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Comercial

Caros assinantes
Em respeito ao estado de emer-

gência, o jornal Zambeze é distri-
buído apenas em versão electróni-
ca (zambeze.net e zambeze.info). 

Por este meio, apelamos aos 
nossos assinantes para que nos 

enviem os respectivos endereços 
electrónicos para que possam ter 

acesso ao Jornal.
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Chefias militares contestam Nyusi na 
gestão do conflito em Cabo Delgado

Algumas decisões estratégicas do Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, no comando do conflito militar na província de 
Cabo Delgado, são avaliadas pelas chefias militares das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), em círculos res-
tritos, como tendo sido negativas para as operações no terreno.

Comandante-em-
-Chefe das Forças 
de Defesa e Se-
gurança (FDS), 
Filipe Nyusi e o 

seu Governo classificaram de 
alteração à ordem segurança 
pública, durante 2 anos e 6 me-
ses, os ataques por células ar-
madas de inspiração islâmica 
em Cabo Delgado. Os atacantes 
foram qualificados de malfeito-
res, criminosos ou insurgentes.

Durante este período, Filipe 
Nyusi entregou o comando do 
combate em Cabo delgado às 
Unidades Especiais da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), com apoio das FADM e 
do Serviço de Informações e Se-
gurança do Estado (SISE). Ape-
nas a 23 de Abril, depois dos mi-
litantes islâmicos terem invadido 
em poucas semanas 3 vilas-sede 
distritais - Mocímboa da Praia, 
Quissanga e Muidumbe - o Con-
selho Nacional de Defesa e Se-
gurança (CNDS) se reuniu para 
avaliar a situação, tendo decla-
rado o conflito de “agressão ex-
terna perpetrada por terroristas”.

A declaração pelo CNDS, 
que aconselha o Presidente da 
República em matéria de Defesa 
e Segurança, corresponde a uma 
reclassificação do conflito em 
Cabo Delgado pelas chefias mi-
litares, deixando de ser tratado 
como uma ameaça de seguran-
ça pública. Desde então, o con-
flito passou a ser tratado como 
ameaça à integridade territorial, 
significando uma alteração ime-
diata no comando, passando as 
FADM a liderar as operações no 
terreno, com a retirada ou recuo 
das Unidades Especiais da PRM.

Na arquitectura das FDS, 
a defesa da soberania na-
cional é da competência das 
FADM, podendo ser apoiadas 
por outras forças de segurança.

Conforme apurado, os mi-
litares pretendem ainda a de-
claração de Estado de Sítio na 
região centro e norte de Cabo 
Delgado, para permitir res-
posta adequada aos ataques.

É ainda comum nos referi-
dos círculos o entendimento de 
que a resistência do Presidente 
da República em passar o co-
mando às FADM correspon-
deu a objectivos designados de 
obscuros, incluindo possíveis 
ganhos económicos com a con-
tratação de Empresas Militares 

Privadas que apoiam as FDS no 
combate aos militantes islâmicos.

As chefias militares alegam 
que a gestão dos contratos de 
aluguer de meios aéreos está a 
cargo do Comandante Geral da 
PRM, Bernardino Rafael. Este é 
membro do “clã” maconde e pri-
mo de Filipe Nyusi, sendo ambos 
sobrinhos do General das FADM 
na reserva, Alberto Chipande. 
Os 3 são naturais de Cabo Del-
gado, distrito de Mueda , onde 
se localiza o Posto de Comando 
das Operações (PCO) provincial. 
Bernardino Rafael é antigo Co-
mandante da Unidade de Inter-
venção Rápida da Província de 
Gaza, unidade especial da PRM 
que tem tido papel de liderança 
no conflito. Foi também Bernar-
dino Rafael quem assinou os con-
tratos de aluguer de meios aéreos 
que estão a combater em Cabo 
Delgado, com a empresa militar 
privada Dyck Advisory Group.

Os resultados das operações 
foram, contudo, limitados. Da to-
mada de Macomia entre 28 a 30 
de Maio - seguindo-se a outras 
sedes de distrito como Quissan-
ga, Mocímboa da Praia e Mui-
dumbe - resultou a destruição do 
Comando Distrital da PRM, a tiro 
de morteiro, do palácio do admi-
nistrador distrital, o saque de bens 
alimentares e equipamentos e a 
destruição parcial e inactivação 
da central eléctrica que abastece 
a região. Outros edifícios públi-
cos, como o hospital distrital de 
Macomia, também foram destruí-
dos, bem como mais de 40 viatu-
ras, incluindo oficiais e policiais, 
e habitações. Estabelecimentos 
comerciais, como a agência do 
banco BCI, foram saqueados.

A DAG está a preparar um re-
forço dos meios de combate aére-
os empenhados em Cabo Delga-
do. Segundo fontes do sector da 
segurança, está previsto o envio 
para o norte de Moçambique de 6 
helicópteros de combate, entre os 
quais 2 Airbus H215 (ex- Euro-
copter AS332 Super Puma ). Os 
aparelhos estão actualmente na 
Líbia ao serviço da Frontier Ser-
vices Group (FSG), com sede na 
Republica Popular da China, par-
cialmente detida pelo empresário 
Erik Prince, fundador da Bla-
ckwater , e parceiro da chinesa 
CITIC na FSG. O Lancaster Six 
Group (L6G), com sede no Dubai 
, assim como a Umbra Aviation 
( África do Sul ), são apontadas 

como empresas de fachada de 
Erik Prince (dirigidas respec-
tivamente por CHRISTIAAN 
DURRANT e STEVE LODGE ).

As chefias militares questio-
nam a eficácia dos meios aéreos 
usados para combate aos mili-
tantes em Cabo Delgado, clas-
sificando-os como inadequados 
para o tipo de intervenção que se 
exige. Referem que são helicóp-
teros civis com armas acopladas, 
com autonomia de combate limi-
tada. Em particular, é apontado o 
caso do último ataque à vila-sede 
de Macomia que os meios aéreos 
da DAG tiveram de interromper 
os combates várias vezes para 
retornar à Base Aérea de Pemba 
(cerca de 100 km de distância) 
para reabastecimento. Os mili-
tares contestam a racionalidade 
dos contratos, na perspectiva de 
custo-benefício em comparação 
com investimento nas FADM.

Entendem várias chefias mili-
tares que o Ministério da Defesa 
Nacional (MDN) e as FADM es-
tão subalternizadas em relação ao 
Ministério do Interior (MINT) e 
ao Comando Geral da Polícia da 
República, expondo várias situa-
ções em que Filipe Nyusi privile-
gia a PRM em relação às FADM.

É ainda apontado nos referi-
dos círculos que a soma do Orça-
mento do MINT e Comando Geral 
da PRM é superior à soma do Or-
çamento do MDN e das FADM. 
Nas comunicações conjuntas so-
bre o conflito em Cabo Delgado 
apresentadas pelos ministros de 
Defesa Nacional, Jaime Neto e do 
Interior, Amade Miquidade, este 
aparece numa posição hierarqui-
camente superior em relação a JN. 
Isto apesar de, formalmente, a hie-
rarquia da FDS estabelecer que o 
titular da pasta de Defesa Nacional 
se encontra acima da pasta de Inte-
rior e do Director Geral do SISE.

Geralmente, é Amade Miqui-
dade, com experiência militar, o 
responsável pelas comunicações 

à imprensa, ladeado por Jaime 
Neto, sem qualquer experiência 
militar. O cargo mais elevado ocu-
pado por Jaime Neto antes de as-
cender a ministro foi o de director 
municipal do ambiente na cidade 
da Beira e deputado pela Frelimo.

Amade Miquidade revela 
proximidade com interesses eco-
nómicos na área da segurança 
militar privada em torno do ex-PR 
Joaquim Chissano, onde se inclui 
o grupo de Mariano Matsinhe, 
nomeadamente através da mul-
tinacional G4S e de Erik Prince.

O crescimento exponencial 
do poder de fogo dos militan-
tes islâmicos em Cabo Delgado, 
exacerbou o mal-estar no circuito 
das FDS, forçando o Presidente 
da República e seus conselheiros 
a alterar a estratégia inicial de 
abordagem do conflito, centrada 
no empenho exclusivo de forças 
governamentais (PRM, FADM e 
SISE). Nesse pressuposto, Filipe 
Nyusi aceitou a intervenção militar 
de mercenários, sob coordenação 
da DAG, com helicópteros, avi-
ões e drones de reconhecimento.

Também a actuação das che-
fias militares tem sido objecto de 
desconfiança por parte da Pre-
sidência da República. Uma in-
vestigação a cargo dos serviços 
de inteligência militar apurou um 
conjunto de factos que cimenta-
ram a desconfiança em relação à 
existência de cumplicidade/en-
volvimento de altas patentes das 
FADM nos ataques “jihadistas” 
em Cabo Delgado. Preocupado 
com a supremacia das células 
armadas de inspiração islâmica 
sobre as tropas governamentais 
na província, Filipe Nyusi enviou 
uma missão de reconhecimento ao 
terreno, em Fevereiro, compos-
ta por homens da sua confiança, 
para estudar a causa da incapa-
cidade das tropas do Governo.

A referida missão, constituída 
por colaboradores próximos da 
própria presidência da República, 

concluiu que as informações que 
as altas patentes forneciam ao Pre-
sidente da República sobre a evo-
lução da situação do conflito em 
Cabo Delgado foram durante di-
versos períodos incorrectas/ falsas 
e que, por acção das mesmas, os 
grupos armados estariam a aceder a 
informação sobre a estratégia e lo-
gística das tropas governamentais.

De acordo com as chefias 
militares, a aparente subordina-
ção do seu ministro ao ministro 
do Interior tem repercussões no 
campo das operações, a princi-
pal das quais o facto de a PRM 
não se sobrepor aos militares.

Aquando da deslocação de 
Filipe Nyusi para reunião da 
“Troika” de Defesa e Segurança 
da SADC em Harare, com os PR 
do Zimbabwe, Emmerson Mnan-
gagwa, da Zâmbia, Edgar Lungu e 
do Botswana, Keabetswe Masisi, 
Filipe Nyusi fez-se acompanhar 
por Amade Miquidade e deixou 
em Maputo Jaime Neto. O facto 
foi interpretado pelos militares 
como mais um sinal de subalter-
nização em relação ao Interior.

Face à situação, os militares 
entendem como urgente e crucial 
que assumam o comando estra-
tégico e operacional do conflito 
em Cabo Delgado, assim como o 
controlo das fronteiras nacionais, 
que actualmente está a cargo da 
PRM, exigindo que o Comando 
da Guarda de Fronteira passe de 
imediato e em definitivo para as 
FADM. Apontam que nos 6 países 
da região da SADC que partilham 
fronteiras com Moçambique, o 
controlo fronteiriço está a cargo 
das respectivas Forças Armadas, 
sendo o caso moçambicano a ex-
cepção. Enquanto durar o confli-
to, os militares pretendem ainda 
o controlo da Guarda Costeira, 
que neste momento está também 
a cargo de um comando da PRM.

A manutenção da situação 
actual está a frustrar as altas hie-
rarquias militares e poderá vir 
a ter repercussões no teatro de 
operações, com os militares a 
recuar e deixar a PRM coman-
dar as operações no terreno, com 
impacto negativo no já baixo mo-
ral entre as tropas e perda ainda 
maior de eficácia operacional.

A gestão do contrato com a 
DAG e sua substituição a breve 
trecho por militares moçambica-
nos preparados para e equipados 
de meios aéreos adequados é 
outra das exigências dos mili-
tares. Actualmente, Moçambi-
que possui apenas 1 helicóptero 
de ataque, modelo Mil MI-8 , 
de fabrico russo, com constan-
tes problemas técnicos. AM
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Relatório “Do eldorado do gás ao caos” em Cabo Delgado

ONG denuncia influência francesa
- Com entrada da Total, o Canal de Moçambique se consolida como novo “eldorado” francês

O Governo francês é acusado de estar a contribuir 
para o agravamento da tensão militar na província de 
Cabo Delgado. Segundo um Relatório publicado recen-
temente por ambientalistas internacionais, com a che-
gada da Total no projecto de exploração do gás, a diplo-
macia económica francesa pauta por uma aceleração 
da cooperação militar em vez de promoção de estra-
tégias que permitam resolver os conflitos na sua base.

Segundo explica o 
referido relatório 
intitulado “Do el-
dorado do gás ao 
caos”, publicado 

recentemente na capital, a 
França contribui para atiçar as 
tensões na província de Cabo 
Delgado, apoiando as suas 
corporações transnacionais do 
gás e a militarização na zona. 

O estudo é da Amigos da 
Terra França (França), Amigos 
da Terra Internacional e Justi-
ça Ambiental (Moçambique).

O documento denuncia 
ainda que a França está de-
cidida a fazer com que nos-
so país, considerado “um 
tesouro da exportação”, tra-
ga lucros, antes de mais, às 
suas corporações transna-

cionais, independentemente 
do caos que possa semear. 

“Desde 2013, o Gover-
no francês parece ter fecha-
do deliberadamente os olhos 
aos contornos dúbios des-
te contrato naval, que joga 
com a taxa de endividamen-
to de Moçambique e a tor-
na cúmplice de práticas de 
corrupção”, recorda relató-
rio destacando as polémicas 
dívidas ocultas e odiosas. 

De acordo com a nos-
sa fonte, já naquela altura, 
o objectivo da França era 
não só salvar os estaleiros 
de Cherbourg, mas também 
exportar outro tipo de arma-
mento e fortalecer à marinha 
moçambicana para que ela 
pudesse proteger as instala-

ções de exploração de gás. 
Já nessa época, prossegue 

o mesmo estudo, os grandes 
grupos de energia franceses 
cobiçavam as enormes re-
servas de hidrocarbonetos 
moçambicanos. Certas em-
presas até já estavam activas 
na bacia do Rovuma, uma 
região altamente estratégica 
para a França, que controla 
dois terços do Canal de Mo-
çambique, graças, nomea-
damente, às Ilhas Esparsas, 
em disputa com Madagáscar.

“Depois, os desejos das 
petrolíferas francesas foram 
realizados, com a ajuda dos 
poderes públicos. Actualmen-
te, há toda uma miríade de 
empresas francesas do sector 
dos hidrocarbonetos e de to-
dos os sectores que gravitam 
à sua volta (por exemplo, lo-
gística e segurança privada) 
implicadas nos três grandes 
projectos em desenvolvi-
mento ao largo da costa de 
Moçambique”, revela o es-
tudo que temos vindo a citar. 

Aliás, diz-se mesmo que 
há vários anos que a Fran-
ça emprega todo o seu ar-
senal de diplomacia econó-

mica para defender os seus 
interesses em Moçambique, 
com visitas diplomáticas que 
incluem “a presença do pa-
tronato, financiamentos pú-
blicos, missões de negócios, 
activação dos serviços eco-
nómicos da embaixada, etc”. 

Chegada da Total
A chegada da multina-

cional Total, segundo o do-
cumento, em Setembro de 
2019, para ocupar o lugar do 
principal operador do mega-
-projecto de GNL de Mo-
çambique, viria a acentuar 
esses esforços diplomáticos.

Nesta senda, lê-se no mes-
mo relatório, o Governo fran-
cês decidiu inclusivamente 
prestar apoio financeiro a um 
dos três projectos, caucio-
nando a exportação de mais 
de meio milhão de euros para 
facilitar a sua implementação. 

“Os quatro grandes ban-
cos privados franceses são 
igualmente omnipresen-
tes nestes novos projectos 
«climaticidas». O Crédit 
Agricole e a Société Géné-
rale são os grandes protago-
nistas, desempenhando um 
papel fundamental e actuando 

como consultores financei-
ros junto dos operadores de 
gás”, denuncia o documento.

Com a chegada da Total, 
a diplomacia económica fran-
cesa é acusada de pautar por 
uma aceleração da coopera-
ção militar (…) em vez de se 
juntar ao Governo moçambi-
cano para promover estraté-
gias que permitam resolver 
os conflitos sociais, políticos 
e religiosos na sua base, a 
França contribui para atiçar as 
tensões na província de Cabo 
Delgado, apoiando as suas 
corporações transnacionais do 
gás e a militarização na zona. 

“Há mesmo armamen-
to com licença francesa nas 
mãos de grupos paramilitares 
activos para combater à in-
surreição, nomeadamente, de 
Erik Prince, o anterior patrão 
da empresa americana de mer-
cenários Blackwater, afamado 
pelas suas actividades desas-
trosas nas guerras da Líbia e do 
Afeganistão”, aponta a fonte. 

Conforme contam, os 
helicópteros com licença 
francesa operados por mer-
cenários sul-africanos che-
garam a ferir seis crianças 
durante um ataque contra-
-insurgente em Cabo Delga-
do, no final de Maio de 2020. 

A presença militar france-
sa no Canal de Moçambique

Ainda de acordo com a 
nossa fonte, entre as Ilhas 
Esparsas e o departamen-
to de Mayotte, a Fran-
ça cobre dois terços do 
Canal de Moçambique. 

O estudo em alusão expli-
ca que embora consistam num 
aglomerado de ilhas habitadas 
num total de quase 50 km2 
de terras à superfície, Ilhas 
Esparsas fornecem 640 400 
km² de território marítimo à 
França, ou o equivalente a 6 % 
do seu território marítimo. 

Para além da zona de pes-
ca que proporciona, o Ca-
nal de Moçambique confere 
a França uma vantagem no 
Oceano Índico, que, por si 
só, concentra um quarto das 
trocas económicas mundiais. 

“Ora, apesar da descolo-
nização, a França recusa-se 
a devolver este aglomerado 
de ilhas a Madagáscar e, para 
garantir Continua pág 4.  

DÁVIO DAVID



Quinta-feira, 18 de Junho de 20204 |  ZAMBEZE  | DESTAQUES |

DÁVIO DAVID

Envolvimento dos ex-guerrilheiros da Renamo em projectos de desenvolvimento local

DDR sem Junta Militar não presta
O Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) defen-

de que o Governo, a Renamo e a Comunidade Internacional 
devem começar a desenvolver uma aproximação com a propa-
lada Junta Militar do general Mariano Nhongo para integra-
ção deste grupo descontente no processo de DDR, ora em curso.

Em entrevista ex-
clusiva ao Zambe-
ze, Dércio Alfaze-
ma, coordenador 
de programas do 

IMD, explicou que a Junta Mili-
tar da Renamo efectivamente é 
uma das preocupações a tomar 
em consideração para a eficácia 
da implementação do DDR.

Para Alfazema, a Junta 
Militar é composta por pesso-
as que deviam estar no DDR 
mas não estão e estão a criar 
a sua revindicação. “É impor-
tante e necessário que quer 
seja a própria Renamo, o Go-
verno, assim como também 
a Comunidade Internacional 
comecem a avançar com um 
plano de aproximação de modo 
a compreender o que se pas-
sa com esse grupo, de modo 
a integra-lo neste processo”.  

Paralelamente, de acordo 
com o nosso entrevistado, neste 
processo de, é preciso cautela e 
inclusão destes guerrilheiros da 
Renamo em projectos especí-
ficos de desenvolvimento que 

acontecem a nível local, ou seja, 
não pode haver exclusão para 
os guerrilheiros da Renamo.

“Saudamos a retoma do 
processo de DDR, saudamos 
também o esforço pessoal da li-
derança do Presidente da Repú-
blica e do líder da Renamo que 
se têm estado a empenhar neste 
processo de busca de solução 
para a paz”, disse Alfazema.

É importante também, 
constatou, o envolvimento 
das lideranças comunitárias 
para receber os guerrilheiros 
desmobilizados e integra-los 
na comunidade, ou seja, é im-
portante que essas lideranças 
sensibilizem as comunidades 
para uma reconciliação com 
os guerrilheiros da Renamo.

“Há um trabalho de 
casa muito grande que tem 
que ser feito na comuni-
dade, sobretudo naquelas 
comunidades onde have-
rá maior concentração de 
ex-guerrilheiros que es-
tarão a retornar”, acres-
centa Dércio Alfazema.

Chega de secretismo e “panos 
quentes” sobre os conflitos 

eleitorais

Por outro lado, o IMD de-
fende o fim do secretismo en-
tre o Governo e a Renamo no 
dossier da Paz nacional, daí 
que advoga o envolvimento da 
Sociedade Civil moçambicana 
para a monitoria do processo de 
modo que amanhã “não venha 
a se dizer que se fez o que não 
se fez ou que não se fez o que 
foi feito, portanto, não haja um 
debate apenas dos dois lados”.

“Infelizmente, este processo 
sempre decorreu dentro de um 

secretismo, por isso mesmo que 
estamos a propor a criação de 
um mecanismo formal de parti-
lha de informação em que par-
ticipam as duas partes e que sis-
tematicamente vão informando 
a comunidade e a sociedade 
moçambicana sobre como está 
a decorrer no processo, quais 
são os constrangimentos e as 
limitações”, defende Alfazema.

Aliás, para o nosso entrevis-
tado, é necessário que também 
se tomem em conta as questões 
eleitorais, porque “na verda-
de, tem sido a causa dos últi-
mos conflitos que temos tido 

no país. Não adianta termos 
um bom DDR e depois termos 
processos a serem geridos de 
forma não transparente e que 
depois poderão criar alguma 
insatisfação e levar mais uma 
vez pessoas a recorrerem a me-
canismo que não trazem tran-
quilidade aos moçambicanos.

Será que dessa vez é de vez?

Conforme se diz na opinião 
pública, este é o quarto Acor-
do de Paz entre a Renamo e o 
Governo, sem que o calar das 
armas se efective, sobretudo na 
zona centro do país, entretan-
to, para Dércio Alfazema, por 
aquilo que tem sido a forma 
como as duas lideranças têm 
tratado o processo de DDR, 
“me parece ser um acordo defi-
nitivo, mas como estamos a di-
zer, não basta o acordo, não bas-
ta o DDR, é preciso que se crie 
condições, algumas até estru-
turais para o desenvolvimento 
do país, de modo, por exemplo, 
a que os jovens não se sintam 
aliciados a serem mobilizados 
a determinados actos, incluin-
do serem alistados para grupos 
que querem criar algum tipo de 
desestabilização, isso vale para 
a situação de Cabo Delgado, 
ou seja, é um conjunto comple-
to que não se limita ao DDR”.

a sua soberania, mobiliza 
forças armadas na zona sul do 
Oceano Índico, compostas por 
1600 militares encarregues de 
proteger o território nacional 
e reforçar a cooperação re-
gional a partir da Reunião e 
de Mayotte, justifica a fonte 
para de seguida acrescentar 
que “a base naval de Portdes 
Galets na Reunião é o porto 
de atracagem dos muitos na-
vios militares que patrulham 
o canal não só para marcar 
presença, mas também para 
combater a pirataria e as ac-
tividades de tráfico ilícito”. 

O porto de Pemba, por 
seu turno, na província de 
Cabo Delgado, é considera-
do pelo mesmo estudo como 
ponto de escala regular da 
marinha francesa, que parece 
manter muito boas relações 
com as empresas petrolífe-
ras activas ao largo de Mo-
çambique, nomeadamente, 
os navios de perfuração da 
petrolífera Italiana Saipem, 

contratada pela Eni para o 
projecto Coral Sul FLNG. 

Entretanto, o mesmo do-
cumento alerta que militari-
zar a zona de Cabo Delgado 
para proteger prioritariamen-
te os interesses na explora-
ção de gás só agrava a situa-
ção e que a chegada da Total 
como operadora de um mega-
-projecto de exploração de gás 
(só) é uma boa notícia para a 
diplomacia francesa, permi-
tindo-lhe fortalecer a sua pre-
sença nesta zona estratégica.

Africa Intelligence, citada 
no documento que temos vin-
do a citar, alega que a França 
propôs a cooperação dos ser-
viços secretos moçambicanos 
em matéria de fornecimento 
de imagens de satélite para 
completar a vigilância da in-
surreição. E, segundo a RFI, a 
Direcção dos serviços secretos 
e da segurança militar francesa 
demonstra interessar-se cada 
vez mais seriamente nesta zona.

“Ex-espião” francês mon-

tou escritório em Maputo
“Não restam dúvidas, por-

tanto, que não é por acaso que a 
sociedade de segurança privada 
Amarante Internacionale, diri-
gida pelo ex-oficial do serviço 
de acção da DGSE, Alexandre 
Hollander, tenha instalado um 
posto em Maputo, em Março 
de 2020, e se tenha candidatado 
ao concurso da Total para ga-
rantir a segurança das infra-es-
truturas de exploração de gás de 
Afungi”, lê-se no documento. 

O mais inquietante para 
as referidas organizações in-
ternacionais é que ao que 
tudo indica, os grupos para-
militares mobilizados para 
combater à insurreição pos-
suem armamento francês. 

No que se refere ao arma-
mento e ao gás em Moçambi-
que, o estudo aponta que os 
navios militares da CMN não 
se encontram propriamente 
longe. Com efeito, esses na-
vios-patrulha foram recupera-
dos por Erik Prince, que, em 

2017, criou uma joint venture 
entre a sua empresa de segu-
rança privada, FSG, e a Ema-
tum, designada de Tunamar. 

“Erik Prince tem ligações 
muito fortes com os Emirados 
Árabes Unidos, que acolhem 
também a holding Privinvest 
de Iskandar Safa, implicada 
no escândalo de corrupção em 
torno da venda desses navios. 
Além disso, foi ele que tratou 
do envio de helicópteros de 
combate, em Agosto de 2019, 
a partir da África do Sul, para 
complementar o exército mo-
çambicano, dois Gazelles ainda 
a ostentar o camuflado do exér-
cito francês, operados pelo co-
ronel Zimbabueano reformado, 
Lionel Dyck”, explica o estudo.

De acordo com o relató-
rio, a Direcção-geral do Ar-
mamento foi visivelmente 
activada para tratar da reven-
da dos referidos aparelhos. 

Aliás, o mesmo relatório 
revela que, em Abril de 2020, 
foram avistados novos helicóp-

teros em Cabo Delgado, opera-
dos pela empresa de segurança 
Dyck Advisory Group, entre 
eles, um Gazelle, fabricado no 
Reino Unido com licença fran-
cesa e posto à venda em 2014. 

Segundo fontes ouvidas 
pelo estudo, o referido he-
licóptero francês terá sido 
comprado por um “coleccio-
nador” inglês, que o terá, por 
sua vez, revendido a um gru-
po paramilitar sul-africano.

“Todas as exportações 
deste tipo de armamento num 
país terceiro são normalmente 
sujeitas a uma autorização do 
Ministério das Forças Armadas 
francês, uma vez que a licença 
é Francesa. Independentemen-
te do trajecto específico deste 
helicóptero, o Governo francês 
deve responder publicamen-
te à seguinte pergunta: como 
é que armamento com licença 
francesa vai parar às mãos de 
grupos paramilitares activos no 
norte de Moçambique?”, ques-
tiona o referido documento.
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Manda subornar imprensa 

Tonela acusa combatentes de serem donos 
do negócio de marcação de combustíveis 

O castelo de papel começa a desmoronar e as verda-
des trazidas pelo nosso semanário sobre o conluio para 
afastar a firma suíça, a SICPA, do processo de marca-
ção de combustíveis no país, agitam quadros do Mi-
nistério de Recursos Minerais e Energia (MIREME).

Recorda-se que 
o Zambeze re-
portou oportu-
namente que 
viagens e “lu-

vas” são algumas das artima-
nhas que estão a ser usadas 
para aliciar altos quadros do 
MIREME para interromper o 
ciclo de marcação de combus-
tíveis, que tem estado a refor-
çar a evasão fiscal bem como a 
adulteração dos combustíveis.

Face as nossas denúncias, 
altos quadros daquele minis-
tério, responsável por trazer e 
gerir combustíveis no país, es-
tão a encetar várias manobras 
para desacreditar todos órgãos 
de comunicação social, incluin-
do o nosso, que denunciaram a 
máfia que está sendo orques-
trada alegadamente por que 
estão a ser instrumentalizados.

A nossa reportagem soube 
de fontes fidedignas que, na 
quinta-feira da semana passada, 
por volta das 10 horas, um jor-
nalista, cujo nome preferimos 

omitir, foi visto em momentos 
separados, onde primeiro reu-
niu-se com assessor do ministro 
do pelouro, Max Tonela, com 
objectivo de implantar notícias 
para passar à opinião públi-
ca a ideia de que as denúncias 
do nosso semanário não eram 
verdadeiras. Seguidamente, o 
assessor do ministro foi visto 
com mesmo articulista num 
estabelecimento hoteleiro, sito 
nas redondezas do ministério, 
onde foi colocado em marcha o 
plano de suborno para da dene-
grir a imagem dos funcionários 
que denunciam as ilegalida-
des bem como o nosso jornal.

As nossas fontes assegura-
ram-nos que foi nesse encontro 
em que foi reenviado para o 
jornalista duas cópias de cartas 
enviadas pela SCPA ao MIRE-
ME, datada de 24 de Fevereiro 
e outra a 15 de Maio do cor-
rente ano. Igualmente, foram 
reencaminhados para o repórter 
edições do jornal brasileiro “O 
Globo”, que faziam referencia a 

alegada condenação da SICPA 
pela justiça federal por envolvi-
mento nos crimes de suborno. 

O objectivo era fazer passar 
a informação de que “SICPA é 
uma empresa associada a um 
general de rubis em Montepuez 
que está a intensificar uma 
ofensiva de lobby para força-
-lo a renovar automaticamen-
te o contrato de prestação de 
serviço de marcação de com-
bustíveis por mais dois anos, 
ficamos a saber”. Nossas fontes 
afiançaram que alguns jornais 
da praça fazem referência aos 
tais generais, em suas publica-
ções, uma vez que foram sen-
sibilizados pelo assessor para 
o efeito “ ele chega a dizer a 
pessoas que o ministro teme 
pela vida devido à pressão dos 
tais generais”. Para sustentar as 
suas acusações, o assessor do 
ministro pressionou um funcio-
nário do ministério para que o 
enviasse o contacto dos respon-
sáveis da SICPA em Moçambi-
que “ele recebeu o contacto a 
partir daqui do ministério de al-
guém que está a colaborar nesta 
empreitada de afastar a empre-
sa do concurso e logo a seguir 
encaminhou para jornalistas” 

revelou uma fonte ao nosso 
jornal. O assessor, cujo nome 
preferimos omitir, tem estado a 
mostrar a jornalistas uma alega-
da mensagem do ministro Max 
Tonela, onde este afirma cate-
goricamente que está a sofrer 
uma alegada pressão dos gene-
rais com interesses nos rubis.

No encontro foi acordado o 
texto que mais tarde seria parti-
lhado com a ala contra SICPA 
no MIREME “ há colegas nos-
sos que foram mobilizados a 
dar informação ao assessor do 
ministro para enriquecer a ma-
téria que seria publicada num 
jornal da praça com intuito de 
associar generais a marcação de 
combustíveis bem como acusar 
alguns funcionários daqui de 
estarem  contra o ministro e isso 
andam a publicar nos jornais”, 
disseram as nossas fontes.

Para além desta empreitada, 
usando e corrompendo colegas 
de profissão, os assessores do 
MIREME amiúde vão espa-
lhando cópias de notícias que 
nada abonam a empresa SICPA, 
em grupos de redes sociais de 
jornalistas, o que alimenta ain-
da mais a nossa desconfiança 
em relação a actuação do MI-
REME. “O assessor espalha 
mensagens contra a SICPA não 
o faz a toa, tem instruções de 
alguém. São mensagens que 
não só afectam o SICPA como 
os tais generais que são acu-
sados pelos nossos chefes”, 
desabafam os funcionários.

Segundo as nossas fontes, o 
MIREME aguarda as publica-
ções do nosso jornal para segun-
do nossas fontes “contra-atacar 
o SICPA, porque acreditam 
que vocês foram comprados 
e eles não vão deixar barato”.

Não obstante esta tenta-
tiva de colocar algemas na 
verdade, o nosso semanário 
não vergará contra tentativa 
de funcionários públicos que 
a todo custo querem colocar 
em causa o bem-comum, que 
é arrecadação de receitas para 
o Estado, para alimentar bol-
sos de abutres no MIREME.

O que nos intriga em todo 
este processo é que a SICPA 
tem um contrato renovável 
mediante avaliação de desem-
penho e o Governo já veio a 
público cantar que recuperou 
milhões de dólares pela mar-
cação de combustíveis. Mes-

mo assim, vai lançar-se um 
concurso em busca de novo 
marcador. Ou seja o que nos 
incomoda é a razão da mudan-
ça de uma equipa que ganha.

 

Afinal o que está em causa?

 Em Maio de 2018, duas 
entidades governamentais, 
nomeadamente a Autoridade 
Tributária (AT) e o Ministé-
rio dos Recursos Minerais e 
Energia (MIREME) anuncia-
ram a SICPA como vence-
dora preliminar do concurso 
público destinado a contratar 
serviços de marcação de com-
bustíveis líquidos fornecidos 
ao mercado moçambicano.

 A SICPA é uma empresa 
que, dentre as várias activida-
des de sua vocação, fornece so-
luções e serviços que abrangem 
autenticações integradas e com 
diversos níveis, anti-adultera-
ção, identificação e rastreabi-
lidade, de modo a assegurar a 
integridade da cadeia de abaste-
cimento do produto para o qual 
seus serviços são solicitados.

 A SICPA usa uma subs-
tância química invisível em 
todo combustível destinado ao 
mercado doméstico, gasolina, 
gasóleo e petróleo de ilumina-
ção, a partir de cinco terminais 
de distribuição nas cidades de 
Matola, Beira, Nacala, Pem-
ba e Quelimane. Cada marca-
dor identifica os combustíveis 
destinados ao retalho, a mega-
-projectos, obras públicas, 
construção e dragagem, bem 
como a agricultura e testes.

 Um conjunto de laborató-
rios móveis está equipado para 
conseguir realizar acções de 
fiscalização em postos de abas-
tecimento e camiões cisterna.

 

Os contornos do concurso e 
adjudicação 

O concurso que foi ganho 
pela SICPA gerou uma estra-
nha celeuma, provocada por 
grupos de interesse obscuro 
instalados no MIREME e na 
Autoridade Tributária. Trata-se 
de comissionistas que viram 
seus intentos fracassados, pois 
o consórcio por eles criado, 
composto por AUTHENTIX/
INTERTEK, não conseguiu 
atingir a pontuação dos 70% 
que eram Continua pág. 10 
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Uso de máscara 
durante a condução

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Devido à pan-
d e m i a  d a 
Covid-19, a 
máscara pas-
sou a ser um 

equipamento praticamente 
obrigatório para todos os 
cidadãos e, para os automo-
bilistas, tornou-se também 
num acessório imprescindí-
vel, uma vez que os conduto-
res relacionam-se com muita 
gente durante as operações 
de cargas e descargas de 
mercadorias e de pessoas e 
até quando interagem com as 
autoridades de fiscalização. 

As medidas de obriga-
ção de uso da máscara (e 
de distanciamento social) 
foram anunciadas, tendo 
sido prescrito que esta obri-
gatoriedade impunha-se nos 
transportes públicos, não 
se referindo ao transporte 
pessoal ou particular. Porém, 
como todos nós cidadãos de-
vemos cada um ser agente de 
saúde pública, zelando para 
que não sejamos infectados 
e nem infectemos o próximo, 
temos de compartilhar esta 
responsabilidade de usar a 
máscara mesmo no transpor-
te particular por se tratar de 

uma atitude que proporciona 
um bem comum.

O problema surge quando 
algumas destas medidas de 
precaução relacionadas com 
a Covid-19 não são seguidas 
e as nossas autoridades agem 
de forma discricionária. 
Quando se trata de uma 
instituição do Estado ou de 
um dirigente a prevaricar, 
entidades estas que deviam 
dar bons exemplos no seu 
comportamento e respon-
sabilidade, a polícia limita-
-se a observar e não detém 
ninguém. Porém, quando se 
trata de um comum cidadão, 
a coisa fica feia, ficando-se 
sujeito a ser detido durante 
dias enquanto não se é jul-
gado. 

Um destes exemplos de 
falta de paridade na actuação 
dos nossos agentes da Lei e 
Ordem pode ser constatado 
em Tete. A polícia, em Tete, 
está a ameaçar de multa o 
condutor em qualquer situ-
ação que não use a máscara 
e, quando este não concorda 
com a actuação da polícia, é 
encaminhado para a esqua-
dra, mesmo nas situações em 
que o motorista está sozinho 

dentro do carro. Em nossa 
opinião, este procedimento 
por parte dos agentes fisca-
lizadores não nos parece ser 
justo, uma vez que estando 
sozinho no carro dificilmente 
o condutor poderá ser infec-
tado ou infectar outra pessoa. 
Nestes casos em que o con-
dutor não está acompanhado 
no carro, até por questões 
de saúde, não é recomendá-
vel ter a máscara colocada, 
conforme vamos passar a 
explicar, mesmo não sendo 
nós médicos ou técnicos de 
saúde. Contudo, queremos 
deixar bem esclarecido de 
que o condutor, mesmo es-
tando sozinho no carro, deve 
fazer-se acompanhar de uma 
máscara e, ao ser interpelado 
pelo Polícia (ou ter de parar o 
carro para falar com alguém), 
deve colocar de imediato a 
máscara antes de começar 
a falar.

Quando alguém usa uma 
máscara, ao respirar, o ar 
expelido contém dióxido de 
carbono que fica concentra-
do entre o nariz, boca e a 
máscara, e é este ar viciado 
por não estar devidamente 
oxigenado que a pessoa volta 

a inspirar, o que é prejudicial 
à saúde. Temos visto muitos 
condutores, sozinhos no 
carro, a fazerem viagens 
longas de duas ou quatro ho-
ras seguidas com a máscara 
colocada em frente ao nariz 
e a boca, o que pode tornar-
-se perigoso na condução. 
Existem estudos feitos que 
comprovam o que estamos 
a dizer e que vamos a seguir 
reproduzir um dos relatórios 
deste tema. “O uso prolonga-
do da máscara produz hipo-
xia. Respirar repetidamente 
o ar expirado transformado 
em dióxido e carbono, pode 
causar tonturas, visão difusa 
e um mau estar. Esta situação 
é muito perigosa durante a 
condução de um automóvel. 
Também, nos casos em que 
o usuário estiver em movi-
mento a efectuar acções de 
deslocamento, pode causar 
intoxicação. Pode ainda cau-
sar desconforto, perda de re-
flexos e inconsciência. Gera 
muito cansaço e, além disso, 
a falta de oxigénio produz 
decomposição de glicose e 
o aumento do ácido láctico. 
Por isso, é recomendável 
usar a máscara apenas se 

estiver alguém na sua frente 
ou muito próximo, isto é, a 
menos de um metro e meio, 
conforme é recomendado. 
É, por exemplo, importante 
lembrar para quem atende o 
público por oito horas, que 
deve levantar a máscara em 
cada dez minutos para conti-
nuar a se sentir saudável, não 
se intoxicando. Até porque, 
todas as vidas são impor-
tantes e não convém que a 
prevenção sem medidas leve 
a outros problemas. Usemos 
a máscara conscientemente”.

Se há dúvidas sobre o que 
acabamos de referir neste 
escrito, até porque como já 
referimos não somos espe-
cialistas em saúde pública, 
talvez tenhamos de recorrer 
à uma nova intervenção do 
antigo Ministro da Saúde 
do nosso País, que tomou 
a iniciativa de persuadir e 
esclarecer, tal como o fez 
quando passou a estar na 
moda o uso de túneis de 
desinfecção como sendo o 
último “grito de vitória” no 
combate ao coronavírus.

*DIRECTOR DA ES-
COLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

dougLas madjiLa

A difusão e expansão da 
ideologia comunista ao longo de 
décadas no século passado, alte-
raram profundamente o conceito 
de algumas palavras e termos.

De entre as palavras cuja 
noção se alterou temos por 
exemplo a palavra “classe”. Esta 
palavra desde sempre foi usada 
para expressar a realidade de 
um nível, seja de conhecimento, 
de profissão, de um grupo de 
pessoas, de animais ou coisas 
com atributos semelhantes, ca-
tegoria, alunos de uma aula, etc.

Socialmente existem classes 
isto é, graus de pessoas, sendo 
uns acima de outros, o que é 
algo natural, tanto neste como 
no Outro Mundo, assim como 
Deus nos informa no Seu Livro.

Nunca antes houvera proble-
mas com a palavra “classe”, mas 
com o advento do comunismo 
ela começou a ser vista com 
menos agrado por muita gente.

Um dos fundamentos da 
ideologia comunista é o con-
ceito segundo o qual só a classe 
dos operários e camponeses 
é que conta, já que sempre 
combateu e quiçá reprimiu 
todas as outras classes, tudo na 
vã tentativa de transformá-las 
numa única classe: a chamada 

classe operária / camponesa.
Ao rejeitarem e combaterem 

a existência de classes os comu-
nistas tomaram isso como o seu 
símbolo, o seu slogan, defen-
dendo a sua erradicação na so-
ciedade, não percebendo nunca, 
que estavam tentando combater 
contra algo que não só é uma 
realidade, mas que sobretudo é 
natural na sociedade humana, 
não podendo portanto, ser alte-
rado e muito menos erradicado, 
assim como consta no Qur’án, 
pois as pessoas são diferentes nos 
graus de inteligência, na capaci-
dade física, e em muitos outros 
aspectos, assim como os próprios 
comunistas o são nas suas múlti-
plas actividades, na experiência, 
no conhecimento, no trabalho, 
no comportamento, etc. Estas 
são realidades indiscutíveis.

E cada um deve explorar 
os seus dons, as suas poten-
cialidades e os seus talentos, 
para o seu próprio bem e 
também para o dos outros.

O Isslam reconhece as clas-
ses, mas proíbe terminantemen-
te a exploração e a injustiça. 
Defende que a natureza de 
cada um deve ser explorada 
para o bem, e em coisas bené-
ficas, devendo ser aplicada em 

tudo o que possa proporcionar 
o bem-estar à Humanidade.

A religião reconhece as di-
ferentes classes e graus das 
pessoas, tanto aqui na Terra, 
como no Outro Mundo. E em 
muitos versículos o Qur’án fala 
nisso, o que confirma a justiça de 
Deus para com os Seus servos, 
pois ninguém será injustiçado.

Quanto à preferência de al-
gumas pessoas acima de outras 
aqui no Mundo em função das 
suas capacidades, e em confor-
midade com as suas potencia-
lidades e obras, é algo óbvio, 
palpável e inevitável, não só 
nas pessoas como em tudo o 
que Deus criou neste Univer-
so, nos animais, nos pássaros, 
nos peixes, nos insectos, nas 
plantas, e até mesmo nas pe-
dras, nas águas e nas areias, etc.

Em todas essas criaturas há 
muita há semelhança, notando-
-se com maior clareza nas pes-
soas. Glória para Aquele que 
criou tudo isso, e colocou em 
cada uma das coisas criadas, 
qualidades e particularidades.

Os motivos e a prudên-
cia nisso existentes, só Ele, o 
Criador conhece, e talvez pos-
samos descobrir alguns deles!

Imagine-se, o que seria se 

todos tivessem sido criados 
numa única forma, numa única 
sorte, e numa única natureza?

Portanto,  se  as  pesso-
as são diferentes nas suas 
particularidades e disposi-
ções, é injusto igualá-las no 
tratamento e no resultado.

Aliás as diferenças que 
surgem nas particularida-
des, nos dons, e nas capa-
cidades das pessoas, são se-
gredo da edificação da Terra. 

E  a  v i d a  é  a s s i m .  S ó 
s e  c on h e c e  a  s u a  d o ç u -
ra através da sua amargura.

E  D e u s  d i z  n o 
Qur’án, Cap. 3, Vers. 140:

“E tais são os dias (bons e maus) 
que alternamos entre as pessoas”.

Não podemos querer ser to-
dos iguais, pois cada um de nós 
precisa do outro. O rico apesar 
de ter dinheiro, precisa dos 
outros. Precisa dos cientistas, 
dos agricultores, dos industriais, 
dos comerciantes, dos médicos, 
dos juristas, e até mesmo dos 
pouco dotados (os que não 
têm vocação para nada), etc.

Por isso, se Deus deu a 
alguém algo da sua graça, esse 
não deve rebaixar os outros que 
nada têm. Por exemplo, um 
médico não pode desprezar os 

outros; um agricultor não deve 
desprezar o que não é agricultor; 
um jurista não deve desprezar 
a quem pouco entende de leis, 
etc. Todos precisam uns dos 
outros. Esta é a nossa realida-
de confirmada pelo Qur’án.

Empregar ou recorrer aos 
serviços de outrem é algo que 
acontece naturalmente entre 
as pessoas, pois não é possível 
serem todos médicos, agricul-
tores, padeiros, juristas, pro-
fessores, etc. Se todos fossem 
médicos, a quem cada um iria 
tratar? Se todos fossem agri-
cultores, a quem venderiam os 
seus produtos? Se todos fossem 
padeiros, a quem venderiam o 
pão que produziriam? Se todos 
fossem juristas, a quem iriam 
oferecer os seus serviços? Se 
todos fossem professores, a 
quem iriam transmitir conhe-
cimento escolar e científico?

Portanto, empregar ou usar 
serviços de outrem, por outras 
palavras, a interdependência 
nos Seres Humanos é algo 
natural na vida, para que o 
Mundo possa funcionar, pelo 
que ninguém se pode considerar 
superior a outro, e muito menos 
explorar o seu próximo, pois tal 
constitui uma grande injustiça.

Classes sim, exploração não!

O deslize do Presidente da República 
a respeito de Cabo Delgado

À margem das falas do Pre-
sidente da República aliada ao 
facto de que vivemos em tempos 
em que precisamos sempre ouvir 
um pouco para além do que é 
dito, pudemos aperceber-nos 
que a guerra de Cabo Delgado 
é um problema do Governo 
ou então da Frelimo, o facto é 
que é da alçada de Filipe Nyusi 
pois, quando se fala de elites em 
Moçambique, está-se quase que 
sempre a tratar de membros, 
militantes ou figuras dessas duas 
entidades, Governo ou Frelimo, 
que em critérios lógicos trata-
-se das mesmas pessoas. Ouvir 
um pouco para além do que 
se diz, significa exactamente 
lembrar que o Presidente da 

República é o comandante, o 
líder dessas elites nos dois ân-
gulos possíveis, o partidário e 
o governamental e que ao falar 
deles o PR também está incluso.      

Para apontar dedos e fazer 
suposições nunca se quer o povo 
precisou do Presidente da Repú-
blica ou de um outro dirigente 
governamental, sempre o fez por 
si e mesmo a respeito dos ataques 
de Cabo Delgado o povo já há 
bastante tempo supunha o que o 
Presidente está supondo agora, 
que esta guerra é um problema 
interno da própria Frelimo, por-
tanto é tarde demais para óbvias 
suposições vindas ainda por 
cima do Presidente da República. 
Do presidente e do resto do seu 

elenco, seja ele partidário ou go-
vernamental, o povo quer solu-
ções ou acções que tendem a isso.

Os dizeres do Presidente, 
vistos numa perspectiva da sua 
grandeza, ecoam como confissão 
do seu envolvimento nos ataques 
de Cabo Delgado ainda que de 
forma indirecta, isto é, ainda 
que não tenha arquitectado o 
conflito mas que de algum modo 
o tenha causado. Ora vejamos, 
primeiro porque as elites são as 
figuras próximas ao Presidente, 
se não por si dirigidas, e se estas 
decidiram por alguma razão à 
revelia do presidente, perpetrar 
tais ideias macabras, existe ou 
existiu com certeza alguma 
rixa entre o líder e o seu elenco, 

segundo porque se o Presidente 
já está ao nível de apontar elites 
que lucram com a guerra tal 
como o fez, é então caso para se 
ter a certeza de que o populis-
mo arruaceiro que aponta para 
existência de conflitos ou alas 
no seio da Frelimo é totalmente 
verídico, facto é que indepen-
dentemente da envergadura de 
tal desentendimento, o povo não 
deve arcar com as consequências.   

Senhor Presidente, junto 
aos recados da amnistia inter-
nacional, nós o convocamos a 
tomar uma postura que vá para 
além das análises teatrais a que 
se tem submetido, justificando 
a violação dos direitos humanos 
vividos nesta guerra, denuncian-

do a existência de beneficiários 
desta mesma guerra, mas que 
comece a tomar medidas sen-
satas e eficazes porque Cabo 
Delgado encontra-se num es-
tágio em que vale tudo para se 
garantir que é uma província 
moçambicana e que tal como as 
restantes dez é também dirigida 
por Filipe Nyusi. Aguardamos 
ansiosamente por soluções e 
agradecíamos que começasse 
mesmo por garantir que vidas 
humanas não são mais perdidas, 
que se removam as populações 
se for o caso, mas verdade é que 
perda de meio milhão de vidas, 
é um terrorismo estadual e, o 
senhor é que é o chefe do estado.
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Editorial

Cem anos e a necessidade de 
divulgar legado do Dr. Mondlane

KELLY MWENDA 

A História de Moçambique 
regista acontecimentos 
que marcaram o percur-
so de um povo pelos ca-
minhos da liberdade, em 

que se destacaram líderes que ousa-
ram superar o medo para enfrentar as 
forças da opressão que submetiam mi-
lhões de moçambicanos à escravidão.

Na trajectória da luta heróica, que 
conduziu o povo à Independência Na-
cional, pagaram com a vida milhares 
de patriotas que, decididos, e em cir-
cunstâncias adversas, combateram ao 
colonialismo, até  à vitória final, anun-
ciada a 25 de Junho de 1975, data da 
independência nacional. A luta de re-
sistência ao colonialismo é plena de 
feitos em que avultam gestos de pri-
meira grandeza protagonizados por na-
cionalistas de diferentes regiões e que 
não hesitaram em aderir ao combate 
a um regime desumano e explorador.

Os combatentes pela independência 
vivos e falecidos mostraram, na guerri-
lha ou na clandestinidade, que sempre 
valia a pena o sacrifício para se conse-
guir a liberdade e a dignidade. Para es-
ses combatentes era impossível renun-
ciar à luta pela defesa da dignidade dos 
homens e mulheres. O movimento de 
libertação de Moçambique que, a partir 
dos anos 60 do século passado, envere-
dou  por uma contínua luta armada con-
tra o colonialismo, constituiu a demons-
tração de que os povos oprimidos não 
temem a adversidade quando se querem 
libertar das masmorras da opressão.

Os combatentes pela liberdade e in-
dependência estavam animados pela 
fé na vitória sobre um inimigo que 
não cairia sem luta. Corajosos e de-
terminados, os nacionalistas souberam 
contornar obstáculos vários ao longo 
da dura luta de resistência ao colonia-
lismo, para o que contribuiu a capaci-
dade de liderança do pai fundador da 

Nação, o Dr. Eduardo Mondlane, cuja 
entrega à causa de libertação nacio-
nal marcou uma viragem decisiva na 
construção da vitória sobre o inimigo. 
Eduardo Mondlane é uma referência 
incontornável da luta de libertação de 
Moçambique e foi sem dúvida graças 
às suas qualidades excepcionais de lí-
der que se conseguiu ultrapassar barrei-
ras  que pareciam intransponíveis, ao 
longo da luta armada, até a data do seu 
assassinato a 3 de Fevereiro de 1969.

A vida e obra do Dr. Eduardo Mon-
dlane são hoje recordadas não só por 
moçambicanos, mas também por outros 
povos do mundo, que reconhecem a sua 
extraordinária visão, quando se tratava, 
particularmente, de definir rumos que 
conduzissem à libertação total de África. 
Mondlane colocou a sua pedra nos ali-
cerces que têm permitido construir uma 
sociedade melhor para todos os povos e 
durante o seu percurso político perce-
beu que a dignidade da pessoa humana 
era um valor supremo, por que todos 
deviam lutar, custasse o que custasse.

O fundador da Nação partira para 
uma frente que haveria de retirar os mo-
çambicanos da situação dramática de 
extrema miséria, ele que compreendeu 
que tinha de agir e de dar a sua contri-
buição à queda de um regime injusto, 
para que imperasse uma nova ordem 
social, por via da liquidação do que era 
retrógrado. Sob o lema - A luta conti-
nua - estava a voz do combatente in-
cansável que estava consciente de que 
a missão  para libertar o homem africano 
da opressão tinha de continuar, mesmo 
que  para isso  tivéssemos de consentir 
mais sacrifícios. Pena que Mondlane 
não viveu para assistir à liberdade, mas 
os esforços que empreendeu e os sacri-
fícios do povo para que se concretizasse 
essa libertação serão para sempre lem-
brados em toda a África. Mondlane, a 
julgar também pelos depoimentos que 

se ouvem neste seu centenário, era um 
homem de acção, que enfrentava as di-
ficuldades com muita serenidade e de-
terminação, quer como guerrilheiro, 
quer como humano. Para ele, a defesa 
dos interesses do povo tinham de es-
tar sempre acima de quaisquer outros.

Sábado comemora-se o 100º aniver-
sário do nascimento do primeiro Presi-
dente da Frelimo, numa altura em que o 
país se encaminha para uma fase em que 
valores exaltados por Eduardo Mondla-
ne estão bem presentes. Trata-se de uma 
data que não é apenas observada numa 
altura em que todos os moçambicanos 
se congregam para os principais desafios 
do país, mas igualmente numa altura em 
que a paz e a estabilidade cimentam os 
caminhos da reconciliação, da materiali-
zação de políticas com impacto na vida 
das populações. A construção da pátria 
inclusiva com o contributo de todos os 
moçambicanos, a dignificação externa 
do país, entre outros atributos, faz par-
te da realidade actual de Moçambique.

Lado a lado com o centenário, temos 
de ressalvar que quarenta e cinco anos 
passam depois da independência e, nes-
te quadro, o país manteve a sua integri-
dade territorial, a sua soberania e inde-
pendência, graças ao empenho de cada 
moçambicano e das instituições do Esta-
do. Há obstáculos. Tem havido transtor-
nos no percurso, mas a estes percalços 
assumimos que a luta continua. Sendo 
vasta e rica a obra e os feitos do Dr. 
Eduardo Mondlane, é preciso que seja 
amplamente divulgada sobretudo entre 
as gerações mais novas para que se pos-
sa perpetuar o legado, sendo o centená-
rio uma oportunidade para reflexão em 
torno dos seus ensinamentos, da sua di-
mensão humanística e política rumo ao 
desenvolvimento tendo como objectivo 
fundamental a construção de uma socie-
dade livre, justa, democrática, solidária, 
de paz, igualdade e progresso social. 
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AR e IMD assinam 
memorando de entendimento

A Assembleia da República (AR) e o Instituto para a Demo-
cracia Multipartidária (IMD) assinaram esta semana um memo-
rando de entendimento que preconiza, dentre várias acções, o de-
senvolvimento de acções conjuntas no âmbito do fortalecimento 
da capacidade institucional do parlamento, visando o reforço do 
desempenho dos deputados e dos funcionários parlamentares.

O documento, que 
espelha o plas-
mado no Pla-
no Estratégico 
da Assembleia 

da República 2013-2022, foi 
rubricado por Armando Má-
rio Correia, Secretário-geral 
da Assembleia da República e 
por Hermenegildo Mulhovo, 
Director Executivo do IMD.

Na ocasião, o 1º vice-presi-
dente da Assembleia da Repú-
blica, Hélder Injojo, sublinhou 
que o memorando ora assinado 
vai contribuir para estabelecer 
bases para um trabalho coor-
denado entre a Assembleia da 
República e o IMD, permitin-
do a realização de acções es-
tratégicas e pertinentes para o 
fortalecimento institucional.

“Das acções estratégias co-
bertas por este momento desta-
que vai para a reforma eleitoral 
e descentralização, reforço das 

capacidades na área de fiscali-
zação da indústria extractiva, 
advocacia no âmbito da partici-
pação política da mulher, apoio 
na realização de jornadas parla-
mentares, bem como facilitação 
de visitas de troca de experiên-
cias”, disse Injojo, adiantando 
que outras áreas a serem poten-
ciadas, no âmbito do memoran-
do, tem a ver com a realização de 
sessões de diálogo e interacção 
com outros actores, a formação 
dos deputados e funcionários 
parlamentares entre outras ma-
térias de interesse institucional. 

Segundo o 1º vice-presiden-
te da Assembleia da Repúbli-
ca, este órgão observa, no seu 
funcionamento, os princípios 
da democracia, transparência 
e igualdade, pelo que a assina-
tura deste memorando decorre 
da necessidade inalienável de 
fortalecer a democracia parti-
cipativa e elevar os níveis de 

produtividade nos domínios 
legislativo, fiscalizador e re-
presentativo e por essa via me-
lhorar a confiança do cidadão.

“Queremos que, no fim da 
vigência deste memorando, pos-
samos colher benefícios que dele 
brotarem e por essa via vermos 
cada vez mais alicerçada a nossa 
relação de cooperação”, disse In-
jojo para quem este convénio tem 
em vista, igualmente, a realiza-
ção de um sonho de reduzir o uso 
do papel no Parlamento, poten-
ciando a Assembleia da Repúbli-
ca em equipamento informático.

Por sua vez, o Director Exe-

cutivo do IMD, Hermenegildo 
Mulhovo, disse que o IMD vai 
apoiar o parlamento através das 
comissões, grupos e bancadas 
parlamentares, bem como o se-
cretariado com um valor esti-
mado em 500 mil euros por ano.

“Este acordo vai viabili-
zar a realização das acções que 
já vínhamos realizando com o 
parlamento há mais de 10 anos, 
quer seja ao nível do desenvolvi-
mento institucional assim como 
na assistência dos trabalhos das 
comissões, gabinetes e bancadas 
parlamentares”, disse Mulhovo, 
sublinhando que, neste mandato, 
o IMD decidiu formalizar esta 
parceria de modo a possibilitar 
a harmonização dos planos na-
quilo que são as prioridades do 
parlamento e “sermos mais sis-
temáticos no apoio e reforço de 
capacidades dos nossos deputa-
dos no âmbito do exercício do 
seu papel de representar o cida-
dão, de legislar e de fiscalizar”.

Para Mulhovo, o IMD asso-
cia-se, igualmente, a iniciativa 
da Presidente da Assembleia 
da República denominada “Pa-
pel Zero”, que passa pela in-
formatização do parlamento 
e reforço das habilidades dos 
deputados para o uso das tecno-
logias de informação e comuni-

cação, contribuindo assim para 
a protecção do meio ambiente.

Neste contexto e no âmbi-
to desta parceria, o IMD fez a 
entrega simbólica de material 
informático constituído por com-
putadores, impressoras, retropro-
jectores e senhas de plataformas 
electrónicas que foram entregues 
às bancadas parlamentares e a  
comissão de Agricultura Econo-
mia e Ambiente  para possibili-
tar a interacção interna e com o 
cidadão de modo a poder colher 
a sua sensibilidade nas matérias 
a levar ao debate parlamentar. 

“Aliás, a Covid-19 veio de-
monstrar ser urgente o avanço 
para o usos das tecnologias para 
que os deputados possam parti-
cipar nas sessões sem, contudo, 
por em causa a sua segurança”, 
explicou Mulhovo assegurando 
que o IMD vai trabalhar com 
seus parceiros para a apoiar na 
materialização da iniciativa “Pa-
pel Zero”, no parlamento, bem 
como facilitar a plataforma de 
diálogo entre os parlamentares e 
a sociedade civil no sentido que 
as organizações possam, durante 
este mandato, ter mais interacção 
com o parlamento e participar 
através de consultas no processo 
de tomada de decisões sobre ma-
térias que dizem respeito ao país. 

JORDANE NHANE

CONSTANTINO NOVELA

Nas cerimónias do 82º aniversário da vila de Nhamatanda em Sofala

Edilidade entrega infra-estruturas 
sociais básicas para população

Por ocasião do 82º aniversário da elevação da Vila de Nha-
matanda na província central de Sofala, o Conselho Autárqui-
co da mesma vila decidiu presentear aos munícipes locais com 
a entrega de mais de quatro infra-estruturas sócio - económicas 
em benefício da população residente naquela vila autárquica.

Trata-se da entrega 
de mais de quatro 
infra-estruturas 
sócio-económicas, 
com o destaque 

para a inauguração e entrega 
do Centro de Saúde do bairro 
de Mapalanhanga, que dista a 
sensivelmente dez quilóme-
tros da vila sede, orçado em 

2.344,000,00mt (dois milhões 
e trezentos e quarenta e qua-
tro mil meticais); da entrega 
de um balneário público ao 
mercado do bairro de Nhamis-
senguere que foi orçado em 
1.000,000,00mt (um milhão de 
meticais); da entrega de uma 
rua pavimentada numa exten-
são de 400km, onde foram gas-

tos um valor de 2.045,000,00mt 
(dois milhões e quarenta e cin-
co mil meticais e, por fim, hou-
ve o lançamento da primeira-
-pedra para a reabilitação de 
mais uma rua local com cerca 
de 150 metros extensão, tam-
bém orçada em 1.987.018,00mt 
(um milhão e novecentos e oi-
tenta e sete meticais e dezoito 
centavos), totalizando assim um 
valor aproximado aos 7 milhões 
de meticais. Segundo António 
Charrumar, estes valores são 
provenientes de fundos de estra-
da, de investimentos e incluindo 
dos valores monetários arreca-
dados a partir das receitas locais. 

Falando à imprensa, o edil 
local disse ainda que, com a 
inauguração do Centro de Saúde 
do Bairro de Mapalanhanga, a 
população daquele bairro estará 
a reduzir uma distância de mais 
de 10 quilómetros de estrada 
que, anteriormente, é feita para 
encontrar uma unidade sanitária 
localizada na Vila-sede do dis-
trito de Nhamatanda. Para além 
dos residentes do bairro de Ma-
palanhanga, estão também be-
neficiadas as comunidades resi-
dentes nas zonas circunvizinhas 
de Metuchira-Pita e Kufa - Ku-
lipo, reduzindo assim também 
uma distância de mais de 10 

quilómetros que esta população 
percorria anteriormente para 
chegar a vila sede deste distrito.

E, em termos de outras 
infraestruturas ora inaugu-
radas, o edil de Nhamatanda 
disse que as mesmas servi-
rão para impulsionar o desen-
volvimento sócio - econó-
mico desta vila Autárquica.

Devido a pandemia da Co-
vid-19, as festividades da vila 
autárquica de Nhamatanda fo-
ram celebradas num ambien-
te calmo e silencioso, onde 
cada munícipe se manteve em 
sua residência para evitar a 
propagação do Coronavírus. 
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exigidos. Inconformado, 
o consórcio apresentou uma 
reclamação que ao mesmo 
tempo denuncia que, afinal, 
no júri havia pessoas manco-
munadas com o consórcio de 
forma a dar vantagem a este.

 Segundo fontes ligadas ao 
processo “o consórcio nunca se 
conformou com os resultados 
em virtude de terem montado 
um esquema de corrupção e 
suborno envolvendo antigos di-
rigentes da AT e do MIREME, 
que asseguraram o negócio”.  
Aliás, foi este grupo que facul-
tou os resultados da avaliação 
ao consórcio, liderado pela IN-
TERTEK nos termos de apre-
sentação do concurso, mas que 
tem a AUTHENTIX sozinha 
nas reivindicações, o que reve-
la quem afinal de contas era o 

pretendente do negócio. Recor-
de-se que a INTERTEK se ins-
talou nas estâncias aduaneiras 
durante décadas e só serviu a 
ela própria e aos seus, prejudi-
cando o Estado e roubando aos 
importadores de mercadorias. A 
INTERTEK cobrava ao Estado 
Moçambicano USD 960.000/
mês  só para alimentar lobistas 
com a cobertura de empresá-
rios. Foi devido a estes gastos 
desnecessários que as autori-
dades governamentais decidi-
ram, estancar a “mamadeira”.

 A nossa fonte diz que “os 
nossos colegas aqui do MI-
REME e alguns antigos diri-
gentes da AT entregaram as 
propostas a AUTHENTIX e 
esta fez uma avaliação deso-
nesta para usar como suposta 
carta de protesto ao concurso”. 

Mais adiante, as nossas fontes 
afirmam que “a AUTHENTIX 
quer ser árbitro e jogador ao 
mesmo tempo neste processo”.

 

Os resultados do trabalho da 
SICPA

 
Dados em nosso poder indi-

cam que o projecto de marcação 
de combustíveis, houve uma 
significada redução da adultera-
ção e contrabando de combustí-
veis o que resultou no aumento 
de receitas fiscais e a melhoria 
da qualidade de combustível 
comercializado no país. Houve 
também, segundo as nossas fon-
tes “aumento em 10% do volu-
me de combustíveis comercia-
lizados no território nacional”. 
Só de receita o estado encaixou 

4 mil milhões de meticais. Ou-
tro facto curioso é que houve 
redução na importação do pe-
tróleo, o que denuncia a velha 
prática “alguns importadores 
usavam petróleo para adulterar 
gasolina e gasóleo e quando o 
cerco começou a apertar tive-
ram que abandonar a prática”.

 Segundo as nossas fon-
tes, antes da implementação 
ao nível da Autoridade Tribu-
tária, havia outra preocupação 
que era a simulação do com-
bustível em trânsito, mas que 
era depois comercializado no 
mercado moçambicano. Por 
outro lado, segundo as nos-
sas fontes “Havia ainda a co-
mercialização de combustível 
destinado a sectores como 
Agricultura, Pesca e mega pro-
jectos, que goza de subsídios, 

e isso distorcia o mercado”.
 Mais do que a subida de 

receitas, o estado já tem con-
solidado um mecanismo de 
combate ao contrabando que 
não alegra aos grupos econó-
micos, que sempre tiveram 
no negócio de venda a retalho 
de combustível adulterado, a 
sua fonte de sobrevivência. 

 O lobbie está a fazer de 
tudo para interromper o ciclo de 
marcação de combustível o que 
passa pelo lançamento de um 
concurso, para que “tal como há 
dois anos, a AUTHENTIX volte 
para que as velhas contas sejam 
ajustadas, sobretudo a promes-
sa que os grupos instalados no 
MIREME e os antigos dirigen-
tes da AT, consigam finalmente 
tomar de assalto o negócio”, 
afirmam as nossas fontes.

Manica

Detido suposto profeta 
acusado de assaltar lojas

Um profeta de uma congregação religiosa com sede na pro-
víncia de Manica estáa contas com a polícia da República de Mo-
çambique, suspeito de assalto emestabelecimentos comerciais 
e residências no corredor dos distritos de Chimoio e Manica, 
com recurso a magia negra Chrispen Baptista conseguia furtar 
material eletrónico com principal foco em eletrodomésticos. 

O profeta respon-
de pelo nome 
de Chrispen 
Baptista, de 35 
anos de idade, 

fazia o reconhecimento das 
áreas enquanto conduzia práti-
casproféticas usando material 
obscuro, quando na calada da 
noite regressava para retirar 
computadores, telemóveis e 
seus acessórios, vestuários, 
loiça e outros eletrodomésticos 
que se encontram sob custódia 
policial retirados na sua resi-
dência na cidade de Chimoio.

O suposto homem de Deus, 
da igreja JohaneMassoe, vul-
garmente conhecida como 
Madzibaba, praticava as suas 
incursões de forma recorrente 
no posto administrativo de Ma-
chipanda, distrito fronteiriço 
de Manica e prosseguia com as 
vendas na cidade de Chimoio 
onde veio a ser preso pela polí-
cia em resultado de uma investi-
gação após denúncias regulares 

de vítimas que somam prejuí-
zos causados por um profeta. 

Falando ao microfone do 
Zambeze, Chrispen Baptista 
confessa ter começado a co-
meter crimes desta natureza 
em 2018 afirmando estar pos-
suído pelo diabo para cometer 
furtos nas lojas e residências 
dos seus crentes, agora sob 
custodia policial, Baptista 
mostra-se arrependido pe-
los actos por ele cometido 
e diz servir a Deus somente. 

“Eu roubei isso que esta 
aqui e a policia me pegou 
quando estava a vender no 
bazar central e bairro Nha-
madjessa, eu vivo em Chi-
moio no bairro Nhamadjessa 
e sai daqui para Machipanda 
para roubar para conseguir 
resolver assunto de casa, 
comprar milho, caril e ou-
tras coisas que estão a faltar 
em casa. Comecei em 2018 
quando sai do Zimbabwe e 
fiz garimpo em Manica, mas 

não sei o que aconteceu, só 
pode ser obra do diabo, sem-
pre servi a Deus como pro-
feta. Apenas queria sustentar 
a minha família”, confessou. 

O porta-voz do comando 
provincial da PRM em Mani-
ca Mateus Mindú disse que a 
neutralização do suposto pro-
feta foi graças àdenúncia popu-
lar, fruto da estratégia policia 
– comunidade que culminou 
com a recuperação de vários 

bens e corre um processo-
-crime contra o individuo de 
modo a sua responsabilização 
dos actos por ele cometido. 

Ainda na mesma operação 
a PRM em Manica desmante-
lou uma quadrilha composta 
por três indivíduos dos quais 
dois são irmãos, indiciada de 
assalto em residências e moto-
rizadas na via publica usando 
instrumentos contundentes nos 
arredores da cidade de Chimoio 
em plena vigência do estado de 

emergência que visa combater 
o novo Coronavírus no país. 

A neutralização aconteceu 
quando o Sérgio Rogério, de 23 
anos de idade, por sinal o ca-
becilha do grupo foi encontra-
do em fragrante delito quando 
tentava vender uma motorizada 
roubada no bairro Nhamaonha 
em Chimoio, facto que suscitou 
investigação policial que cul-
minou com apreensão de oito 
cadeiras plásticas, duas telas 
plasmas e uma coluna de som.

KELLY MWENDA
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Denuncia AMOPAIP

Há oportunismo dos agentes da 
polícia no estado de emergência

A invasão às residências e a detenção arbitrária dos ci-
dadãos sob pretexto de estarem a portar garrafas contendo 
álcool são algumas das atitudes reprováveis, segundo o Presi-
dente da Associação Moçambicana de Polícias (AMOPAIP), 
Nazário Muanambane, que admite a existência de agentes que 
usam o estado de emergência para a extorsão dos cidadãos em 
detrimento da manutenção da ordem e segurança públicas. 

A venda e o con-
sumo do álco-
ol em locais 
públicos são 
proibidos no de-

creto presidencial. Contudo, 
o cidadão pode adquirir e 
consumir em sua residência. 

Muitos cidadãos têm recla-
mado a má actuação da polícia, 
durante o estado de emergên-
cia, em vigor, que, vezes sem 
conta, detém os cidadãos sob 
pretexto de estarem a violar 
o estado de emergência. Há 
agentes da polícia que usam 
o estado de emergência como 
oportunidade para acumular di-
videndos, segundo o presidente 
da Associação Moçambicana 

de Polícias. Nazário Muanam-
bane fala de que há muitas re-
clamações dando conta da má 
actuação da polícia neste perí-
odo do estado de emergência. 
“Temos agentes da polícia que 
se introduzem na casa dos ci-
dadãos, saltando murro para 
confirmar se há ou não consu-
mo do álcool, o que é incabível 
porque não vem estabelecido 
no estado de emergência”, ex-
plicou Muanambane para quem 
o consumo do álcool só é proi-
bido na via pública. Porém, 
os cidadãos podem adquirir e 
consumir em suas residências 
ou em restaurantes desde o mo-
mento que cumpram com todas 
recomendações de prevenção.

Os colegas vêem isso como 
uma oportunidade a ponto 
de, basta ver um cidadão se-
gurando uma garrafa conten-
do álcool, ser motivo para 
ser algemado, escorraçado e 
outras acções. Nazário Mua-
nambane disse que, vezes sem 
conta, os cidadãos quando 
encontrados nessa condição 
são obrigados a mostrar os lo-
cais onde adquiriram o álcool. 

É preocupante, disse, por-
que os agentes da polícia não 
devem pautar por este cami-
nho. Muanambane recomenda 
que os agentes da polícia fa-
çam mais leituras do decreto 
presidencial de modo a evitar 
actuações ilegais. “O agen-
te da polícia no exercício das 
suas actividades é obrigado a 
interpretar a lei e não deve se 
basear no ouve dizer ou nas or-
dens superiores sem sustenta-
ção legal”, aconselhou a fonte, 
afirmando que olha com preo-
cupação a confrontação com 
os polícias e cidadãos o que é 
incabível. As pessoas continu-
am a medir forças com agen-

Depois de perder um 
helicóptero Gazelle 341B, 
no início das suas opera-
ções militares em Cabo 
Delgado, a empresa mi-
litar privada Dyck Advi-
sory Group (DAG) sofreu 
a 15 Junho um novo revés.

 Um aparelho de vigi-
lância BatHawk foi abatido 
na zona de Milangueleia, 
Cabo Delgado, pelos grupos 
armados activos na zona, 
segundo fontes militares. O 
piloto e o passageiro terão fi-
cado feridos com gravidade.

 O aparelho de peque-
na envergadura e fuselagem 
leve, fabricado pela Micro 
Aviation South Africa, é uti-
lizado em missões de vigi-
lância a baixa altitude e ainda 
em formação de pilotos, des-
portos aéreos e vigilância de 
parques naturais na África do 
Sul. Segundo fontes milita-
res, está longe de ser o meio 
mais apropriado para ope-
rações em teatros de guerra. 

Pouco depois do início 
do envolvimento da DAG 
em apoio aos militares mo-
çambicanos, um dos heli-
cópteros Gazelle utilizados 
foi atingido a 10 de Abril por 
armas ligeiras, efectuando 
aterragem forçada. A tripu-

lação resgatada e o apare-
lho Gazelle 341B, adquirido 
no Reino Unido e equipa-
do na Hungria (WA1987), 
foi destruído no local 
como medida de protecção. 

Os resultados das opera-
ções da DAG têm sido limi-
tados, e apesar da sua pre-
sença no terreno os grupos 
armados ocuparam Macomia 
entre 28-30 de Maio - seguin-
do-se a outras sedes de distri-
to como Quissanga, Mocím-
boa da Praia e Muidumbe . 
A DAG pretende reforçar os 
meios de combate aéreos em-
penhados em Cabo Delgado. 

As células armadas ac-
tivas na região qualificam 
agora como “territórios liber-
tados” zonas que consideram 
sob seu controlo, sobretudo 
na região de Mocímboa da 
Praia. O controlo territorial 
segue um “modus operan-
di” comum em movimentos 
“jihadistas”, com implan-
tação da lei islâmica (“sha-
ria”), inspiradas no modelo 
do “califado” e arrecadação 
de receitas. Durante a última 
semana, registaram-se ata-
ques em Quiterajo, distrito 
de Macomia, e em pelo me-
nos 2 localidades próximas, 
com mais de 20 mortos civis.

tes para ver como eles reagem.
É necessário uso da arma!
Convidado a comentar so-

bre o baleamento de quatro 
supostos assaltantes na cidade 
de Maputo, a fonte referiu que, 
muitas das vezes, os cidadãos 
questionam o trabalho da po-
lícia quando o objectivo é ga-
rantir a ordem e tranquilidade 
públicas. O trabalho do polícia 
é delicado e há várias opiniões 
sobre este caso e questiona-se. 
Por que o criminoso porta arma 
quando vai roubar? Antes de 
criticar, é fundamental, ainda 
segundo Muanambane, que os 
cidadãos estejam conscientes 
de que o polícia é um ser hu-
mano e o criminoso porta arma 
porque o objectivo dele é ma-

tar todo aquele que inviabiliza 
a acção dele, quer seja a polí-
cia ou inocentes. Há situações 
que obrigam com que o polícia 
porte arma para repor a ordem 
e reforçar a segurança.O uso da 
força como arma de fogo não 
pode ser visto como exagero.

 “É preciso analisar profun-
damente porque o agente da po-
lícia usou arma, provavelmente 
usou arma porque não tinha ou-
tros recursos. Não basta o outro 
trocar tiros para que o agen-
te empunhe sua arma e abra 
fogo”, esclareceu Nazário Mu-
anambane, acrescentando que 
para prender o indivíduo com 
arma é um trabalho arriscado, 
porque muitas vezes os assal-
tantes não tem dó e piedade.

ELTON DA GRAÇA

Novo revés para DAG 
em Cabo Delgado
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Depois de 16 depois de independência, esta conquistada a ferro e 
fogo, durante 10 anos, o estabelecimento da democracia multipartidá-
ria e dos direitos humanos, da liberdade de expressão e outros assim as-
sumidos em termos individuais no regime capitalista (o socialismo tem 
outros conceitos destes) foram possíveis pelo surgimento de um outro 
actor guerreiro: a Renamo, cujos três dirigentes, nas suas veias, deve 
correr a mesmo sangue guerreiro moçambicano, tal como o daque-
les que enfrentaram Mouzinho de Albuquerque, Salazar e Caetano. 

O fundador da Re-
namo, André Mat-
sangaíssa e o seu 
sucessor Afonso 
Dhlakama transi-

taram da guerra de libertação na-
cional para a de democracia e se 
opuseram contra os seus antigos 
companheiros nos dez anos de luta 
pela independência. Para qualquer 
pessoa, não deve ser assim tão 
fácil decidir por mais uma guerra 
que foi mais prolongada que a pri-
meira. Provavelmente, nem que se 
lhes exigisse mais 16 anos, tê-la-
-iam combatido até à derrocada do 
comunismo e estabelecimento da 
democracia multipartidária. Esta 
afeição pelas armas é admirável. 
Há relatos de ser André um prota-
gonista de uma cortagem inusitada 
antes de encontrar a morte no cam-
po de batalha. Quanto a Dhlaka-
ma, os seus extraordinários feitos 
guerreiros são por todos reconhe-
cidos. O Líder, por várias vezes, 
abandonou o conforto conquistado 
da capital e foi se instalar no seu 
bastião em Gorongosa, de onde 
dirigia os contra-ataques e forçava 
os passos duma maior democrati-
zação no país. Este comportamen-
to suscita as seguintes questões: A 
promoção (pela Renamo) e a ce-
dência (pelo governo da Frelimo) 
têm de ser forçadas pelas balas? 
Não se promoveu assim a cultu-
ra de guerra para forçar mais um 
justo passo de democracia e paz? 
Como é que não foi possível uma 
reivindicação eleitoral por via da 
manifestação popular do Rovuma 
ao Maputo prometido pelo líder e 
ansiosamente aguardada? Em vez 
dela, “marcharam” os tiros de am-
bas partes e o líder refugiou-se nas 
matas que devem o conhecer mui-
to bem. Onde se localiza esse co-
vid que faz de moçambicanos “os 
únicos” sempre recorrentes para 
dar mais um passo para a democra-
cia, paz e desenvolvimento? Quem 
pode acreditar que, no discurso pú-
blico de uma paz incaracterística 
de “definitiva”, não se esconde um 
atractivo motivo para um justifica-
do próximo conflito armado para 
se resolver a acusada última frau-
de monumental? E como se pode 
dar um passo democrático quando 
estamos habituados que isso só 
acontece pelos tiros? Quem ex-

plica o extraordinário surgimento 
do general Nhongo? A ver, vamos. 

Com a democracia multiparti-
dária, tudo levava a crer que o país 
entraria num novo ciclo de paz 
onde os irmãos, pelo voto e de-
bate na Assembleia, terminariam 
conflito armado dos mais prolon-
gados em África e no mundo, mas 
não foi assim. A democracia, en-
tre nós, revela-se ser duma nova 
forma de guerra onde que cada 
um tudo faz para dominar o ou-
tro, seja em política, governação, 
material, discurso, etc. E todos os 
meios valem para se atingir este 
objectivo. A questão de que “será 
que não há diferentes opiniões po-
líticas noutros países?” levantada 
pela Procuradora-Geral da Re-
pública, a Dra. Buchili, pode ser 
respondida, em hipótese, de que 
nesses países, “todos comem”, há 
inclusão política/ governamental, 
económica, financeira e em de-
mais áreas, razão por que as con-
tradições não extrapolam para o 
campo armado. Aqui, em Moçam-
bique, não existe esta exclusão é o 
factor fundamental para a eclosão 
dos conflitos armados. A própria 
Digníssima Procuradora e seus pa-
res são assim dignatários porque 
merecem a confiança partidária 
e deve ser por isso mesmo que, 
em sede da Assembleia, atirou-se 
contra os Muchangas por serem 
da oposição e contra da socieda-
de civil, crítica ao governo. Caso 
não fosse crítica destes, podia se 
observar uma falha de confiança 
e manifestação de vassalagem ao 
poder de dia que a nomeou. É por 
isso se ouvem palmas e elogios 
da bancada governamental, de-
pois de se pronunciar o informe, 
para dizer que, senão fosse esta 
confiança, não mereceria a con-
fiança do cargo que tem por mais 
patriótico e competente que fosse. 

A presença de membros da 
oposição nos órgãos do estado 
onde se encontram não é nenhu-
ma inclusão, pois esta deriva da 
boa vontade de quem tem o poder. 
Esses lugares ou cargos assumi-
dos pela oposição são resultado da 
guerra ou conquista, por isso, não 
pesam na balança da inclusão. São 
troféus daí que os outros (bancada 
maioritária) ainda desejam recon-
quistá-los, reduzir o número dos 

parlamentares da oposição até me-
tade e, no ideal, quem sabe, até a 
zero, e assim se voltar aos tempos 
marxistas-leninistas de Samora, 
onde uma opinião política contrá-
ria ao do partido e seu governo era 
pecado e o pecador era sumaria-
mente preso e fuzilado.  Não será, 
esta vontade política (de esmagar a 
oposição) mais um balde de gaso-
lina e um palito de fósforo que pre-
nunciam um estado de coisas que 
se traduzirão em mais uma guerra 
prolongada, num futuro breve?

Esta exclusão, factor de con-
flito, apesar de uma constituição 
democrática, deve ser a pedra 
colocada, propositadamente, no 
sapato para promover os recor-
rentes conflitos armados, sempre 
que se julgar necessário mais um 
conflito. Diz-se que “o guerreiro 
descansa afiando as armas”, o que 
obriga que, em cada momento, se 
crie motivo para a guerra, para que 
logo que o guerreiro esteja descan-
sado e afiado as armas, se grite “A 
luta Continua” e se atacar o inimi-
go. Somos então nós, moçambi-
canos, guerreiros nativos para nos 
colocarmo como únicos na região 
que vivem de conflitos armados?

Atirar as culpas o outro, a Re-
namo para a Frelimo e esta para a 
Renamo, o MDM para os dois e 
a sociedade civil para todos os la-
dos, em nada retira a responsabili-
dade de cada moçambicano, pois 
todos os membros de todas estas 
organizações somos nós, moçam-
bicanos. Um dos desconfortos re-
feridos pela Procuradora Buchili 
perante os estrangeiros é a vergo-
nha que os moçambicanos sentem 
perante os estrangeiros, porque o 
orgulho e a justificação que pode 
animar alguém, quando estiver 
no país, em apontar o outro parti-
do como factor da guerra, não são 
eficazes quando tiver que se jus-
tificar a um estrangeiro pois este 
aponta o moçambicano, indepen-
dentemente do partido a que vote. 

É assim que, aos obstáculos 
armadilhados em tempos de de-
mocracia, cada passo para uma 
democracia menos exclusiva foi 
sendo feito por recorrentes con-
flitos armados. Por muitas vezes, 
o partido Renamo, também guer-
reiro, desconfiando do seu opo-
nente guerreiro, Frelimo, nunca se 
desmobilizou, recorreu aos tiros 
para forçar mais um passo demo-
crático. Foi nesse âmbito que o 
general Dhlakama, dirigente dos 
16 anos guerra, encontrou morte 
nas matas, em refúgio, depois de 
emboscado e salvo pela sua magia 
táctico-guerrilheira. O DDR vai ser 
total e definitivamente efectivo?

As reacções armadas da Rena-
mo valeram um conjunto de melho-

ramentos para forçar a conquista de 
lugares nos órgãos do estado, no 
que alguns chamam de inclusão, 
mas a maior conquista era a eleição 
de governadores, uma exigência 
que esteve na base do último con-
flito armado dirigido por Dhlaka-
ma. Havia, de facto, a percepção de 
que, com a eleição de governadores 
da oposição, a inclusão seria um 
facto, daí que Dhlakama se bateu 
e morreu por estas eleições dos 
governadores e administradores 
o que, em sinal de mais um passo 
eleitoral, foi aprovado o pacote que 
legislava esta descentralização e 
aconteceram as últimas eleições. 
O estado da oposição devia ser 
de tal optimismo porque esperava 

os mesmos resultados eleitorais 
em que sempre venceu em mui-
tas províncias, um resultado que 
não beliscava a Frelimo, porque 
continuava a tomar conta de todas 
as províncias, nomeando os seus 
governadores. Com este resultado 
esperado, o factor guerra estaria 
afastado por mais tempo, pois a 
oposição (mas pessoas do povo) 
estaria também a “comer”. E o que 
se assistiu? Sumariamente, a oposi-
ção não conseguiu eleger nenhum 
governador, nem um, e Moçam-
bique voltou a ter este comporta-
mento de ser “o único” em matéria 
rocambolesca eleitoral. A oposição, 
a sociedade civil e o mundo assu-
miram que uma fraude complexa 
e gigantesca teria produzido este 
mágico resultado onde os meios 
justificaram os fins. Como é que se 
perdeu a oportunidade de adiar os 
conflitos armados numa situação já 
preparada para a paz e desenvolvi-
mento sustentável através da inclu-
são que aconteceria? Foi somente 
o esmagador das mesmas? Como 
se explica que o general Nhongo 
tenha, um dia antes das eleições, 
feito uma estranha campanha con-

tra o seu próprio partido, a Rena-
mo, por um pretexto insignificante? 
Não se dizem alguns que a Renamo 
não quer governar? Não é este esta-
do de coisas um pretexto para que 
mais conflitos armados existam? 

Com este estranho resultado 
eleitoral dos governadores, o que 
seria assumido como de maior in-
clusão e factor para a desmotivação 
da guerra ou para uma paz efectiva 
e demorada, fica claro que os con-
flitos armados não foram adiados 
e podem acontecer de uma forma 
estranha e paradoxal como esta do 
general Mariano Nhongo, antigo 
braço armado de Dhlakama. O pa-
radoxo existente à volta de Nhongo 
só justifica este epíteto de sermos 

“os únicos”que vivem dos conflitos 
armados. O nosso vírus beligerante 
que criou Nhongo, numa altura em 
que os dois beligerantes (Renamo 
e Governo da Frelimo) assinaram 
o acordo de Paz “Definitiva”, que 
de definividade ainda não chegou 
a provar nem um dia, porque a sua 
assinatura já era apadrinhada pelo 
general Nhongo que ameaçava a 
paz acordada. Algo estranhíssimo é 
que os dois beligerantes históricos 
(Frelimo e Renamo) acusam-se da 
paternidade de Nhongo e atiram-na 
ao outro, ao mesmo tempo que se 
acusam de apoio variado ao mesmo 
general que continua no mato de 
onde ameaça e promove ataques. 
Como entender esta salada senão 
na lógica de que, nas nossas veias, 
corre o sangue virulento de guerra 
que, mesmo nas condições mais 
inimagináveis, se trave uma guer-
ra que tem como um protagonista 
um actor apoiado pelas mesmas 
partes beligerantes e ele faz uma 
guerra contra ambos? Faz favor! 
Só em Moçambique que, neste 
momento, possui quatro forças 
armadas no mato, algumas com 
ramificações: forças da Renamo, 

É a cultura e a exclusão políticas que fazem de “Moçambique o único País da 
região austral que vive sistematicamente em conflitos armados”?! (Conclusão)

ALBERTO LOTE TCHECO
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forças do general Nhongo, forças 
dos terroristas, forças governa-
mentais, forças mercenárias que 
operam ao lado do governo. E com 
este complexo ambiente bélico, é 
lógico que continuaremos a ser os 
“únicos” promotores da guerra e 
envolveremos os outros países da 
região. A paz pode continuar uma 
miragem, somente real para al-
guns que tiram partido da guerra. 

Por todas estas evidências de 
uma longa e extraordinária narrati-
va das nossas guerras, as questões 
principais, para a busca de uma paz 
efectiva (nunca definitiva), devem 
ser as que são levantadas pela Pro-
curadora-Geral, a Dra. Beatriz Bu-
chili: 1. Porque somos o único país 

da África Austral que está sistema-
ticamente em conflitos armados? 
Qualquer hipótese desta resposta 
não deve ser acusatória a um grupo 
de moçambicanos, pois tudo apon-
ta que todos nós somos respon-
sáveis, contaminados pela covid 
guerreira. 2. Como deixarmos de 
ser a vergonha nos foros internacio-
nais, ou seja, aos estrangeiros, por 
vivermos sempre em conflitos ar-
mados? 3. Como se “devolver a paz 
ao povo moçambicano e deixar que 
o país se desenvolva, beneficiando-
-se das riquezas que possui?”.

A jovem Procuradora deu o 
pontapé de saída para a busca de 
soluções, numa atitude jamais 
vista por quem seja representante 
de algum órgão deste país, onde 
cada um atira pedra ao outro. To-
das as respostas devem ser aceites 
e deve ser por esta motivação que 
em “Noite Informativa” da STV de 
3/6/2020, o sopro da Procuradora 
mostra-se influenciador quando 
um dos convidados, o Dr. Ismael 
Mussá, docente universitário e an-
tigo deputado, comentando o am-
biente vulcânico vivido na última 
sessão parlamentar, entende que 

[aquele ambiente] é “o espelho da 
nossa sociedade” retirando assim 
a atitude de não se culpar alguém 
(partido, pessoa) pelos cíclicos 
conflitos armados em Moçambi-
que. Acrescenta que “cabe a todos 
nós invertermos este cenário” e, 
para isso, “temos que libertar as 
mentes” pois “a luta de libertação 
foi para libertar homens”, reiteran-
do que nós, moçambicanos (e não 
uns e outros), temos essa “nossa 
cultura política” e explica: “Se for-
mos a ver, antes da independência, 
qual era a cultura política? Era uma 
cultura autoritária. As pessoas que 
saíram para a luta armada, saíram 
de que vivência? Vivência duma 
cultura autoritária, que era o regime 
colonial. Viviam aqui, foram para 
Nachingweia, mas o imaginário 
político destas pessoas, todo o pro-
cesso de socialização destas pes-
soas, todas as atitudes que sejam 
cognitivas e outras destas pessoas 
foram produto da sociedade em que 
elas viveram. Não é por acaso que, 
não obstante, o ideário libertário, 
quando estas pessoas chegaram a 
capital, o que fizeram? Instalaram o 
regime autoritário. Porquê? Porque 
elas são o produto duma sociedade 
autoritária. É uma cultura política. 
E o que aconteceu depois? Tive-
mos a guerra dos 16 anos. Mas se 
formos ao fundo da questão, olhar-
mos para as dinâmicas internas 
dos partidos, não vamos encontrar 
grandes diferenças. A cultura po-
lítica [de autoritarismo] é a mes-
ma”. O professor minimiza assim 
os actores políticos como quem 
pode inverter a situação de violên-
cia. A vassalagem obrigatória que 
cada deputado ou membro deve 
prestar sempre que tome a palavra 
pode ser a expressão desta cultu-
ra autoritária porque o chefe é um 
Deus, um ditador, é temido e para 
se manter no posto, deve se ex-
pressar essa disposição de o servir. 

Mais adiante, o docente apro-
funda ainda sobre as origens desta 
cultura política: “Mas isto não é por 
acaso … Se for a fazer uma análise 
histórica da região da África Aus-
tral, nós somos o único país que 
nunca estivemos em paz mesmo 
antes da chegada dos portugueses. 
Não existe nenhum país na África 
Austral [que nunca viveu em con-
flitos armados como nós, moçam-
bicanos]. Vai ao Madagáscar, vai 
à África do Sul, vai ao Malawi, 
vai ao Zimbabwe, vai à Tanzânia, 
nenhum país [destes] teve guer-
ras cíclicas. Este [Moçambique] 
é o único país da região” [a viver 
em guerras cíclicas até hoje]. E 
enumerando as guerras de que se 
tem memória, destacou que “Tive-
mos as guerras de resistência que 
são várias; tivemos a guerra pela 

criação do estado de Maganja da 
Costa; tivemos a luta dos prazei-
ros; tivemos a luta armada [pela 
independência nacional]; tivemos 
a guerra dos 16 anos”. Tivemos 
muitos conflitos armados poste-
riores a de 16 anos e outros que se 
perpetuam até à presente data, ape-
sar dos cíclicos acordos assinados 
quanto cíclicos são os conflitos. E 
temos a guerra de Cabo Delgado 
de cujo fim, destruições, sofrimen-
to das populações e integridade do 
país são imprevisíveis. “É a nossa 
cultura política”, remata o docen-
te universitário, Ismael Mussá. 

Por sua vez, o seu companhei-
ro no mesmo programa televisivo, 
Américo Ubisse, também ex-de-
putado, consciente do perigo do 
estado de guerra em que se vive 
na casa do povo, ou na sociedade, 
propõe que “devamos reflectir pro-
fundamente … na nossa forma de 
resolver os problemas … um novo 
paradigma”, relegando as soluções 
armadas. Será isso possível se essa 
“é a nossa cultura”? Ubisse enten-
de que “precisamos daquilo que 
chamaria de uma nova ordem … 
um modelo … que nos une, pre-
servando a construção da nação”. 
Sobre os debates “mudos” no par-
lamento, observa que o “calcanhar 
de Aquiles, em Moçambique, não é 
a construção da nação, mas a luta 
de conquista pelo poder … que sa-
tisfaz a mim que estou no poder … 
É uma luta de poder pelo poder”. 
Como o poder é dominação e esta 
provoca a satisfação, como refere 
Ubisse, então estamos no domínio 
psicológico característico do fenó-
meno de sadismo. Seremos nós, 
moçambicanos, sádicos ao ponto 
de sermos os únicos conflituosos na 
região austral pelo simples facto de 
ver sangue e destruições? Ainda se-
gundo Ubisse, como solução deste 
ambiente, para “termos uma socie-
dade sustentável”, “há 3 princípios; 
a transparência, a prestação de con-
tas e a inclusão” e manda sublinhar 
a inclusão pois, “sem inclusão não 
é possível a paz”. Para provar esta 
cultura política de exclusão na 
mesma linha do seu companheiro 
de debate, esclarece que “há de se 
perceber que isto não começa com 
o Moçambique independente. Já no 
Governo colonial, a política era jus-
tamente de exclusão. Os indígenas 
estavam claramente identificados e 
nunca deveriam ascender aos car-
gos de direcção política do Gover-
no colonial. E isto, hoje, continua. 
[Trata-se] de um modelo arcaico 
que contraria o desejo e a expecta-
tiva da maioria dos moçambicanos. 
Há-de se perceber que por mais 
inteligente, por mais nível acadé-
mico que tenha, se não faz parte 
do partido governante, o seu lugar 

está exclusivamente reservado na 
docência. Nunca vai ocupar um 
cargo ministerial, nunca vai ocu-
par um cargo público de relevo”. 

Estes dois comentaristas já de-
ram a sua contribuição e esta pode 
se resumir em se fazerem presen-
tes estes 3 valores sintetizados por 
Ubisse, como a inclusão, e as duas 
podem ser unificas na última, a in-
clusão. De facto, se se questionar: 
Porque, num Moçambique cicli-
camente flagelado pelos conflitos 
armados, nunca se experimentou 
uma inclusão (nomear pelo menos 
1 ministro indicado pela oposição)? 
Não se tem nenhuma resposta senão 
de que tal podia evitar os conflitos 
armados. É que com a inclusão, tem 
se a transparência e a prestação de 
contas que geram automaticamen-
te a paz e esta o desenvolvimento 
sustentável. Então, a conclusão que 
se pode tirar é que, sem inclusão, a 
grande lição ensinada por Mandela, 
que nomeou os seus opositores di-
rectos na sua governação (De Kler-
ck antigo presidente do regime do 
apartheid que condenou Mandela à 
prisão perpétua, e foi nomeado vi-
ce-presidente, e Buthelezi, líder ne-
gro do Inkatha, que coabitou com 
este regime, e foi nomeado Minis-
tro do Interior, e outros membros 
de outros partidos) não foi assimi-
lada. Foi a falta de inclusão que não 
permitiu a transparência na gestão 
da coisa pública que resultou no 
cometimento do maior escândalo 
financeiro do país, de África e dos 
maiores do resto do mundo, as dí-
vidas ocultas, pois se estivessem 
ministros da oposição, por mais 
“incompetentes” que fossem não 
se teria prejudicado tanto o povo 
como por ministros e outros diri-
gentes doutorados, competentes e 
com rica experiência profissional 
que cometeram esta fraude gigan-
tesca. Afinal, é mais de gente com 
vontade de fazer bem ao seu povo 
que se deve desejar como dirigen-
tes. Afinal a tal “incompetência 
profissional” somente pode ser 
por não conseguirem engendrar 
fraudes gigantescas que lesam o 
povo e o país. Portanto, segundo 
estes dois comentaristas, a única 
magia para salvar este país está na 
inclusão política, condição para a 
paz e desenvolvimento socioe-
conómico sustentáveis. O resto 
é falácia. E o senhor, caro leitor, 
qual é a causa de Moçambique ser 
o único país sistematicamente em 
conflitos armados? Como acabar 
com esta cultura de violência que 
parece caracterizar os moçam-
bicanos? Não se aceita nenhu-
ma resposta que aponte este ou 
aquele indivíduo ou organização 
(partido), pois isso não resolve a 
questão e até promove a violência.  

Muitas outras pequenas e 
grandes atitudes podem ser con-
vocadas para esfriar esta “nos-
sa cultura política” de violência 
como por exemplo: porque não se 
pode legislar a proibição de se ini-
ciar e/ou terminar qualquer inter-
venção, no Parlamento, por parte 
dos deputados, pela a adoração 
(vassalagem) ao chefe partidário 
e de se identificar como duma cer-
ta bancada partidária já que ali foi 
eleito para defender os interesses 
das populações e não do partido? 
Porque não se retirar a arma na 
bandeira nacional, e as palavras 
“armas”, “lutar”, “combate” e 
“vencer” no Hino Nacional para 
diminuir a dose de virulência e 
da “hereditariedade” da referida 
“cultura política” de violência? 
Porque não se convoca uma con-
ferência nacional de todas as sen-
sibilidades para a definição duma 
agenda política nacional para 25 
anos, preservar a paz, sem a par-
ticipação dos partidos políticos 
e membros activos dos mesmos, 
e, dessa conferência, se consti-
tuir um Movimento Popular que 
vigie a aplicação dos princípios 
adoptados e, anualmente, se con-
voquem manifestações públicas 
(seriam menos destrutivas que os 
sistemáticos conflitos armados, 
para quem as receie) que gritem 
pelos seus valores de cidadania 
e de paz, com base no manifesto 
do Movimento tal como acontece 
nas manifestações estaduniden-
ses e do mundo pelo assassinato 
de George Floyd? Assim, a so-
ciedade passaria a apostar mais 
em si do que nos seus políticos e 
estes, vendo o activismo popular, 
(em vez de alguns indivíduos da 
sociedade civil que podem ser se-
duzidos, assustados, chantageados, 
violentados e assassinados), podem 
condicionar positivamente a sua 
actuação governativa por medo 
de serem confrontados pelo povo. 
Cada sociedade tem os políticos 
que merece por isso a responsabi-
lidade de mudança social deve ser 
do povo e não dos actores políticos 
(partidos) que somente se interes-
sam pelo poder e os ganhos daí 
resultantes. O povo deve eleger e 
vigiar também por meios próprios 
(no parlamento estão os políticos 
que podem ter viciado os votos e 
desfraldar  o povo) pois se se con-
fiar cegamente nos seus políticos 
profissionais, por mais santinhos 
que sejam, estes dar-se-ão todos os 
privilégios de abuso e sadismos, até 
de matar os seus votantes tal como 
ministro de propaganda de Hi-
tler, Joseph Goebbels afirmou que 
“Eles [o povo] colocaram-nos aqui 
[no poder, pelo voto]. Agora, suas 
gargantas estão sendo cortadas”.

É a cultura e a exclusão políticas que fazem de “Moçambique o único País da 
região austral que vive sistematicamente em conflitos armados”?! (Conclusão)
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Intensificando medidas de prevenção 

AMT aloca termómetros para 
cooperativas de transporte

A Covid-19 está a criar prejuízos de vulto para os trans-
portadores da área metropolitana de Maputo, estimando-
-se que, para o actual cenário gerado pela crise, as receitas 
baixaram em 60%. A situação é alarmante, segundo o presi-
dente da agência metropolitana de Maputo, António Matos, 
que anunciou os dados durante a cerimónia de entrega de 
parte das duas mil máscaras e um total de vinte termôme-
tros destinados a todas cooperativas de transportes que ope-
ram na urbe e na periferia da cidade e província de Maputo.

Segundo Matos, an-
tes da Covid-19, a 
lotação atingia en-
tre 90 a 110 luga-
res, o que permitia 

encaixar uma melhor recei-
ta para os operadores. Mas 
hoje o cenário é negro. Por 
cada viagem só se leva cer-
ca de cinquenta passageiros, 
número que asfixia a gestão 
da estrutura de custos para 

a circulação dos autocarros, 
sua manutenção, combustí-
veis, entre outros.” Estamos 
numa situação de emergên-
cia gerada pela Covid-19. 
Ninguém estava a espera e 
o que estamos a fazer é bus-
car possíveis soluções como 
seja a redução da permanên-
cia dos autocarros por muito 
tempo nas paragens, uma das 
saídas para flexibilizar o aces-

so ao transporte”, diz Matos.
A vice-ministra dos Trans-

portes e Comunicações, Ma-
nuela Rebelo, reiterou que 
a Covid-19 suscita de todos 
moçambicanos uma imensa 
responsabilidade, adiantando 
que é fundamental o reforço 
às medidas de prevenção já 
abraçadas pelos transporta-
dores, nomeadamente a colo-
cação de matéria de higieni-
zação, bem como a limitação 
do número de passageiros nos 
autocarros. A orientação é fi-
car em casa e sair em caso de 
extrema necessidade. “Tudo 
está a ser feito para resolver 
esta situação, estamos a tra-
balhar com as cooperativas e 
a vereação de saúde do mu-
nicípio de Maputo formou o 
pessoal para o uso dos termô-
metros unidos nos esforços 

de evitar contaminações”, 
destacou Manuela Rebelo.

Chamados a avaliar o im-
pacto da Covid-19 no municí-
pio de Manhiça e Matola, os 
respectivos presidentes, Luís 
Munguambe e Calisto Cossa, 
convergiram na necessidade 
de aprimorar as medidas de 
prevenção do contágio global 
aumentando e massificando as 
campanhas de educação cívi-
ca no seio da comunidade e 
dos utentes do transporte em 
particular, sabido que o pro-
blema da doença é de todos e 
ainda não tem cura. “ Na Ma-
nhiça, toda gente usa másca-
ra e ainda não temos caso da 
covid-19. Todos dias, há um 
trabalho intenso junto da po-
pulação, tudo na perspectiva 
de fazer chegar a mensagem 
da prevenção. Só reduzire-

mos os riscos de contágio se 
cumprimos com o que diz o 
decreto presidencial”, exem-
plificou Luís Munguambe, 
enquanto Calisto Cossa, que 
na ocasião se fazia acompa-
nhar por várias cooperativas 
dos transportes daquela edi-
lidade bem como da direção 
da empresa municipal dos 
transportes sediada na Mato-
la, renovou os apelos por uma 
vigilância, tendo em conta os 
números que cada dia vão su-
bindo situando-se actualmen-
te em 475 casos positivos.

Calisto Cossa garantiu 
que o seu município “dor-
me de olhos abertos, tudo 
no horizonte de transmitir a 
perigosidade do vírus da Co-
vid-19 que regride os esfor-
ços para o desenvolvimento 
económico do país e não só.

ZoomJosé MatlhoMbe
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Covid-19

Cooptrans está a somar prejuízos

A pandemia da Covid-19 tem causado transformações 
em diversos sectores de actividade, com enfoque está a que-
da da economia global. Algumas empresas viram-se obri-
gadas a encerrar as actividades para se prevenirem do novo 
coronavírus ficando em casa. No entanto, o sector dos trans-
portes vê-se obrigado a continuar com as actividades para  
garantir a mobilidade das pessoas de um ponto para o ou-
tro. Porém, com o distanciamento estabelecido para a pre-
venção da covid-19, houve redução de passageiros a trans-
portar e consequentemente a redução do rendimento diário.

O vice-Presidente 
do Consórcio 
Cooptrans (Co-
operativa de 
Transportes), 

Neemias Matsinhe, afirma que 
com a pandemia da Covid-19 
a empresa vem somando pre-
juízos. “Antes da pandemia, 
nós já operávamos com pre-
juízos devido a tarifa que não 
nos é favorável face ao custo 
de operação. Agora com a 
pandemia a situação piorou”.

A fonte refere ainda que, 
antes da pandemia da Co-
vid-19, o autocarro transpor-
tava 100 a 110 passageiros 
por percurso e conseguia fazer 
sete voltas correspondentes a 
14 viagens. No entanto, com 
a pandemia  da Covid-19 hou-
ve alterações tanto no número 
de passageiros quanto no nú-
mero de percursos, transpor-
tamos actualmente 48 passa-
geiros por viagem e fazendo 
cinco voltas correspondentes 
a 10 viagens, isto porque o 
decreto presidencial em coor-
denação com os gestores dos 
transportes orienta que o últi-
mo autocarro parta da cidade 
para os bairros às 20 horas.

“Em termos percentuais, 
estamos com um prejuízo de 
60% daquilo que devia ser a 
produção, os autocarros cir-
culam, mas isso não significa 
que estejam a dar rendimento, 

é um esforço que os membros 
estão a fazer”, disse Matsinhe.

Endividamentos 

“Nós trabalhamos com 
forncedores e geralmente nos 
fornecem o que precisamos e 
pagamos posteriormente, co-
operamos com fornecedores 
de combustível, de batérias, 
e de pneus, mas, neste mo-
mento, estamos endividados, 
não conseguimos saldar essas 
contas devido ao rendimento 
que os autocarros oferecem”, 
destaca Matsinhe e prosse-
gue referenciando que alguns 
membros além de estar endi-
vidados com os fornacedores, 
estão também com a banca, 
não estão a conseguir amorti-
zar as suas letras. “Estamos a 
dever parques, salários de tra-
balhadores também, estamos 
num prejuízo total”, concluiu.

Salários dos trabalhadores 
durante a Covid-19

Questionado sobre a ge-
rência dos trabalhadores da 
Cooptrans, Neemias Matsinhe 
admite ter reduzido alguns 
trabalhadores, mas num nú-
mero quase que insgnificante 
de cerca de dois trabalhado-
res. Além disso, fez-se algu-
mas alterações no trabalho de 
turno, enquanto que antes a 
rotatividade era diária, agora 

é de três em três dias para permi-
tir que alguns trabalhadores pre-
vinam-se da Covid-19 ficando 
em casa. “Quanto aos salários, 
nós conversamos com os traba-
lhadores  por forma a lhes fazer 
entender os prejuízos que esta-
mos a somar. No entanto, con-
seguimos pagar os salários do 
mês de Março e Abril, e porque 
a operação não trás rendimento, 
para o mês de Maio, os gestores 
endividaram-se noutros lugares 
para garantir salários na ordem 
de 50% para os trabalhadores, já 
para o presente mês (Junho) não 
sabemos como faremos”, disse.

Solicitação do apoio do Governo

De acordo com o vice-Pre-
sidente, o decreto da redução de 
passageiros começou no dia 23 de 
Março, e isto prevalece até hoje, 
as conversações sobre os prejuí-

zos começaram logo em Março 
e em Abril o assunto foi apresen-
tado ao Governo por intermédio 
da FEMATRO, o representante.

Matsinhe salienta que  o Go-
verno reconhece que há prejuí-
zos, mas ainda não apresentou 
a resposta além de promessa, 
“diz estar identificado com a 
situação e que está a fazer um 
estudo, mas um apoio concreto 
do Governo ainda não temos, 
temos apenas a esperança visto 
que o Governo recomendou que 
aguardássemos e que está a tra-
balhar no assunto”, referenciou.

“Convido o Governo a olhar 
muito para este projecto, porque 
se não for tomado em conside-
ração, o mesmo estará compro-
metido. Gerir um autocarro 
émuito diferente de gerir um 
minibus de 15 lugares, é preciso 
que o Governo esteja bem iden-
tificado com o projecto e com 

os objectivos anunciados que 
é de garantir um transporte de 
qualidade a todos os passagei-
ros, nós estamos com enormes 
limitações” advertiu a fonte.

Matsinhe convida o Gover-
no igualmente a pensar num 
subsídio de combustível per-
manente como forma de  ga-
rantir melhor mobilidade para 
os passageiros. “não estamos a 
pagar as letras ao governo, não 
temos como pagar devido aos 
endividamentos que temos já 
citados, não temos onde bus-
car o dinehrio para garantir o 
pagamento de letras, porém, 
mesmo com a isenção de paga-
mento de letras, sem nenhuma 
injeção de subsídio de com-
bústivel continuaremos com os 
mesmos problemas”, terminou.

O Consórcio Cooptrans ope-
ra actualmente com 74 autocar-
ros num universo de 36 membros.

FARCELINA VUBÍL
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zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Todo o cenário está a ser 
também agravado pelas 
restrições impostas devi-
do à COVID-19, que limi-
tam o acesso das famílias 
a rendimentos, bem como 
o abastecimento a partir 
da África do Sul.

Província de Maputo

Secretária de Estado quer combate 
concertado ao roubo de gado

A Polícia da República de Moçambique (PRM), na pro-
víncia de Maputo, tem o desafio de assegurar a elimina-
ção ou redução ao mínimo do crime de roubo de gado pre-
dominante nos distritos de Magude,Moamba, Matutuine e 
Namaacha, com impacto negativo na renda dos criadores.

Esta recomenda-
ção foi vincada 
pela Secretária de 
Estado naquela 
província, Vitória 

Diogo, durante a visita de tra-
balho efectuada, semana finda, 
ao distrito de Magude, onde vi-
sitou o Comando Distrital e in-
teragiu com a corporação local.

Ela sugeriu a concertação 
com a comunidade e os países 
vizinhos para o esclarecimento 
deste tipo de crimes, uma vez 
haver informação de existên-
cia de conexões dos meliantes.

“A tarefa vai exigir uma 
forte ligação entre a Polícia e 
a comunidade. Temos que as-
segurar que esses ladrões são 
detidos, julgados e condena-
dos exemplarmente. Temos 
disponibilidade do Ministé-
rio Público e dos Tribunais 
para que se dê a devida cele-
ridade no tratamento destes 
crimes”, anotou a dirigente.

Também recomendou para 
a consolidação da ligação 
polícia-comunidade, crucial 
para o esclarecimento e pre-
venção de roubos, assaltos, 
violações, raptos e todo tipo 
de crimes violentos que resul-
tam geralmente em homicídios.

Manifestou o desejo de 
reforço da prevenção dos aci-
dentes viação, sendo impor-
tante a exigência permanente à 

polícia de trânsito e o combate 
de todas formas de comporta-
mentos desviantes dos agentes 
da lei e ordem, com destaque 
para subornos e corrupção. Os 
agentes são chamados a asse-
gurar a qualidade nos serviços, 
a postura de ética, deontolo-
gia, sobriedade e todos valores 
que dignifiquem a corporação.

“Temos uma corporação 
disciplinada. À nossa PRM, 
exige-se bastante. Temos uma 
linfa fronteiriça extensa, parti-
lhamos fronteiras com dois pa-
íses e o número de imigrantes 
moçambicanos nesses países é 
elevado, temos desafios tam-
bém na gestão da nossa frontei-
ra e devemos continuar a asse-
gurar que a soberania do nosso 
país seja respeitada”, disse.

Tal como referiu Vitória 
Diogo, o trabalho da PRM é 
fundamental para a existência 
do Estado e manutenção da so-
berania do país e a identidade 
e o Estado moçambicano. “A 
farda que ostentam transmi-
te poder. Tem que dignificar 
sempre esta farda. Quando 
qualquer cidadão, qualquer 
transeunte secruza convosco, 
está a ver o poder de Estado. 
Significa que tem de ter essa 
postura e consciência de que 
representam a autoridade do 
Estado. Tem de fazer valer essa 
autoridade com conhecimento, 

No distrito de Magude, Vi-
tória Diogo visitou instituições 
públicas, manteve encontros 
com agentes económicos, fun-
cionários e agentes do Estado e 
também com líderes comunitá-
rios, para além de interagir com 
criadores de gado e produtores.

No domínio da agricultu-
ra, a Secretária de Estado na 
província de Maputo entre-
gou um trator completo, duas 
motobombas com respectiva 
tubagem e pulverizadores a 
associações agrícolas, que inte-
gram na sua maioria mulheres.

O tractor foi disponibili-
zado pelo Governo no âmbito 
do apoio ao sector familiar, 
enquanto as motobombas 
e outros meios foram doa-
dos por um parceiro, a Help-
code, uma ONG italiana.

No rescaldo da visita a 
Magude, Vitória Diogo re-
feriu que o discurso regista 
um franco desenvolvimen-
to, com foco no aumento da 
produção, independentemen-
te da situação da covid-19.

“Os criadores de gado es-
tão a fazer o seu trabalho, e 
os produtores estão focados 
na área de hortícolas e cereais.

Há preocupação na im-
plementação das medidas do 
estado de emergência, so-
bretudo por parte de alguns 
jovens que promovem aglo-
merados para o consumo de 
bebidas alcoólicas. Interagimos 
com as autoridades comuni-
tárias e estão a dar seu con-
tributo nesta área”, destacou.

A dirigente foi confrontada 
com situações de terra ociosa, 
resultante do facto de alguns de-
tentores de títulos de Direito de 
Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUAT’s) não estarem ainda 
a fazer a devida exploração.

Sobre o fenómeno, Vitória 
Diogo recomendou ao Governo 
distrital para clarificar as atribui-
ções, demarcações, e assegurar 
que o cadastro esteja em dia e 
actualizado, que as taxas sejam 
pagas, e que os vários detento-
res de DUAT apresentem seus 
planos de utilização do solo.

sobriedade e dignidade. Tra-
balhem com as comunidades e 
façam perceber que o que fa-
zem é a bem do colectivo, da 
maioria, não a bem individual”. 

Magude em franco 
desenvolvimento
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O conselho executivo da província de Manica, centro de 
Moçambique, recebeu, esta semana, em Chimoio, de uma fun-
dação sem fins lucrativos denominada Rizwan Adatia, Kits 
compostos por material de prevenção do novo Coronaví-
rus para reforçar às acções em curso de contenção de propa-
gação deste surto pandémico ao nível desta parcela do país. 

O material é com-
posto por Kits 
de 10 termóme-
tros, 20 unifor-
mes cirúrgicos 

descartáveis, 60 máscaras de 
protecção facial, desde cirúr-
gicas e N95, 10 viseiras e 10 
óculos de protecção que, se-
gundo garantiu a governadora 
da província de Manica, Fran-
cisca Tomás, será canalizado 
para as unidades sanitárias 
para ser usado pelos profissio-
nais de saúde que estão na li-
nha da frente no atendimento 
dos pacientes com a Covid-19. 

Trata-se de uma iniciati-
va de responsabilidade social 
que esta fundação tem levado a 
cabo de modo a contribuir para 
a campanha de combate à Co-
vid-19, a nova pandemia mor-
tífera que o planeta luta para 
extinguir. Por isso, a Fundação 
revela haver disponível mais 
Kits de material de prevenção e 
combate ao surto do novo Coro-

navírus a ser entregue em todas 
províncias do território nacional. 

A província de Manica con-
tinua com 3 casos positivos do 
novo Coronavírus confirmados 
pelas autoridades sanitárias, 
mas por ser corredor para mui-
tas província de Moçambique e 

países do interland, o Governo 
local intensifica o controlo das 
medidas de prevenção desta 
pandemia nos transportes co-
lectivos de passageiros inter-
-distritais, estes que ainda re-
sistem em registar enchentes 
nos autocarros carregando de 
igual modo passageiros sem 
máscaras de protecção facial. 

Na reunião do comité ope-

rativo de emergência (COE) 
em Manica desta semana a go-
vernadora desta província disse 
ser necessário incentivar a po-
pulação a continuar a cultivar a 
terra na produção de alimentos 

de modo a que se evite bolsa de 
fome no período pós pandemia.

 “Apesar de estarmos nesse 
momento da Covid, devemos 
ao fazermos palestras com os 
líderes comunitários e as popu-
lações aconselha-los a continuar 
a cultivar comida porque pode-
mos estar todos empenhados na 
situação de protecção e com-
bate a Coronavírus, e esquece-

mos da nossa missão principal 
que é a produção de comida, 
sob o risco dessa pandemia 
passar e ficarmos a sofrer de 
fome”, disse Francisca Tomás. 

O pessoal do sector da saúde 

levou quase uma semana para 
localizar uma cidadã que teria 
testado positivo para o novo Co-
ronavírus, esta que se encontra-
va em parte incerta, por isso que 
a governante reiterou o apelo a 
população da província de Ma-
nica a colaborar com as autori-
dades de saúde na indicação dos 
endereços dos possíveis casos de 
pessoas diagnosticadas com a CO-
VID-19 e dos seus contactos para 
facilitar o seu segmento sanitário. 

Apesar de ainda haver registo 
de 3 casos confirmados, as autori-
dades governamentais de Manica 
temem a possível transmissão co-
munitária visto que as medidas de 
prevenção do novo surto são ne-
gligenciadas por parte da popula-
ção, pois ainda se nota aglomerado 
nas casas de produção de bebidas 
alcoólicas caseiras nas zonas su-
burbanas e rurais desta província. 

O secretário do Estado da 
província de Manica, Edson Ma-
cuácua, afirmou ser necessária a 
implantação de um laboratório de 
testagem da Covid-19 de modo a 
que o trabalho dos profissionais 
de saúde seja célere na identifi-
cação não só dos possíveis casos 
positivos, como tambémprin-
cipais focos de contaminação 
desta doença para que a provín-
cia esteja livre do novo surto. 

KELLY MWENDA

COVID-19

MIC preocupado com incumprimento 
de medidas de prevenção

O ministro da Indústria e Comércio (MIC), Carlos Mesqui-
ta, considera preocupante o facto de ainda persistirem casos de 
cidadãos que teimam em não cumprir as medidas de prevenção 
contra o novo Coronavírus, principalmente a observância do 
distanciamento mínimo de um metro e meio, entre as pessoas.

Carlos Mesquita 
fez esta consta-
tação no sábado 
(13 de Junho), 
depois de ter vi-

sitado diversos supermercados 
e interagido com o público na 
cidade da Matola, província de 
Maputo, onde se deslocou com 
o objectivo de monitorar o grau 
de cumprimento das medidas de 
prevenção contra a Covid-19.

Essencialmente, o gover-
nante mostrou-se satisfeito 

pelo facto de os cidadãos es-
tarem a observar as medidas 
de prevenção, porém, não 
deixou de manifestar a sua 
inquietação em relação aos 
que continuam a negligenciar 
o combate a esta pandemia.

“Conversámos com eles e 
explicámos sobre a necessidade 
de seguirem as recomendações 
do Governo porque estão a co-
locar a sua saúde e a dos outros 
em risco. Esta é uma ques-
tão individual e só cumprin-

do as medidas é que podemos 
combater esta doença”, disse.

O ministro referiu-se, tam-
bém, aos pais e encarregados 
de educação que permitem 
que as crianças se façam à rua, 
tendo apelado a um maior con-
trolo: “As crianças não têm a 
consciência necessária para 
obedecer a todas as regras de 
prevenção, por isso é impor-
tante que haja maior contro-
lo, e não podem sair de casa”.

Aos agentes económicos, 
Carlos Mesquita instou-os a 
manterem os actuais níveis 
de importação, de modo a ga-
rantir a segurança alimentar. 
Neste momento, assegurou o 

ministro, há quantidades sufi-
cientes para abastecer o mer-
cado por um período de até 
quatro meses, dependendo da 
província e do tipo de produto.

“A mensagem que trazemos 
é de que o Governo está ciente 
da necessidade de fazer a coa-
bitação dos aspectos estruturais 
do desenvolvimento económi-
co, mesmo na situação em que 
nos encontramos, causada por 
esta pandemia”, acrescentou.

Num outro desenvolvimen-
to, Carlos Mesquita disse ter 
notado, durante a visita, que 
os preços mantêm-se está-
veis, principalmente os do 
açúcar, sabão e óleo, cuja 

proposta de lei de isenção 
do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) foi re-
centemente aprovada pela 
Assembleia da República: 
“Isso é bom e apelamos aos 
agentes económicos a man-
terem esta postura. Não há 
açambarcamento de preços e 
as pessoas têm estado a fazer 
compras com tranquilidade”.

Importa realçar que Carlos 
Mesquita fazia parte de uma 
equipa por si encabeçada, 
composta pelos membros do 
Conselho Consultivo do Mi-
nistério da Indústria e Comér-
cio, que visitou diversos pon-
tos da província de Maputo.

Rizwan Adatia oferece ao Governo de 
Manica material de prevenção à Covid-19
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INE realiza Inquérito Nacional sobre 
o impacto da Covid-19 nas empresas

Vai decorrer, de 
22 de Junho a 
4 de Julho do 
corrente ano, 
um inquéri-

to visando apurar o impac-
to da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus nas 
empresas em Moçambique. 
Esta informação foi revela-
da pelo Director Nacional 
de Estatísticas Sectoriais 
e de Empresas do Institu-
to Nacional de Estatística 
(INE), Dr. Adriano Matsimbe.

Entre outros objectivos, a 
operação vai recolher infor-
mação que irá permitir que se 
afira número de empresas cujo 
processo produtivo ressente-
-se seriamente dos efeitos da 

pandemia. Igualmente serão 
recolhidos dados relativos ao 
número de trabalhadores afec-
tados e sua situação salarial 
em decorrência da doença.

De acordo com a fonte, o 
inquérito será realizado em 
todo o País com base numa 
amostra representativa de 
2.100 unidades produtivas 
abrangendo todos os secto-
res de actividade económica. 
A recolha será feita de for-
ma directa e/ou por telefo-
ne por brigadas constituídas 
por funcionários do INE.

Segundo o director Mat-
simbe, trata-se de uma opera-
ção que permitirá, por outro 
lado, medir o nível de perdas 
do Estado em termos de recei-

Metical assinala 40 anos

O metical assinala 40 anos 
da existência desde que substi-
tuiu o Escudo de Moçambique, 
em 1980. A desvalorização face 
às principais moedas de circu-
lação no mundo continua a ser 
um dos aspectos que mais têm 
marcado a moeda nacional.

Substituiu a moeda colo-
nial, o Escudo de Moçambique, 
a 16 de Junho de 1980. Desde 
então a moeda oficial do país 
passou por várias transfor-
mações, e uma das principais 
ocorreu em 2006 com a entra-
da em circulação do designa-

do “metical da nova família”, 
com o valor da denominação 
anterior dividida por mil, ou 
seja 1000 meticais = 1 metical.

Volvidos mais de 10 anos 
após a entrada em circulação 
da “nova família” e a saída 
da antiga, vários outros as-
pectos, igualmente, marcaram 
a moeda nacional. Um dos 
maiores que preocupa os mo-
çambicanos é a depreciação 
face às principais moedas de 
circulação do mundo como 
o dólar, e da África, o Rand.

tas fiscais, para além de ob-
tenção de informação sobre as 
expectativas do empresariado 
relativamente a produção, 
procura (dos seus produtos 
ou serviços), preços, empre-

go, facturação e remunera-
ções para os próximos meses. 

“Esperamos também ob-
ter dados relativos a eventu-
ais apoios visando minimizar 
os efeitos desta pandemia 

nas empresas. Estes e outros 
dados irão contribuir para 
uma avaliação sólida do 
impacto da pandemia na 
economia nacional”, acres-
centou aquele responsável.

Comercial



ZAMBEZE  | 19Quinta-feira, 18 de Junho de 2020 | ECONOMIA|

Comercial

Africa Report Moçambique: Cabo Delgado, 2017-2020

Na sequência dos AFRICA REPORT - Cabo Verde 2017, Moçambique 2018, Angola 2018 e Angola 2019, o Afri-
ca Monitor Intelligence anuncia o lançamento do AFRICA REPORT Moçambique - Cabo Delgado 2017-2020

O AM Intelligence, que vem seguindo o conflito no Norte de Moçambique desde a sua eclosão, 
com informação regular para os seus assinantes, disponibiliza agora informação e análise de re-
levância estratágica sobre as orígens do levantamento, a gestão interna da crise no topo da li-
derança da Frelimo a na Presidência, oferta de auxílio externo, resposta ao nível das FDS, mo-
mentos - chave do conflito, papel das empresas de segurança privada e perspetivas futuras.

Para mais informações, por favor contactar:

Patrícia Dias - patricia@africamonitor// +351 936 307 183

Governo prevê produção de 
cereais acima da média

Moçambique deverá ter uma produção de cereais acima da 
média na campanha 2019/2020, com um aumento de 7,8% em rela-
ção ao ano anterior, segundo estimativas preliminares do Governo

“Moçambique produzirá 
2,8 milhões de toneladas de ce-
reais (milho, arroz, sorgo, mi-
lhete), um aumento de 7,8% em 
relação ao último ano”, refere a 
última actualização da Rede de 
Sistemas de Alerta Antecipado 
de Fome (rede Fews, sigla in-
glesa) acerca de Moçambique, 
num documento que conso-
lida dados até final de Maio.

A rede cita dados do De-
partamento de Culturas e 
Aviso Prévio (DCAP) do Mi-
nistério da Agricultura e De-
senvolvimento Rural (Mader).

Estima-se que tenham sido 
produzidas 2,1 milhões de to-
neladas de milho, seguidas 
de arroz (376.000 toneladas), 

sorgo (287.000 toneladas) e 
milhete (38.000 toneladas).

Para as sementes de legumi-
nosas e tubérculos, a perspecti-
va é que alcancem respectiva-
mente 883.000 toneladas e 19 
milhões de toneladas, aumentos 
de 7% e 13% em relação ao últi-
mo ano, refere-se no documento.

“Prevê-se que as importa-
ções de cereais, particularmente 
de milho, sejam menores que em 
2019, mas provavelmente será 
necessário importar quase todo 
o trigo de que o país precisa, 
assim como metade das neces-
sidades de arroz”, acrescenta-se.

O período de colheitas em 
curso tem diminuído a insegu-
rança alimentar, excepto no sul 

do país por causa do terceiro 
ano de seca e na zona costeira de 
Cabo Delgado, no norte, devido 
a violência armada, nota a Fews.

Todo o cenário está a ser 
também agravado pelas restri-
ções impostas devido à CO-
VID-19, que limitam o acesso 
das famílias a rendimentos, 
bem como o abastecimen-
to a partir da África do Sul.

As colheitas permitiram 
também que, no centro e norte, 
de Março para Abril, houvesse 
uma redução do preço de grão 
de milho, uma das bases da die-
ta alimentar moçambicana”.

“Comparado a Abril de 
2019, o preço do grão de mi-
lho na região sul foi 10% 
a 13% mais alto, enquanto 
nas regiões central e nor-
te os preços foram 6% a 

26% mais baixos”, descreve.
A disponibilidade de água 

para consumo humano e ani-
mal “é preocupante no inte-
rior das províncias de Gaza e 
Inhambane”, acrescenta a rede.

As fontes “estão a secar 
gradualmente, forçando as 
famílias a percorrer distân-
cias maiores” para se abas-
tecerem, mas, ainda assim, 
“não se espera que o acesso 
à água atinja os níveis críti-
cos registados na seca indu-
zida pelo El Niño em 2016″.

Prevê-se que as fontes e 
outras reservas de água se re-
novem com o início da esta-
ção chuvosa 2020/2021, no 
último trimestre, com previ-
são de pluviosidade média.

A Fews, Rede de Siste-
mas de Alerta Antecipado 
de Fome, agrega organiza-
ções norte-americanas e ser-
ve como ferramenta de au-
xílio à acção humanitária.

A situação nutricional 
em Moçambique é precária 
com 43% das crianças me-
nores de cinco anos a so-
frer de desnutrição crónica, 
segundo a Organização das 
Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura (FAO).

De acordo com a organiza-
ção, a dieta moçambicana está li-
mitada pela baixa diversidade de 
produção, acesso difícil a alimen-
tos nutritivos e reduzida informa-
ção sobre questões nutricionais.

O milho e a mandioca, prin-
cipais alimentos básicos, são 
cultivados por 80% de todos os 
pequenos agricultores moçam-
bicanos e cobrem mais de um 
terço da terra cultivada, sendo 
o trigo e o arroz outros artigos 
importantes do cabaz. (Lusa)

Todo o cenário 
está a ser tam-
bém agravado 
pelas restrições 
impostas devido 
à COVID-19, que 
limitam o aces-
so das famílias 
a rendimentos, 
bem como o 
abastecimento a 
partir da África 
do Sul.
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Futebol em tempos da Covid-19: 

Incertezas no Moçambola 2020
Moçambique prepara-se para conviver com a pande-

mia da Covid-19, assim que findar o estado de emergên-
cias e as respectivas medidas que impedem o fluir da vida 
normal em vários sectores. O futebol é um dos sectores 
que já está a equacionar como será a vida nos próximos 
tempos e já projecta a realização da principal competi-
ção do país, o Campeonato Nacional, vulgo Moçambola.

A edição 2020 deve-
ria ter tido o seu 
pontapé de saída 
a 6 de Abril, mas a 
ameaça do corona-

vírus levou ao governo a adoptar 
medidas restritivas e a declara-
ção do estado de emergência, 
que vigora no país já lá vão 
mais de cerca de 75 dias, toda 
prática desportiva foi suspensa.

Por sugestão da Secreta-
ria de Estado do Desporto, a 
Federação Moçambicana de 
Futebol reuniu a mesma mesa 
a Liga Moçambicana de Fu-
tebol, a Associação da Cidade 
de Maputo e os representantes 
dos 14 clubes que irão dispu-
tar o Moçambola, por forma 
a avaliar em que condições a 
actividade do futebol profis-
sional pode regressar a prática. 

O encontro tinha como 
fito discutir três temas, no-
meadamente “análise da pos-
sibilidade organizacional e 
financeira para realizar o Mo-
çambola 2020 a breve prazo; 
modelo de disputa do Moçam-
bola 2020; e protocolo de saúde 
a implementar face a Covid-19.

Liga Moçambica-
na de Futebol recla-
ma usurpação de poderes 

No encontro realizado na 
sede da FMF, a Direcção da 
Liga Moçambicana de Futebol, 
através do seu presidente Ana-
nias Couana, reclamou a usur-
pação de poderes conferidos à 
sua instituição de gerir e decidir 
o rumo do Moçambola, que lhe 
foram atribuídos e reiterado em 
acordo renovado recentemente. 

“Não vejo a CAF a des-
cer até as associações provin-
ciais para saber como é que 
está a ser organizada a selec-
ção nacional de futebol, tam-

bém não vejo porque razão a 
FMF não respeita este orde-
namento, pode não respeitar 
as pessoas, mas deve respeitar 
os regulamentos em vigor no 
país”, disse Ananias Couana.

 Ainda assim, Couana per-
mitiu que os clubes se pro-
nunciassem em relação ao 
futuro desta que é a principal 
prova do futebol moçambicano. 

Clubes desportivamen-
te em condições para ar-
rancar com um Moçambola 

Os clubes com direito a par-
ticipar no Moçambola reafirma-
ram neste encontro estarem em 
condições de desportivamente 
arrancar com o Moçambola, 
desde que se observe o mí-
nimo de seis semanas para a 
realização de uma pré-época.

Nesta óptica haveria neces-
sidade de se estender a época 
2020 do futebol moçambica-
no de modo a acomodar a re-
alização de um Campeonato 
no sistema de todos contra-
-todos em duas voltas, sendo 
que a prova poderia arrancar 
em meados de Agosto decor-
rendo até ao mês de Maio.

 Este arranjo permitiria ain-
da a extensão dos actuais con-
tratos de jogadores e treinadores 
que já estão ligados aos clubes 
desde início do presente ano. 

“Estamos dependentes do 
levantamento do estado de 
emergência, desportivamente 
estamos preparados, salvaguar-
dada a pré-época, precisaríamos 
mais ou menos de seis semanas, 
estamos em condições para que 
arranquemos com o Moçambo-
la na terceira ou quarta semana 
de Agosto se as condições sani-
tárias estiverem criadas” disse 
Jeremias da Costa em nome 
dos presidentes dos clubes. 

 

Custos inerentes a realização do 
Moçambola 

Para viabilizar o Moçambola 
2020 à porta fechada, os clubes 
fazem contas do impacto finan-
ceiro e fizeram uma estimativa de 
apoios na ordem dos 4,5 milhões 
de Meticais em média necessários 
para poder arcar com as despesas 
inerentes ao alojamento e alimen-
tação das equipas durante as 13 
jornadas que cada clube poderá 
realizar fora de casa, bem como 
para o transporte terrestre para 
os locais onde for necessário. 

Ainda para viabilizar a rea-
lização da prova, os clubes exi-
gem que se isente o pagamento 
de todas taxas de policiamento 
e outras que habitualmente são 
pagas tanto à Federação Mo-
çambicana de Futebol e a Liga 
Moçambicana de Futebol. 

 Por outro lado, os clubes são 
de  opinião que lhes seja conce-
dido um subsídio de bilheteira 
que deve variar de 200 mil a 350 
mil Meticais a ser pago por jogo 
para cada um dos clubes, por 
forma a minimizar o impacto da 
falta de receitas devido a reali-
zação dos jogos à porta fechada.

“Como sabemos a crise assola 
a todos, clubes, empresas e esta-
do, estamos cientes disto, realizar 
jogos à porta fechada leva que os 
clubes tenham a sua capacidade 
de gerar receitas diminuída, en-
tão financeiramente nós achamos 
que os clubes devem ser apoia-

dos, aliás como tem acontecido 
para as outras empresas e para 
operadores económicos que estão 
noutras actividades, que é o cha-
mado ‘bail out’, que são pacotes 
anunciados para apoio às empre-
sas, então achamos também que 
os clubes jogando a porta fechada 
vão perder direitos de ter recei-
tas próprias e há também custos 
de realização dos jogos que as 
colectividades fossem isentos”, 
explicou Jeremias da Costa. 

O porta-voz dos clubes vin-
cou que a implementação destas 
medidas seria tendo em conta, 
em primeira instância, a questão 
da entrada em vigor do protocolo 
de saúde que prevê a realização 
de testes de despiste à Covid-19, 
bem como a observação de to-
das as medidas de higienização 
e de prevenção do coronavírus. 

LMF diz que valor do subsí-
dio por vir dos patrocinadores, 
do Governo, da FMF ou da FIFA 

Sobre a possibilidade de rea-
lizar o Moçambola a breve trecho 
Ananias Couana considerou que 
“é preciso analisar o Moçambola 
nas duas perspectivas, a primeira 
desportivamente e que indica que 
os clubes já estavam preparados, 
num cenário normal, mas numa 
situação em que poderão jogar à 
porta fechada significa que tem 
que haver algum condicionalismo 
financeiro, de modo que os clubes 
possam ser ressarcidos aquilo que 
vão perder pela realização dos 
jogos à porta fechada, nomea-
damente a receita de bilheteira 

porque é daí que provém  grande 
parte dos proventos dos clubes 
do nosso país, o que significa que 
teremos que encontrar aqui uma 
forma para podermos ressarcir 
esses valores para aguentarem 
com as despesas do campeonato”.

 O Presidente da LMF re-
feriu que a sua instituição está 
preparada para o início da prova 
em meados de Agosto,  no que 
diz respeito a parte administrati-
va e financeira para a movimen-
tação do Moçambola em 2020.

“Aquilo que eram os contratos 
com os patrocinadores para a épo-
ca 2020 já estão fechados, sobre-
tudo o transporte aéreo, mas é pre-
ciso que tenhamos as condições 
de saúde normalizadas ou na me-
dida do possível fazermos os jo-
gos à porta fechada, então em ter-
mos administrativos e financeiros 
a LMF está disponível, o sorteio 
já foi realizado”, disse Couana.

Em relação aos subsídio suge-
ridos pelos clubes, o Presidente da 
LMF disse que ainda não se sabe-
rá donde vira o dinheiro, se será da 
Secretaria do Estado do Desporto, 
da Federação Moçambicana de 
Futebol ou de outra instituição.

“Esta reunião serviu para 
nós fazermos uma concertação 
de ideias e ainda vamos continu-
ar a fazer uma avaliação sobre 
o que significaria em termos de 
custos para os clubes e depois 
poderemos definir ou encontrar 
uma fonte para poder suportar 
essas despesas, se será através 
dos próprios patrocinadores da 
LMF, através da FMF ou atra-
vés da própria FIFA, ou então a 
partir do próprio governo, é por 
isso que estamos a fazer esta ava-
liação para no futuro podermos 
ver qual será a fonte para termos 
esta receita para os clubes aguen-
tarem a realização dos jogos a 
porta fechada”, disse Couana. 

Refira-se que estas propostas 
só poderão ser implementadas 
com a autorização do gover-
no, ou seja com o levantamen-
to das medidas do estado de 
emergência, algo que poderá ser 
anunciado pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, em fi-
nais do presente mês de Junho. 
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O futuro do internacional moçambicano Dominguez e de to-
dos actuais jogadores do Bidvest Wits, bem como do treinador 
Gavin Hunt, será agora um tema de discussão devido às implica-
ções contratuais de uma mudança do estatuto e propriedade do 
clube sul-africano que foi adquirido pelos proprietários do TTM 
FC – Tshakhuma Tsha Madzivhandila Football Club, formação 
da divisão secundária na terra do Rand, baseado em Limpopo.

As indicações são 
de que o TTM 
FC precisará de 
renegociar con-
tractos com todos 

os jogadores e equipa técnica  do 
Wits que eles pretendem man-
ter e o moçambicano Domin-
guez que está em final de con-
trato com a actual equipa, Witi, 
vai ser um dos jogadores a ser 
abordado por Lawrence Mu-
laudzi, presidente do TTM-FC.

Por ora, Mulaudzi confirmou 
que alguns dos jogadores com 
salários mais altos do Wits foram 
autorizados a conversar com ou-
tros clubes antes da confirmação 
da proposta de venda da forma-
ção de Braamfontein. “Demos 
a eles a luz verde para conver-
sar com diferentes clubes”, dis-
se Mulaudzi ao KickOff.com.

Mike Makaab, agente de jo-

gadores da PSL e com alguns 
atletas no plantel do Wits, já re-
agiu a este negócio e nos mídias 
sociais abordou sobre a questão 
dos direitos dos futebolistas, 
sugerindo que provavelmente 
haverá, em breve, vários joga-
dores livres em Braamfontein.

Refira-se que a venda do 
Bidvest Wits acontece numa al-
tura em que o clube preparava-
-se para iniciar as comemora-
ções do seu primeiro centenário 
que vai assinalar-se próximo 
ano, visto que foi fundado em 
1921, e tem as suas raízes na 
Universidade de Wits em Joa-
nesburgo, onde foi formado por 
estudantes universitários É dos 
clubes mais velhos do futebol 
sul-africano e conta com um tí-
tulo de campeão local conquis-
tado em 2017. (LANCEMZ)

Futuro de Dominguez e Wits será 
conhecido na próxima semana

Leia “Tanucha” Dongue 
assina pelo Nante da França

A jogadora internacional 
moçambicana Leia “Tanu-
cha” Dongue acaba de as-
sinar contrato com o Nante 
Rezé Basket, da Liga Femi-
nina de Basquetebol Fran-
cês, segundo deu a conhe-
cer o clube nas suas páginas 
oficiais nas redes sociais. 

Dongue vai as-
sim mudar-se 
do basquetebol 
espanhol para 
o francês, dado 

que na última temporada esteve 
ao serviço do Campus Promete, 
tendo visto a sua ligação com o 
clube espanhol interrompido de-
vido a pandemia da Covid-19.

No site do novo clube da pos-
te moçambicana pôde-se ler que 
“após a chegada da ala america-
na Ify Ibekwe, o Nantes Rezé 
Basket expandiu a sua equipa, 

recrutando a internacional mo-
çambicana Leia Dongue, a se-
gunda melhor avaliação (+18,4) 
do campeonato espanhol na 
temporada passada. Leia pode 
actuar nas posições 4/5 onde 
sua intensidade e poder atléti-
co fazem esquecer que ela tem 
“apenas” tem 1,85m de altura.”

Leia, de 29 anos, foi por 
3 vezes vencedora da taça de 
clubes campeões na África 
(duas pelo Desportivo Mapu-
to) e 2 vezes MVP da com-
petição e na Espanha, onde 
venceu o campeonato em 
2018-2019 com o Girona. 

Na temporada passada, 
pelo Campus Promete, na Li-
gue 1 espanhola, Leia Dongue 
alcançou a média 16,2 pontos 
(57% aos 2 pontos e 30% aos 3 
pontos), 8 ressaltos por 29 mi-
nutos de jogo. (LANCEMZ)
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CCFM | Centro Cultural Franco

Festa da música online

Teremos os seguintes artistas em palco: 
 
15h20: MEL MATSINHE 
16h: EN-cantos de ORI-gene com LENNA BAHULE, BEAUTY 
SITOE e TÉGUI 
16h40: CHICO ANTÓNIO 
17h20: JAZZ NETWORK com WALTER MABAS, HÉLDER 
GONZAGA, TONY PACO e MUZILA 
18h: Ironbr11 e OS ELEMENTOS 
18h40: SICK BRAIN 
19h20: GRANMAH 
20h: DUMBANENGUE BOYZ com FRESH NUNAS e RICAR-
DO PINTO JORGE

Chude Mondlane, 
é filha do primei-
ro presidente da 
FRELIMO, Edu-
ardo Mondlane, 

e da americana Janet Era Jo-
hnson, que se tornou, após o 

casamento, Janet Mondlane.
Chude cresceu entre os Estados 
Unidos e África. Formada em 
Antropologia e Estudos Africa-
nos. Estudou dança moderna e 
ballet clássico. Chude é produto 
de duas culturas e de tempos de 

resistência que a marcam como 
pessoa e artista. Influências que 
marcam a sua carreira profis-
sional. E a sua vida pessoal.
Ouça, na ligação abaixo, a 
conversa da artista moçam-
bicana com Ana Guedes.

Chude Mondlane na 
homenagem ao papá

A F E S TA D A 
MÚSICA é uma 
grande festa po-
pular que existe 
em França há 

quase 4 décadas. A sua rea-
lização na cidade de Maputo 
instalou-se desde 2013 como 
um evento anual, adaptado ao 
contexto local e proporcionando 
ao público moçambicano um 
evento de carácter popular, de 
acesso gratuito, com uma grande 
variedade de estilos musicais.
Na impossibilidade de realizar-
mos mais uma edição com a 

presença física dos artistas e do 
público, devido à crise de saúde 
pública actual, com o perigo 
da propagação da pandemia 
de Covid-19 e da tomada de 
medidas restritivas na realiza-
ção de actividades públicas, 
a Festa da Música deste ano 
acontecerá online, continuando 
a promover os seus principais 
objectivos: promoção da música 
moçambicana; difusão de artis-
tas reconhecidos e de jovens ta-
lentos; celebração da diversidade 
dos estilos musicais; e acesso 
gratuito e para todos os públicos.

Zambeze.info 
disponível

Caro leitor, o leito do Zambeze está 
cada vez mais navegável. Acompanhe, 
diariamente, as últimas notícias on line 
no seguinte endereço: www.zambeze.info

Comercial
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Completa 93 anos em Agosto próximo

Dilon, energia e agilidade para a dança

Mú s i c o  m o -
çambicano, 
nascido a 14 
de Agosto de 
1927, em Mar-

racuene, a cerca de 30 km a norte 
de Maputo, em Moçambique.

Manifestando desde cedo 
gosto pela música, construiu, 
aos 12 anos, a sua própria gui-
tarra, com apenas três cordas, 
a partir de uma lata de óleo. 
Três anos depois, teve a sua 
primeira guitarra e com ela co-
meçou a tocar em casamentos 
e em festas particulares. Nessa 
altura, tocava os populares es-
tilos musicais zukuta e mágica.

Em 1945, após a conclusão 
dos estudos secundários, fre-
quentou um curso de estudos 
bíblicos da missão suíça, no 
Seminário Ricatla, uma insti-
tuição ecuménica dos arredores 
de Maputo. Em 1947, tendo 
concluído aquele curso, foi 
exercer as funções de pastor na 

ilha Mariana (actual ilha Josina 
Machel, província de Mapu-
to). Nessa ilha, iniciou-se nos 
recentes ritmos da marrabenta, 
um estilo musical urbano típico 
do sul de Moçambique. O seu 
espírito e energia contribuíram 
para popularizar esse novo estilo 
musical. Em 1950, para ganhar 
algum dinheiro, foi trabalhar 
como mineiro para a África do 
Sul e, em 1954, regressando a 
Moçambique, foi trabalhador 
numa cooperativa agrícola. 

 Em 1960, criou o seu pró-
prio grupo de música, Estrela de 
Marracuene, em 1964, actuou 
pela primeira vez na rádio, na 
estação Voz Africana, e gravou 
o seu primeiro álbum, Xiguin-
dlana, em 1973, através da casa 
discográfica Produções 1001, 
na qual trabalhou como coor-
denador de produção. Em 1994, 
ganhou o N’goma-Moçambique, 
um concurso da Rádio Moçam-
bique, na categoria de canção 

mais popular, com a música Juro 
Palavra d’Honra, Sinceramente 
Vou Morrer Assim, através da 
qual exprime as dificuldades 

em viver em Moçambique.
A partir de 2001, lançou a 

sua carreira, a nível internacio-
nal, como membro do grupo 

Mabulu. Naquele ano, actuou 
pela primeira vez fora de Mo-
çambique e demonstrou, apesar 
dos seus 74 anos, uma ines-
gotável energia e uma grande 
agilidade para a dança. Em 2002, 
gravou o seu primeiro trabalho 
internacional, a solo, num cd 
intitulado Dilon, no qual a mar-
rabenta é apresentada de forma 
mais acústica e minimalista.

O seu reportório é constitu-
ído por canções sobre o amor 
e as relações humanas, como 
“Maria Teresa”, “Angelina”, 
“Achiltanwana”, “Maria Rosa”, 
“Hilwe-Wa Santi”, canções 
sobre Moçambique, das quais 
se destaca “Sofala”, “Mar-
racuene”, canções sobre os 
problemas que afectam a socie-
dade do seu país, entre muitas 
outras. O seu trabalho musical 
influenciou vários artistas, tais 
como Alexandre Jafete, Euse-
bio Johan Tamele, Francisco 
Mahecuane e Alberto Langa.

Eu s é b i o  J o h a n e 
Tamele, também 
conhecido pelo 
pseudónimo de Ze-
burani, nasceu a 17 

de Abril de 1930, na localidade 
de Chanwane, distrito de Chi-
buto, na província de Gaza.

Filho de Johane Tamele e 
de Ecelina Mondlane, Zebu-
rani era o mais velho de sete 
irmãos na seguinte ordem 
decrescente: Eusébio (Zebu-
rani), Amina, Naftal, Estêvão, 
Laura, João e Maria Inês.

Cresceu num meio fami-
liar próprio de gente de Gaza, 
onde as actividades principais 
dividiam-se entre a igreja, 

escola, caça aos passarinhos, 
montagem de armadilhas para 
animais de pequena espé-
cie e pastorícia. Zeburane 
pastoreou gado do seu pai.

Aos domingos ia à povo-
ação de Njatigwe (Jatigué) 
onde pontificava a Igreja do 
Nazareno. Nesta congregação 
liderou grupos juvenis de can-
to e dança, particularmente 
da makwayela, ensinando-os 
temas de evangelização e 
de celebração de cerimónias 
matrimoniais. Alguns hinos 
da colectânea “Tisimu ta Ku-
twanana” (Canções de En-
tendimento), a mais usada 
na zona Sul de Moçambique 

pela Igreja do Nazareno, con-
taram com a participação de 
Zeburani na composição. São 
os casos de  “Loko mahelile 
massiku yanga (Quando o 
fim dos meus dias chegar) 
e Ndzi landzele (Siga-me).

Matriculou-se na Escola 
São José de Muzamane, mas 
logo a seguir abandonou as 
aulas presenciais, preferindo 
estudar como autodidacta à 
distância. Foi a contragosto 
de alguns professores que 
realizou, no fim do ano, os 
exames e concluiu com distin-
ção a 3ª Classe Elementar na 
mesma escola. Mais tarde vol-
taria para concluir a 4ª Classe.

A influência dos tios e as 
violas de lata

Mesmo com estas ocupa-
ções, Eusébio Johane Tamele 
encontrava tempo para dedicar-
-se à viola, influenciado pelos 
seus tios Xikwetani, Ngangai e 
Mudjimu. Nessa época, cons-
trói uma viola de quatro cordas 
(fios de nailon) à base de uma 
lata de azeite de cinco litros. 
Cedo apercebeu-se da afinação 
internacional. É assim que 
avança para o fabrico de uma 
viola de seis cordas com base 
numa lata rectangular de 20 
litros, até que mais tarde ad-
quiriu uma viola convencional.

Eusébio Johane Tamele é um 
dos iniciadores do movimento 
musical ligeiro moçambicano. 
Depois de Mutano Gomes 
Feliciano e Francisco Mahe-
cuane Macuvele, foi o terceiro 
músico moçambicano a gravar 
músicas na África do Sul.

Iniciou a sua carreira musi-
cal no ano de 1949, na sua terra 
natal, Chanwane, influenciado 
pelos seus tios Chikwetani e 
Ngangai. Em 1950 parte para 
a África do Sul, onde no ano 
seguinte começa a fazer registos 
discográficos. Seria entretanto 
em 1953 que sairia ao público o 
seu primeiro disco de vinil, em 
78 RPM (rotações por minuto) 
que tocava em gramofones. As 

primeiras canções gravadas fo-
ram “Uteka tikandju tiya Manja-
caze” (Levas a castanha de caju 
para Manjacaze) e “salani nwa-
na bava” (Adeus irmão), obras 
que tiveram bastante sucesso.

Nos anos que se seguiram 
gravou tantos outros discos, 
tendo sucessivamente passado 
por renomadas editoras como 
Trobador, Columbia e Trutonia.

Regressa definitivamente 
para Moçambique em 1955, 
ano em que contrai casamento 
com Rosalina Mavale, esposa 
que o acompanhou até à sua 
morte em Janeiro de 2003.

A partir da década de 1960, 
fez vários registos musicais 
na então Rádio Clube de Mo-
çambique (hoje Rádio Mo-
çambique). Nos primórdios da 
Independência Nacional gravou 
na RM e na Produções 1001.

Eusébio Tamele foi músico 
(compositor, intérprete e gui-
tarrista), político, investiga-
dor, historiador, declamador, 
dançarino e relojoeiro. É das 
maiores referênciasquando 
se fala da música moçambi-
cana de raiz, com qualida-
de para internacionalização.

Tocou Magikha, Marraben-
ta, Blues, Makwayela, Gospel, 
Baladas, Smanje manje, di-
rigiu grupos corais na igreja, 
antes e no pós-independência.

Zeburani: um embondeiro para além do tempo
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assinaturas 
para 2020

“Nos dias de hoje, o crime organizado e o terrorismo cons-
tituem ameaças a ter em conta. Por isso, o terrorismo (atenta à 
segurança da sociedade, pondo em causa a conjuntura do país, 
*… (é um fenómeno global que merece toda a nossa atenção. 
Por ser um fenómeno global, existem redes (…) que vêm de ou-
tros países, daí que a PRM não só se está a preparar, como está 
à altura de os enfrentar. (…) O terrorismo, como uma ameaça 
comum no Continente Africano, na região da SADC e, acima 
de tudo, no nosso país. (…) Estamos hoje, a enfrentar os terro-
ristas ligados a uma rede da Al Qaeda, Al Shabab e o Estado 
Islâmico “. – Bernardino Rafael, Comandante-geral da PRM.

Depois de mui-
tas hesitações 
em qualificar os 
acontecimentos 
de Cabo Del-

gado, como actos terroristas, 
o discurso oficial, hoje atribui 
reconhecidamente este qualifi-
cativo àquela situação pertur-
bante que ali se regista. Um 
acto responsável e corajoso de 
soberania de Estado. Estando o 
Estado, sendo alvo de ataques 
sérios e violentos, houve al-
guma hesitação institucional e 
política em qualificá-los de ac-
tos terroristas. De onde, como, 
porquê e para quê e com que 
objectivos? Estas são as gran-
des interrogações que todos os 
moçambicanos se colocam. A 
resposta a estas inquietações é 
da responsabilidade primeira 
dos Serviços de Inteligência na-
cionais. Isso enquanto as forças 
policiais e as forças armadas 
enfrentam o inimigo no terreno.

Compete ao Estado garantir 
a segurança interna e externa 
do país e dos cidadãos, que sig-
nifica garantir a defesa do ter-
ritório, os valores, as riquezas 
e o bem-estar da comunidade 
nacional, sendo uma tarefa pri-
mordial e incontornável para 
a estabilidade e o desenvol-
vimento económico do país.

Quem nos ataca?

Como se colocou atrás, 
quem nos ataca? Pelos sinais in-

diciários que chegam do teatro 
das operações, é ou são organi-
zações de inspiração islâmica 
radicais. Com que objectivo e 
fim? Está-se generalizando a 

informação testemunhada de 
que são forças do islamismo 
radical que ali actuam. O ira-
niano Amir Taheri, escritor e 
jornalista, escreve que “as ver-
sões mais radicais do islamis-
mo (…) qualificam os influen-
ciados pela cultura ocidental e 
crença cristã, como uma crença 
e uma civilização baseada em 
cobiça, materialismo, corrup-
ção e, pior, a falta de religião 
verdadeira. Apresentam o Islão 
como a única chance para a hu-
manidade salvar-se da degene-
ração moral, acompanhados de 
altos brados de “Allah Akbar” 
(Deus é Grande)” Taheri acres-
centa que “Durante a guerra-
-fria, o repudio muçulmano 

(…) contra o bloco soviético, 
era execrado pelo seu ateísmo. 
(…) Outras correntes islâmicas 
passam uma visão acanhada 
da História, na qual oferecem 
a experiência das cruzadas 
(…) como a razão para o tra-
tamento actual que o Islão dá 
ao cristianismo. (…) Porém, 
nem todos os radicais defen-
dem a violência e até o terro-
rismo”. Este autor, sobre o ter-
rorismo islâmico, ele subdivide 
em três grupos. Grupos estes 
que empregam o terrorismo.

Tipologia terrorista

O primeiro, que é composto 
por organizações que em parte 

são controladas, financiadas e 
com ajuda militar e cobertura 
político – estratégica de alguns 
Estados. É o caso d Hezbolah, 
que possui filiais em alguns 
dos países muçulmanos. O se-
gundo compreende grupos que 
empregam o terrorismo, agin-
do em circunstâncias especí-
ficas, instintos autonomistas, 
como os casos de Caxemira, 
Tchetchenia, Xiaping, no Vale 
de Fergana (Uzebequistão e 
ao Quirguistão), como nas Fi-
lipinas e partes da Indonésia. 
Estes se associam a grupos de 
África (Somália, Zanzibar até 
á Nigéria, Mali entre outros). 
Será o caso de Moçambique? O 
terceiro grupo é constituído por 

grupos terroristas Pan-islâmi-
cos, que advogam uma guerra 
global contra os “inimigos do 
Islão”, reais ou imaginários. A 
este grupo pertenceu o falecido 
Ossama Bin Laden, milionário 
saudita que, a certa altura de 
sua vida, participou de um es-
quema anti-soviético, liderada 
pela CIA no Afeganistão. São 
os casos do UCK no Kosovo 
e na Macedónia, de Sumatra à 
Argila, incluindo a Thetchenia 
até a Líbia. Este grupo, assen-
ta as suas acções na inspira-
ção pan-islâmico terrorista, 
com uma geo-hidrológica pró-
pria, fundada no wahabismo, 
a corrente radical da prática 
islâmica. Esta corrente foi ini-
ciada no Século XVIII. A esta 
corrente geo-hidrológica se 
conhece por salafismo, que é 
o alicerce filosófico desta rede 
global. A Al-Quaeda (as Base) 
de Bin Laden é uma espécie 
de quartel-general do movi-
mento salafista mundial. Nisto, 
se incluem vários grupos apo-
logistas de violência, muitos 
deles com base no Paquistão.

Como reagir a estes ataques? 
Serviços de Inteligência…

Ahmad Dallal, Professor 
de História do Oriente Mé-
dio na Universidade de Stan-
ford (EUA), defende que, “O 
terrorismo não tem endereço 
geográfico, nem político (…) 
possui um desafio a longo 
prazo, de desenvolvimento da 
valência bárbara. No presen-
te, não se deve procurar ape-
nas encontrar os terroristas e 
os combater, torna-se neces-
sário identificar as motiva-
ções, causas e as razões, quer 
políticas, religiosas, sociais, 
económicas e outras, para se 
entender melhor o fenómeno.

Este é o grande desafio dos 
nossos Serviços de Inteligên-
cia, procurar estas informações 
pelas suas múltiplas formas 

operativo–operacionais. Desde 
o recrutamento de fontes hu-
manas activas, informadas e 
estrategicamente colocadas no 
circuito terrorista. Igualmente, 
o uso e interpretação da in-
formação aberta diversionista 
que estes divulgam em meios 
e redes informativas abertas ou 
secretas. A colaboração com 
os Estados vizinhos e outros 
que possam ser de interesse. 
Refiro-me à Tanzânia, Malawi, 
Quénia, Comores, Seycheles, 
Reunião e porque não Mada-
gáscar? A ameaça provinda da 
Somália, do Golfo de Aden e 
quem sabe, se das bases activas 
eventualmente destes grupos no 
Quénia e Tanzânia? Como se 
processa a infiltração no pais e 
a sua logística bélica e alimentar 
entre outras necessidades ope-
racionais? Igualmente, porque 
não se aproximar e cooperar 
com os países com companhias 
envolvidas no projecto de gás 
da Bacia do Rovuma? Não terão 
estes países, com grandes in-
vestimentos no projecto do gás, 
interesse em partilhar informa-
ções político-estratégicas com os 
nossos Serviços de Inteligência 
e de Contra-inteligência, para a 
defesa daquela região? Os nos-
sos serviços não terão vantagens 
nessa partilha, de indícios, sinais 
e de outra informação qualifica-
da com respeito a este problema? 

O Islamismo, pacífico e tole-
rante. No extracto acima referi-
do, Bernardino Rafael reconhece 
que o terrorismo é uma ameaça 
comum no Continente, na região 
da SADC”. Há muito a conside-
rar neste caso, sem esquecer que 
a palavra Isslam, quer dizer sub-
missão voluntária a Deus e asso-
ciada à palavra tolerância, com 
os muçulmanos, entre muçulma-
nos e com quem nos rodeia, seja 
ou não muçulmano. Ameaçar e 
praticar violência não é islâmico, 
assim como os actos terroris-
tas são condenáveis pelo Islão.

O terrorismo em Cabo Delgado…

Quem nos ataca e 
com que motivações? 
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