-
cano de Desenvolvimento 
(BAD), Pietro Toego, confir-
mou ao Zambeze que a sua 
instituição já está a operacio-
nalizar o Fundo de Gestão 
de Calamidades para Mo-
çambique, a pedido do Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, aquando da passagem 
dos ciclones Idai e Kenneth.

De acordo com Pietro Toe-
go, o referido Fundo de Gestão 
de Calamidades foi estabele-
cido no final do ano passado 
e já está sendo capitalizado.

“Além disso, estamos a 
trabalhar no pedido do Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, para desenvolver op-
ções de criação de um seguro 
climático para que o governo 
se sirva desse seguro no caso 
de outras grandes catástrofes 
como foi o caso do ciclone Idai 
e Kenneth”, revelou Toego.

Segundo a nossa fonte, 

há muitas iniciativas sobre à 
carteira, não é só o Fundo de 
Gestão de Calamidades, para 
voltar a colocar a economia 
moçambicana mais resiliente. 

Questionado sobre o im-
pacto da vinda do segundo ho-
mem mais forte do FMI, To-
ego explicou a imprensa que 
“queremos apresentar ao di-
rector adjunto do FMI, um dos 
projecto que consideramos que 
tem impacto nas vidas das co-
munidades, porque é muito im-
portante que, quando nós dis-
cutimos assuntos de políticas, 
questões orçamentais, de estra-
tégia fiscal, nos lembremos do 
que faz diferença no terreno”.

Para Pietro Toego, Moçam-
bique, em particular, tem um 
grande desafio das mudanças 
climáticas e, nesta senda, con-
sidera que o país vai ter de in-
vestir muito para ser mais resi-
liente tanto na economia como 
na sociedade. dávio david.

E de um seguro climático para o país

BAD confirma fundo de 
gestão de calamidades
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a poesia e a tecnologia podem casar, serem um só, 
esta pode não ser uma realidade muito comum 
em moçambique, mas no Zimbabwe, na cida-
de de Harare, já o é. e é lá naquela terra de ro-
bert mugabe que a poetisa moçambicana lor-

na Zita vai participar do “digipoems”, hoje 13 de Fevereiro.

Segundo Lorna, esta é uma 
nova forma de fazer poesia, 
sendo que a ideia principal 
do digipoems é juntar texto, 
áudios, imagens e animação, 
e depois dessa junção sai a 
poesia digital. “Esta iniciativa 
vem para mostrar que a arte 
também evolui, não é estática, 
por essa razão que o artista 
tem que ser alguém capaz de 
se reinventar”, explica Lorna.

Na vida de Zita, a poesia 
começa bem antes de aparecer 
está oportunidade de viajar 
para Harare. Quando tinha 11 

anos de idade, a certeza de ser 
poetisa batia-lhe a porta. Ela 
se define como uma bêbada 
literária, pois devorar livros era 
sua paixão e nisso a inspiração 
para escrever crescia a cada dia. 

Lorna contou-nos que des-
cobriu o sentido da vida quan-
do começou a poesia, “escrevo 
em todas situações da minha 
vida, quando estou triste, eu-
fórica, deprimida, quando vejo 
injustiça e quando acho que 
posso mudar o mundo com 
meus escritos, escrevo e não 
tenho preguiça”, sublinha.

A nossa entrevistada se 
considera uma poetisa persis-
tente, sem medo acredita em 
si acima de todas as coisas. 
Ela procura buscar uma linha-
gem única. Dos concertos de 
poesia que fizera sente que o 
público que acompanha o seu 
trabalho nota esse diferencial.

Lorna Zita vai ao Zimbabwe 
ciente de que carrega uma res-
ponsabilidade muito grande nas 
suas costas. Como ela mesmo 

diz, “Carrego em meus ombros 
milhões de gritos de novos ar-
tistas que procuram um espaço. 
Ou seja um espaço de poder 
mostrar que são bons no que 
fazem, poder mostrar também 
que em Moçambique há jovens 
talentosos”. Acrescentou ainda 
que irá trabalhar duro de modo 
a dignificar a bandeira nacional.

A poetisa moçambicana es-
pera colher novas experiências  
que irão ajudá-la a galgar novos 

caminhos e ideias. Criar inter-
câmbios com outros artistas que 
estarão no digipoems é um dos 
objectivos de Lorna, uma vez 
que servirá como forma de ex-
pansão da cultura moçambicana. 

A ansiedade de chegar a 
Harare toma conta da nos-
sa entrevistada, isso porque 
o tema proposto do digipoe-
ms fala sobre “identidade “. 
Segundo Lorna Zita, muito 
tem abordado em seus po-
emas temas relacionados. 

Este projecto foi ideali-
zado pela Page Poetry Alive 
em parceria com a Southern 
Africa Arts, British Council, 
British Council Mozambique 
e a participação de Moçambi-
que no evento foi dinamiza-
da pelas Palavra & Palavras 
Eventos, Lda, onde fazem 
parte o produtor cultural Ha-
milton Chambela e a poetisa 
moçambicana Énia Lipanga.

Criação da poesia digital leva 
Moçambique ao Zimbabwe 
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Capezulo acolheu festa do Canhu

O Sumo e a bebida tradi-
cional do Canhú e a carne do 
hipopótamo constituem o prin-
cipal chamariz de inúmeros 
povoados nas cerimónias do 
mês de Fevereiro. Desta vez, 
não foi diferente., a localidade 
de Capezulo há cerca de sete 
quilómetros da vila sede da 
bela vista, no distrito de Ma-
tutuine, acolheu, no último 
sábado, a festa do canhu, um 
evento que anualmente acon-
tece com objectivo de divul-
gar as potencialidades cultu-
rais do distrito de matutuine.

O evento que juntou vários 
povoados de Matutuine para 
o ambiente de confraterniza-
ção e não só acontece anual-
mente e o principal objectivo 
é promover a união dos po-
voados nativos bem como os 
dos distritos circunvizinhos 
que acorrem aquele ponto. 

“Com este evento preten-
demos conviver em conjun-
to e aproveitar a divulgação 
das potencialidades culturais 
e turísticas do nosso distri-
to” explicou Artur Muandula, 
administrador do distrito de 

Matutuine, referindo ainda 
que é composto por várias 
identidades culturais que en-
contram ma festa do canhú 
um espaço para expor vá-
rias danças, pratos de comi-

da e outras potencialidades.
“O xigubo é uma dan-

ça típica dessa região. Mas 
também temos a gastrono-
mia que com ela mostramos 
os pratos típicos de Matu-

tuine nomeadamente a Xi-
guinha de Cacana, Tihove e 
outros tipos de gastronomia. 
A festa do canhu deve ser 
um momento de diversão e 
de unidade nacional”, disse.

Xisto Fernando 



Morreu Joseph Shabalala, vocalista 
dos Black Mambazo

morreu o fundador e vocalista dos Blackmambazo, Joseph 
shabalala. shabalala perdeu a vida no dia 11 de fevereiro de 
2020 aos 78 anos num hospital na pretória , África do sul. 
Nascido em Bhekizizwe Joseph siphatimandlamxovenim-
shenguBigboyshabalala , foi um cantor e músico sul-africano 
que foi o fundador e diretor musical do grupo coral ladysmi-
thBlackmambazo .

Joseph nasceu no dia 28 
de agosto de 1941 na 
cidade de Ladysmith 
(distrito eMnambithi) 
na região de KwaZulu-

-Natal , na África do Sul. Seus 
pais, Jonathan MluwaneShaba-
lala e Nomandla Elina Shaba-
lala, criaram Joseph e seus seis 
irmãos em uma fazenda de pro-
priedade branca chamada Tu-
gela. Seu pai morreu no final da 
década de 1940; José, sendo o 
mais velho, teve que cuidar da 
família. Ele deixou a fazenda, 
no entanto, em 1958, em busca 
de trabalho na cidade vizinha 
de Durban .

Durante esse período, ele 
foi flagrado por um grupo bem 
conhecido, o Durban Choir , 
depois de deliciar o público 
com sua guitarra suave e sua 
voz soprano. Quando ele se 
juntou ao Coro, ele tentou ensi-
nar-lhes algumas de suas novas 
composições, a saber, sua pri-
meira música “ Nomathemba “ 
(que foi transformada em peça 
em 1995). Eles se recusaram, e 
ele os deixou depois de apenas 
dois anos. 

Em 1958, Joseph desco-
briu um grupo isicathamiya , 
os Highlanders, liderado por 
seu herói GaliyaneHlatshwayo. 
Hlatshwayo foi o homem que 
encorajou Joseph a usar sua 
voz poderosamente. Joseph 
formou seu próprio grupo no 
ano seguinte, 1959, Ezimnya-
ma (“Os Negros”). Uma série 
de sonhos que Joseph teve du-
rante o sono em dezembro de 
1960 foi um grande ponto de 
virada na formação do grupo; 
quando viu como seu grupo se 
saía nas competições isicatha-
miya , uma vez por semana, 
renomeou-os como Ladysmith-
BlackMambazo , “Mambazo”, 
que significa machado , refe-
rindo-se a como o grupo derru-
bava os outros coros vencendo 
quase todas as vezes. 

Após o show de rádio local 
(na estação SABC Radio Zulu 
), Joseph aceitou um contrato 
de gravação oferecido em 1972 
pelo produtor da GalloMusic , 
West Nkosi . O grupo vendeu 
mais de 40.000 cópias de seu 

primeiro álbum e continuou a 
fazê-lo através de outras grava-
ções. Em 1976, Joseph tornou-
-se cristão , e as músicas do 
repertório de Mambazo foram 
embaralhadas para um lado 
para incluir hinos generaliza-
dos cristãos, metodistas e sio-
nistas cantados na língua zulu. 

Um sonho

Joseph Shabalala formou 
LadysmithBlackMambazo 
por causa de uma série de so-
nhos que teve em 1964, nos 
quais ouviu certas harmonias 
isicathamiya( isicathamiya é 
a música tradicional do povo 
zulu ). Após o sucesso local 
em cerimônias de casamento 
e outras reuniões, Shabalala 
os inscreveu em competições 
isicathamiya . O grupo foi des-
crito como “tão bom” que eles 
foram proibidos de participar 
das competições, mas foram 
bem-vindos. Apesar de terem 
sido reconhecidos como um 
grupo isicathamiya em 1964, 
eles estavam cantando juntos 
desde o início dos anos 50. Eles 
lançaram seu primeiro álbum, 
Amabutho , em 1973. O álbum, 
juntamente com muitos outros 
lançamentos do grupo, recebeu 
certificação de disco de ouro.  A 
colaboração de LadysmithBla-
ckMambazo com Paul Simon 

em 1986 abriu o caminho para 
lançamentos internacionais.

Subindo ao estrelato

Em 1986, Paul Simon via-
jou para a África do Sul para 
colaborar com artistas sul-afri-
canos em seu próximo álbum 
do Graceland . Simon colabo-
rou com Shabalala e o grupo e 
co-compôs a agora famosa mú-
sica “ Homeless “. A populari-
dade do grupo se espalhou por 
todo o mundo e, desde então, 
eles vendem discos populares 
o suficiente para obter a cer-
tificação de discos de platina. 
Em 1987, o grupo ganhou seu 
primeiro prêmio solo Grammy 

por ShakaZulu . Desde então, 
eles venceram mais um e foram 
indicados mais de dez vezes. 
Após o sucesso mundial de 
Graceland , Joseph começou a 
compor mais músicas em in-
glês (antes disso, haviam gra-
vado apenas duas em inglês e 
uma em alemão).

Na noite de 10 de dezembro 
de 1991, o irmão de Joseph e 
o colega Shabalala foram mor-
tos por um segurança branco de 
folga perto da cidade de Ladys-
mith. A morte de Shabalala foi 
considerada um assassinato ra-
cial . Joseph, ajudado por suas 
crenças, perseverou e o grupo 
continuou; os membros agora 
incluíam o irmão de Joseph, 
Jockey , parentes próximos 
Albert e AbednegoMazibuko 
, Russel Mthembu e Jabulani-
Dubazana e os filhos de Jose-
ph, Sibongiseni , Thamsanqa , 
Thulani e Msizi . No entanto, 
a tragédia voltou. Em maio de 
2002, a esposa de Joseph, de 30 

anos, Nellie , foi baleada e mor-
ta por um agressor do lado de 
fora da casa do casal em Kloof , 
KwaZulu-Natal . A mão de Jo-
seph foi ferida na tentativa de 
proteger sua esposa. Mboneni-
Mdunge foi condenado pelo as-
sassinato e condenado à prisão 
perpétua. No mesmo julgamen-
to, o filho de Joseph Shabalala, 
Nkosinathi Vivian Shabalala 
(enteado de Nellie), foi acusa-
do, julgado e absolvido por ter 
pago Mdunge pelo assassinato 
de Nellie. 

Hoje

Esperava-se que o próximo ál-
bum do grupo, Wenyukela , ti-
vesse um toque solene. De fato, 
incluindo uma homenagem a 
Nellie por seus netos Gagamela 
e BabuyileShabalala, incenti-
vando Joseph a continuar e que 
“SHABALALA continuará a 
viver”. Seis meses após a mor-
te de Nellie, Joseph casou-se 
com ThokoMaduna, que era 
um “golpe controverso”, se-
gundo a imprensa sul-africana.  
Apesar dessa oposição, Joseph 
conseguiu continuar cantando 
e até conseguiu criar a Funda-
ção LadysmithBlackMambazo 
, uma academia de música para 
promover e ensinar música isi-
cathamiya a crianças sul-afri-
canas. 
A tragédia ocorreu novamente 
em junho de 2004, quando o ir-
mão de Joseph e ex-membro do 
Mambazo, Ben Shabalala, foi 
baleado e morto por um indi-
víduo desconhecido enquanto 
levava seus dois filhos para a 
escola. Em fevereiro de 2006, 
o irmão de Joseph, Jockey (seu 
único irmão no grupo nessa 
época), morreu de causas natu-
rais em sua casa em Ladysmith, 
África do Sul.
Shabalala anunciou, em janei-
ro de 2008, que seu filho mais 
novo, Thamsanqa , assumirá o 
cargo de líder de Ladysmith-
BlackMambazo quando chegar 
a hora de se aposentar das tur-
nês internacionais . 
A declaração completa é repro-
duzida abaixo:
“No início dos anos 60, eu so-
nhava com um tipo de grupo de 
cantores que queria criar. Não 
apenas um sonho, da maneira 
desejável, mas um sonho real 
enquanto eu estava dormindo. 
Este lindo sonho levou à cria-
ção do meu grupo, Ladysmith-
BlackMambazo. Agora, cerca 

de quarenta e cinco anos mais 
tarde, esse sonho original levou 
a muitos mais sonhos. Fomos 
premiados com o Grammy, 
representamos nossa pátria na 
África do Sul em muitos even-
tos de prestígio, incluindo o 
acompanhamento de Nelson 
Mandela na Noruega para re-
ceber o Prêmio Nobel da Paz, 
viajamos pelo mundo tantas ve-
zes e, o mais importante, divul-
gamos uma mensagem de Paz, 
Amor e Harmonia para milhões 
de pessoas.
Nunca foi um sonho que um 
sul-africano negro pudesse 
imaginar.
Com o passar dos anos e o sé-
culo 20 se tornando o 21, co-
mecei a me perguntar o que 
aconteceria com o Ladysmi-
thBlackMambazo depois que 
eu me aposentar, se eu já me 
aposentei. Passei muito tempo 
pensando sobre isso. Ladys-
mithBlackMambazo nunca foi 
sobre uma pessoa. Ladysmith-
BlackMambazo é uma missão. 
Uma missão para espalhar nos-
sa mensagem e manter nossa 
cultura viva e conhecida. A 
África do Sul é um lugar ma-
ravilhoso, cheio de gente boni-
ta. Ao percorrermos quase sete 
meses todos os anos por mais 
de vinte anos, desejamos man-
ter a África do Sul viva no co-
ração das pessoas.
LadysmithBlackMambazo é 
uma família. Dentro do grupo, 
tive irmãos e primos cantan-
do juntos. Nos últimos quinze 
anos, por causa de aposentado-
rias e morte, fui acompanhado 
por quatro dos meus filhos. 
Eles são o futuro do Ladysmi-
thBlackMambazo, nossa pró-
xima geração. A missão e a 
mensagem continuarão. Quan-
do chegar a hora de terminar 
a turnê e ficar em casa, eles 
continuarão com o meu sonho. 
Além disso, meu filho Tham-
sanqa (Tommy) se tornará o 
novo líder do grupo. Assim, o 
sonho que tive mais de quaren-
ta e cinco anos atrás continuará 
até o século XXI. Ladysmith-
BlackMambazo deve continu-
ar, pois a mensagem de Paz, 
Amor e Harmonia nunca deve 
ser silenciada. Nunca seremos 
silenciados e esperamos que 
nossos fãs e amigos em todo 
o mundo continuem querendo 
ouvir esta mensagem.

Ngiyabonga! Obrigado!”
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a organização mundial da saúde (oms) anunciou 
que o nome oficial da doença causada pelo novo coro-
navírus passará a ser Covid-19.“agora temos um nome 
para a doença e é Covid-19″, disse o chefe da OMS, Te-
dros adhanom Ghebreyesus, a repórteres em Genebra.

O Dr. Ghebreye-
sus pediu ao 
mundo que lute 
contra o novo 
vírus da manei-

ra mais agressiva possível.A 
palavra coronavírus refere-
-se ao grupo de vírus ao qual 
pertence, e não à última cepa.

O vírus em si foi designa-
do como SARS-CoV-2 pelo 
Comitê Internacional de Ta-
xonomia de Vírus.Os pesqui-
sadores vêm clamando por 
um nome oficial para evitar 
confusão e estigmatização 
de qualquer grupo ou país.

“Tivemos que encontrar 
um nome que não se referisse a 
uma localização geográfica, um 
animal, um indivíduo ou grupo 
de pessoas, e que também seja 
pronunciável e relacionado à 
doença”, disse o chefe da OMS.

“Ter um nome é impor-
tante para impedir o uso de 
outros nomes que podem ser 
imprecisos ou estigmatizan-
tes. Também nos fornece um 
padrão a ser usado em futu-
ros surtos de coronavírus.”

O novo nome é retirado 
das palavras “corona”, “ví-
rus” e “doença”, com 2019 
representando o ano em que 
surgiu (o surto foi relatado à 
OMS em 31 de Dezembro).

Actualmente, existem mais 
de 42.200 casos confirmados 
em toda a China. O número de 
mortes ultrapassou o da epi-
demia de Sars em 2002-2003.

Na segunda-feira, 103 pes-
soas morreram apenas na pro-
víncia de Hubei, um recorde 
diário, e o número nacional de 
mortes no país era de 1.016. 
No entanto, o número de novas 
infecções em todo o país caiu 

quase 20% em relação ao dia 
anterior, de 3.062 para 2.478.

Nos últimos dias, as auto-
ridades chinesas foram muito 
criticadas pela maneira como 
lidaram com a crise quando os 
casos começaram a surgir.A 
morte de um médico cujos avi-
sos precoces foram suprimidos 
pelas autoridades provocou uma 
raiva generalizada do público.

Pequim agora “removeu” 
várias autoridades seniores de 
seus postos por causa de suas 
ações para controlar a doença. 
Entre elas estavam o secretá-
rio da Comissão de Saúde de 
Hubei e o chefe da comissão. 
Eles são os funcionários mais 
graduados a serem rebaixados 
até agora.O governo central 
também enviou uma equipe 
de sua mais alta agência anti-
-corrupção a Hubei para in-
vestigar o tratamento que o 
médico recebeu da polícia.

Cientistas de todo o mun-
do estão reunidos em Genebra 
para discutir maneiras de com-
bater o surto. Ghebreyesus, 
da OMS, disse que ainda há 
uma chance realista de conter 
a doença se recursos suficien-
tes forem dedicados à luta.

Ele elogiou as medidas 
que estão sendo tomadas na 
China, que, segundo ele, estão 
“desacelerando a dissemina-
ção para o resto do mundo”.

Enquanto isso, o Fede-
ral Reserve, o banco cen-
tral dos EUA, alertou que as 
perturbações da economia 
chinesa podem se espalhar 
e afetar o resto do mundo.

Por que a demora?

“A nomeação de um novo 
vírus costuma demorar bastan-
te e o foco até agora tem sido 
a resposta de saúde pública, 
o que é compreensível”, diz 
Crystal Watson, professor-
-assistente do Centro para Se-
gurança da Saúde de Johns 
Hopkins, nos Estados Unidos.

“Mas há razões pe-
las quais o nome deve ser 
uma prioridade”, acrescenta.

Para tentar diferenciar esse 
vírus em particular, os cien-
tistas o chamaram de “novo 
coronavírus”. Os coronavírus 
recebem esse nome por seus es-
pinhos em forma de coroa quan-
do vistos em um microscópio.

A OMS recomendou o 
nome temporário 2019-nCoV, 
que inclui o ano em que foi 
descoberto, “n” para novo 
e “CoV” para coronavírus.

Mas esse nome não 
“pegou”.“O perigo quando você 
não tem um nome oficial é que 
as pessoas comecem a usar ter-
mos como ‘vírus da China’, e 
isso pode criar uma discrimina-
ção contra certas populações.”

Quem ‘baptiza’ o vírus?

A tarefa urgente de nomear 
formalmente o vírus é de res-
ponsabilidade do Comitê Inter-
nacional de Taxonomia de Ví-
rus (ICTV, na sigla em inglês).

Surtos anteriores dão si-
nais de alerta. O vírus H1N1 
em 2009 foi apelidado de “gri-
pe suína”. Isso levou o Egito, 
por exemplo, a abater todos 
os porcos, apesar de a doen-
ça ser espalhada por pessoas.

Nomes oficiais também 
podem ser problemáticos. A 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) criticou o nome 
Mers (Síndrome Respiratória 
no Oriente Médio) em 2015.

“Vimos que certos no-
mes de doenças provocam 
uma reação contra membros 

de comunidades religiosas ou 
étnicas específicas, criam bar-
reiras injustificadas para via-
gens, comércio e comércio e 
provocam o abate desnecessá-
rio de animais para alimenta-
ção”, afirmou em comunicado.

Como resultado, emitiu di-
retrizes. De acordo com elas, 
o nome do novo coronavírus 
não deve incluir localizações 
geográficas, nomes de pes-
soas, animais ou tipos de ali-
mento, e referências a uma 
cultura ou setor específico.

A OMS diz que o nome 
deve ser curto e descriti-
vo — como o da Sars (Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave, na sigla em inglês).

Mas, para que ele se fir-
me, também precisa ter apelo, 
diz Benjamin Neuman, profes-
sor de virologia, que, junto com 
outras 10 pessoas, faz parte do 
grupo de estudo da ICTV que 
está escolhendo o novo nome.

“Tem de ser mais fa-
cilmente pronuncia-
do que os outros”, diz ele.

A equipe começou a discu-
tir um nome há cerca de duas 
semanas e demorou dois dias 
para escolher um, diz Neuman, 
que é presidente de Ciências 
Biológicas da Texas A&M 
University-Texarkana nos EUA.

Agora, eles estão enviando 
o nome para uma revista cien-
tífica para publicação e espe-
ram anunciá-lo em poucos dias.

Além de ajudar o públi-
co a entender o vírus, a ICTV 
espera permitir que os pes-
quisadores se concentrem em 
combatê-lo, economizando 
tempo e evitando confusão.

“Descobriremos no futu-
ro se acertamos”, diz Neuman.

“Para alguém como eu, 
ajudar a nomear um vírus im-
portante pode acabar sendo 
mais duradouro e mais útil 
do que o valor de uma carrei-
ra profissional. É uma grande 
responsabilidade”, completa.
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