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JORdaNe NHaNe

Mesmo sem prova material  palpável

Sandura Ambrósio condenado e 
solto só para não manchar o Estado

 z Juiz da causa “tira o capote” para o Ministério públicoo.

mesmo sem encontrar provas materiais, o tribunal Judi-
cial do distrito do dondo, na província de sofala, condenou 
esta quarta-feira, 08 de setembro, o antigo deputado da re-
namo, sandura ambrósio, e mais quatro arguidos a penas 
individuais de 5 anos de prisão maior, convertidos em mul-
ta, e teceu duras criticas contra o ministério público pela má 
condução do processo de investigação e produção de provas. 

da sentença proferida pelo juíz da causa, Carlitos te-
ófilo, o colectivo de Juízes do tribunal Judicial do Dondo, 
decidiu em condenar individualmente, os co-réus Gabriel 
José domingos; aníbal Bernardo Joaquim; eugénio Joa-
quim domingos; antónio Bento Julião Bauase e sandura 
Vasco ambrósio, a uma  pena de cinco anos de prisão maior 
e multa de um ano nos termos do 396 do Código penal.

No entanto, 
após pre-
v i a m e n t e 
conferido o 
disposto no 

artigo 103 do código penal e por 
força do artigo 89, do número 2, 
alínea d) e artigo 72 ambos do 
código penal, às penas de prisão 
maior aplicável, foram substitu-
ídos por multas individuais, de 
24 meses de multa para os có-
-reus Sandura Vasco Ambrósio e 
António Bento Julião Bauase; 20 
meses de multa para os có-réus 
Gabriel José Domingos e Eugé-
nio Joaquim Domingos, e 16 me-
ses de multa para os có-réus Ani-

bal Bernardo Joaquim, na taxa 
diária de 5% de salário mínimo 
da função pública aplicável e no 
pagamento do máximo imposto 
de justiça, conforme o estabele-
cido no artigo 156 do CPP, con-
jugado no artigo 151 do código 
de custas judiciais. De imediato 
o juiz da causa, ordenou a emis-
são dos competentes mandatos 

de soltura para todos os có-réus. 
Na mesma sentença, o tribunal 
absolveu o réu Domingos Mari-
me, por insuficiência de provas 
e pelo princípio do indulto que o 
mesmo beneficiou um mês atrás. 

Os cinco arguidos eram acu-
sados pelo Ministério Público de 
conspiração contra a segurança 
do Estado, o que nada ficou pro-
vado, alegadamente por culpa 
de má instrução deste processo 
considerado mediático-politico, 
por parte dos procuradores do 
ministério público das cidades 
da Beira e Dondo que estive-
ram a investigar o processo. 

O juiz da causa, Carlitos Te-

ófilo deixou cair por terra o argu-
mento de crime de conspiração 
alegado pelo Ministério Público 
por não estarem preenchidos os 
requisitos para tal, ao afirmar 
na sua sentença condenatória 
que; “ condenar os réus só por 
causa de possuírem os núme-
ros de contactos telefónicos de 
Mariano Nyongo, seria violar 

grosseiramente a Constituição 
da República de Moçambique”.

Segundo a sentença lida pelo 
juíz da causa sobre os actos pre-
paratórios que antecederam as 
sessões de julgamento e produ-
ção de provas, foi feito o rastreio 
de chamadas telefónicas dos ar-
guidos do processo; a extracção 
de contas bancárias; extracção 
de contas de M-pesa; do registo 
de mensagens telefónicas e de 
mensagens de Whatshap; movi-
mentos ou transacções de contas 
bancárias e, de entre outros as-
pectos inerentes a este processo. 

Dos factos não provados

Na ocasião da leitura da sen-
tença, não ficou provado que os 
arguidos vinham para trabalhar 
na empresa segurança privada, 
Mambas Segurança pertencen-
te ao réu Sandura Ambrosio; a 
transferência dos valores mone-
tários supostamente feita pelo 
réu Domingos Marime da conta 
da escola American Board para 
financiar quaisquer acto de re-
crutamento militar, sendo estes 
factos que levaram o juiz da causa 
a proferir algumas palavras em 
gesto solidário a favor dos réus, 
da seguinte forma: “Condenar 
os réus só por causa de possu-
írem os números de contactos 
telefónicos de Mariano Nyon-
go, seria violar grosseiramente 
a Constituição da republica de 
Moçambique” – fim da citação.

Dos factos provados

Segunda a mesma senten-
ça lida pelo juiz da causa, ficou 
provado que os réus não queriam 
que Issufo Momade fosse eleito 
presidente da Renamo; que houve 
contacto telefónico entre Sandura 
e Bauase, manifestando interesse 
de recrutar homens para se inte-
grar as fileiras da Junta Militar, 
para juntar com armas e lutar con-
tra a Frelimo; que após as elei-
ções Sandura voltou a contactar 
Bauase para reforçar o assunto 
de recrutamento de homens para 
a Junta Militar; que os jovens de 
Malingapansi em Marromeu que-
riam armas para lutar contra aque-
les que roubaram urnas; que o as-
sunto foi sempre tratado de forma 
secreta e sigilosa, calmo e sereno. 

O juiz citou ainda algumas 
conversas trocadas entre o réu 

Sandura e Bauase dizendo que, 
“em Nhamatanda vamos apanhar 
chapa para Macorococho” e “já 

arranjei pessoas para trabalhar e 
tive que dever dinheiro para cus-
tear as despesas de transporte; 
que, o réu Bauase entregou 600 
meticais para a cada réu custear 
as despesas de transporte via fer-
roviária do percurso Marromeu-
-Beira, de comboio; que, já detido 
na cadeia central da Beira, o réu 
Sandura dirigiu-se a cela do có-
-réu Bauase para coagi-lo a as-
sumir todas as responsabilida-
des do recrutamento em troca de 
favores, para que Sandura iria 
oferece-lo, logo que o mesmo 
tivesse sido solto em tribunal. 

De entre estes e outros fac-
tos que constam na sentença, fi-
zeram com que o juiz da causa, 
colocasse abaixo às acusações 
que pesavam sobre os co-réus 
na prática de crimes de conspi-
ração contra o Estado moçam-
bicano, optando em condenar os 
réus, supostamente pelo facto de 
ter sido provado que, os co-réus, 
foram detidos quando se prepa-
ravam para comer o crime de se-
gurança do Estado, sem no entan-
to tipificar especificamente o tipo 
do crime que levou à condenação 
dos réus, deixando assim o país e o 
mundo numa sombra de dúvidas. 

Sandura considera ser um 
processo mediático - politico 

“Embora seja um processo 
mediático político mas eles sou-
beram ser e julgar não pela apa-
rência política, mas julgar como 
deve ser, está de parabéns o tri-
bunal do Dondo, independente-
mente por me terem condenado 
a pena suspensa, mas desde já 
digo a vocês todos que eu sou 
inocente. Nunca e em nenhum 
momento recrutei alguém para 
poder trabalhar na minha em-
presa, tanto conquistar as pes-
soas, isto nunca fiz” - rematou.

Este barulho todo e porque 
não temos presidente -António 

Bauase

“Nós, os membros da Renamo 
estamos a passar por esta situação 
porque o partido não tem presi-
dente, o partido Renamo está ór-
fão. Eu entendo que o julgamento 
teve alguma motivação política, 
existem algum poder político por 
detrás de tudo isso aqui”-frisou. 

Quinta-feira, 10 de Setembro de 20202 |  zambeze  
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Cabo Delgado

Amnistia Internacional exige 
investigação da tortura por FDS

a amnistia internacional considera que o governo de mo-
çambique deve lançar uma investigação independente e impar-
cial à tortura e outros graves violações cometidas por forças de 
segurança em Cabo Delgado, após verificação de imagens maca-
bras provenientes da região, que mostram crimes contra detidos.

Os vídeos e 
as imagens 
m o s t r a m 
t e n t a t i v a s 
de decapi-

tação, tortura e outros maus-
-tratos infligidos a prisioneiros; 
o desmembramento de alegados 
combatentes da oposição; pos-
síveis execuções extrajudiciais; 
e o transporte e descarte de um 
grande número de cadáveres 
em aparentes valas comuns.

 Nas últimas semanas, tem-
-se verificado um aumento da 
violência no norte de Moçam-
bique, onde combatentes de um 
grupo conhecido localmente 
como Al-Shabaab têm vindo a 
atacar membros das forças de se-
gurança e habitantes das aldeias.

 “Os vídeos e fotos aterra-
dores que analisámos são prova 
das graves violações de direitos 
humanos e da violência chocan-
te que têm ocorrido em Cabo 
Delgado, longe dos holofotes 
internacionais,” afirmou Depro-
se Muchena, Director Regio-
nal da Amnistia Internacional 
para a África Oriental e Austral.

 “Este comportamento re-
vela um total desprezo pelos 
princípios fundamentais da hu-
manidade. Os abusos atribuídos 

ao grupo conhecido como Al-
-Shabaab não podem de forma 
alguma justificar mais viola-
ções de direitos pelas forças de 
segurança em Moçambique.

 “O governo de Moçambi-
que deve desde já ordenar uma 
investigação rápida, transpa-
rente e imparcial, que permita 
responsabilizar todos os auto-
res de tais crimes em tribunal, 
através de julgamentos justos.”

 Os soldados que comete-
ram as atrocidades patentes nos 
vídeos analisados pela Amnistia 
Internacional usam as fardas das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) e da Uni-
dade de Intervenção Rápida da 
Polícia de Moçambique (UIR).

 Em vários vídeos, os sol-
dados referem-se aos seus pri-
sioneiros como pertencendo ao 
Al-Shabaab, que significa “a ju-
ventude” em árabe e é um nome 
local comum para designar o 
grupo armado islamita em Cabo 
Delgado [e não o grupo do mes-
mo nome existente na Somália].

 A Amnistia Internacional 
apela às autoridades para que 
ordenem imediatamente às for-
ças de segurança que acabem 
com todos os maus-tratos a de-
tidos e outras violações de direi-

tos humanos em Cabo Delgado 
e que investiguem e processem 
judicialmente todos os respon-
sáveis pela tortura ou execu-
ções extrajudiciais de detidos.

 

Identificação material

 Os investigadores da Am-
nistia Internacional obtiveram 
cinco vídeos e três fotos de fon-
tes internas em Moçambique. Os 
materiais digitais foram verifica-
dos pelo Crisis Evidence Lab ( 
grupo de análise urgente de pro-
vas) da Amnistia Internacional.

 Os soldados nos vídeos usam 
duas fardas diferentes. A maioria 
deles usam camuflados verdes 
e castanhos, botas pretas, arne-
ses militares castanhos claros e 
distintivos amarelos e pretos das 
FADM nos ombros, enquanto os 
outros usam a farda de um verde 
mais claro da UIR. Os soldados 
estão armados com espingar-
das Kalashnikov mais antigas e 
usam coletes à prova de bala que 
correspondem aos normalmente 
usados pelas FADM na região.

 Além disso, falam portu-
guês e changana, uma língua 
do sul de Moçambique. Fazem 
também referência a lutas re-
centes em Mocímboa da Praia, 
sendo por isso altamente prová-
vel que as imagens tenham sido 
filmadas em Cabo Delgado, ou 
perto, na primeira metade de 
2020. No entanto, a Amnistia 
Internacional não conseguiu de-

terminar com precisão a locali-
zação geográfica da filmagem.

 

Tortura de detidos

 Há quatro vídeos que ilus-
tram a tortura de detidos. Em três 
vídeos, há três vítimas – possi-
velmente as mesmas três vítimas, 
embora isto não seja claro. Os 
três prisioneiros são amarrados, 
com os braços atrás das costas, e 
depois pontapeados e espancados 
com paus ou espingardas por vá-
rios soldados. Entretanto, outros 
soldados fazem troça dos prisio-
neiros e incitam às agressões. Os 
prisioneiros estão completamente 

nus ou nus da cintura para baixo.
 Num dos vídeos, um soldado 

diz a uma vítima, em português: 
“Ainda não estás morto? Não estás 
morto? Porque é que ainda não es-
tás morto? Do que estás à espera?”. 
Outro soldado acrescenta: “Bate 
nessa merda.” O soldado ao lado 
reage batendo nos genitais da víti-
ma com um pau grosso. Ouve-se 
outro ainda a dizer: “Não te preo-
cupes, não há problema, bate-lhe 

com toda a força que puderes.”
 Noutro vídeo, depois dos es-

pancamentos, um soldado baixa-
-se e, com uma faca, corta uma 
orelha de uma vítima. A seguir 
coloca a orelha no chão, em fren-
te ao rosto da vítima, enquanto 
os soldados em volta celebram.

 Outro vídeo mostra uma 
vítima a ser igualmente tortu-
rada, enquanto os soldados di-
zem: “Vamos puxar-lhe fogo! 
Vamos regá-lo com gasolina e 
puxar-lhe fogo, deita-lhe gaso-
lina, ele tem que arder!”. O in-
cendiar da vítima, se realmente 
tiver ocorrido, não foi filmado.

 

Possíveis execuções 
extrajudiciais e mutilação de 

cadáveres

 Um quinto vídeo e uma foto 
relacionada mostram como os cor-
pos de algumas vítimas são abusi-
vamente tratados após a morte. A 
foto mostra aproximadamente 15 
corpos na traseira de uma carrinha 
de caixa aberta – todos amarra-
dos, com os olhos vendados e se-
minus – muitos deles com hema-
tomas recentes e feridas abertas. 

O vídeo mostra os corpos 
numa sepultura colectiva e os sol-
dados a irem de corpo em corpo, 
com uma faca de lâmina compri-
da a cortar o pescoço das vítimas 
vivas ou a tentar decapitar os ca-
dáveres. Num dos casos, a vítima 
ainda deveria estar viva durante a 
decapitação, pois ouve-se um ho-
mem a suplicar que lhe salvem a 
vida e um soldado grita-lhe de vol-
ta em português: “Ah, cala-te!”.

 “A crueldade e a desuma-
nidade indescritíveis exibidas 
nestes vídeos não têm lugar em 
nenhuma sociedade ou Estado 
de direito que preze os direitos 
humanos. O governo de Moçam-
bique tem a obrigação de iniciar 
imediatamente uma investigação 
independente e imparcial para 
levar os responsáveis à justi-
ça”, disse Deprose Muchena.

zambeze  | 3Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020
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   MatsaMbaNe KupHaNe 

O enfrentamento efectiva do terrorismo
Teatro operacional Norte

Na província de Cabo delgado no norte do país, se enfrenta 
uma situação com as características tipológicas e efectivas de 
um autêntico conflito militar, com todos os malefícios daí de-
correntes. No início destas acções, não se entendia o que estava 
acontecendo. As razões, o mote, a justificação e os objectivos 
de tais eventos, tendemos inicialmente tidos como episódios de 
malfeitores comuns. a evolução da situação com o aumento dos 
ataques, investidas e a variabilidade localizacional, associada 
a um aumento do modo, tácticas e da forma de intensidade 
de tais eventos, levou-os á denominação de insurgentes, que 
contra algo se insurgiam. Hoje, pela evolução operativo - ope-
racional e o grau de intensidade e ofensividade dos mesmos, 
bem como a selecção dos alvos e o modus operandu, levaram 
as autoridades governamentais á categorização qualificativa  
denominacional, á caracterização, tipificação e terminológica 
de terroristas. estes com motivações e cobertura confessio-
nal e propagandística de inspiração no radicalismo islâmico.

O terrorismo

Para o enquadramento e o en-
tendimento destes episódios, bem 
como a sua classificação, tipifi-
cação conceitualm, a nominação 
denominacional qualificativa de 
terrorismo, conduz a um adequado 
e tratamento de Estado e militar em 
conformidade, partindo da análise 
apreciativa do seu desempenho.

Walter  Laqueor, Historiador 
americano e estudioso do terro-
rismo, em 2001 escreveu sobre o 
terrorismo: “É  ciência nova, se a 
considerarmos ciência. O seu ber-
ço, data do início da década de 70. 
(…) Escrevi, “Terrorismo e guer-
rilha” A minha obra, se tornou re-
ferência. Na altura, (…) a obra se 
tornou referência para (…) os es-
tudiosos do tema. (…) Tentei nela, 
esclarecer (…) que o terrorismo é 
um fenómeno antigo, quase tão an-
tigo como a Humanidade. Ela, não 
é uma doutrina ou uma plataforma 
politica ou ainda uma religião, mas, 
sim, uma forma brutal de violência. 
(…) Tanto na extrema esquerda 
como na extrema direita, ou por 
seitas religiosas e outros grupos 
organizados com tal inspiração. 
(…) Terminei essa obra com duas 
citações. Uma de Diderot, filósofo 
francês do Século XVIII, que dizia 
que,” Do fanatismo à barbárie, é 
só um passo”. A outra, é de Florus, 
historiador da Roma Antiga, que 
advertiu que certos movimentos 
extremistas, “poderiam tornar-se 
numa tocha e tempestade incendiá-
ria no século seguinte  (fax et turbo 
sequentis centuri), É exactamente 
o que aconteceu com o terroris-
mo. (…) Em todos os terrorismos 
há uma componente de loucura”.

Pelo impacto do terrorismo 
hoje no mundo, a sua teorização, 
deve ter em conta o seu modo ope-
racional, vistas as suas práticas e 
os modos operacionais. Estes, ge-
ralmente usam formas e métodos 
não convencionais, não previsíveis, 

indefinidos e insuspeitos, como 
guerrilha combativa caracteristi-
camente ofensiva, beneficiando-se 
da sua condição de detentores da 
iniciativa de combate e ofensivi-
dade. Isso, lhes faculta a iniciativa, 
o controle de alvos, momentos, 
ofensividade, ritmo e do impacto e 
a repercussão pública. Estes, ainda 
tentam garantir uma certa simetria 
na potencialidade e capacidade em 
meios de combate. No terrorismo, 
uma das suas características de 
base, é a utilização da violência, a 
intimidação da sociedade, das po-
pulações e do Estado, para os seus 

objectivos.  Carla Sofia Félix, in 
Nação e Defesa (2004), escreve: 
“O terrorismo pode ser definido 
como um sistema que usa o terror 
ou medidas violentas, sendo esses 
actos praticados contra Estados ou 
as classes dominantes, procurando 
criar insegurança política, social, 
psicológica na sociedade”. O  Bu-
reau Federal de Investigação dos 
Estados Unidos (FBI), define este 
mal como, “O uso ilícito da força 
ou violência contra pessoas ou o  
património público ou civil, para 
intimidar ou coagir um governo 
(ou Estado), a população civil ou a 
qualquer outro segmento, de forma 
a atingir objectivos políticos, eco-
nómicos, sociais ou até territoriais”. 

Os britânicos, por via do Terro-
rist Act 2000 conceptualizam como 

sendo: “Uma acção, ou ameaça 
de acção, que envolva alta violên-
cia contra pessoas e cause grandes 
danos na propriedade e ponha em 
perigo a vida das pessoas, a segu-
rança pública, a saúde intencio-
nalmente cometida para interferir 
e constranger ou interromper e 
interferir (…) com propósitos po-
líticos, religiosos ou ideológicos, 
para coacção e intimidação de 
um governos e das populações”

.

Ameaça, violação e a agressão 
terroristas 

A situação em Cabo Delga-
do, impõe o devido e adequado 
tratamento militar á esta agressão 
à nossa soberania em curso. Pelas 
suas apresentações operacionais e 
operativas, se tenta confundir uma 
agressão externa com razões e atri-
buições á motivações internas. Este 
oportunismo, resulta da linha ténue 
de separação entre uma e outra. Por 
outro lado, sugere uma comprova-
ção de que haja eventualmente uma 
conjugação entre as duas. Porém, 
considerando o contexto das ame-
aças á segurança internacional e 
regional, faz incorrer para uma per-
cepção de manifestações de índole 
transnacionais, isto, considerando o 
belicismo e a letalidade dos terroris-
tas. Isto não pode ser descartado. A 
paz, a estabilidade e a segurança na-
cionais estão seriamente ameaçadas 
e em perigo. (vide visão conceptual 
e teórica de J.J. Canotilho e Vital 
Moreira,in Anotações da Cons-
tituição portuguesa - artigo 273).

Ao nos referirmos ás ameaças 
externas, podemos recorrer das Re-
soluções das Nações Unidas 1368  
e a 1373, todas de 2001 que consi-
dera que:  “…o próprio conceito de 
ameaça externa, deverá ser estendi-
do no sentido de incluir as acções 
desenvolvidas no interior de um Es-
tado, sendo a causa e a origem ex-
terna.”. Isto, é uma função que por 
via dos serviços de Inteligência na-
cionais, se concepcione, a legítima 
busca, verificação e comprovaçã 
das características actuacionais des-
tes terroristas no espaço físico do 
território nacional. O problema de 
Cabo Delgado, implica, sendo vista 
como que uma agressão e ameaça 
externa, deve ser tratada de uma 
forma integracionista dos conceitos 

e preceituados constitucionais so-
bre a defesa nacional. Isto, porque 
esta acção terrorista, afecta de for-
ma séria os bens jurídicos objectos 
de salvaguarda e cobertura cons-
titucionais no contexto da defesa 
nacional, a legítima defesa. Toda a 
defesa de um Estado, assenta funda-
mentalmente na eficiência e na efi-
cácia preventiva e contingente das 
ameaças de agressão externas, com 
o pleno e legal envolvimento das 
forças armadas  e outras ligadas á 
defesa e manutenção da ordem, se-
gurança e estabilidade estatais. São 
justificações legítimas e constitu-
cionalmente cobertas a reacção de-
fensiva ante actos de agressão e de 
perturbação graves da estabilidade, 
paz e a normalidade constitucional.

Ameaças, riscos e agressões 

As ameaças e as agressões 
externas, podem ser executadas 
camufladas, como se de ameaças 
agressivas internas se tratassem e 
em concretização com os actos de 
guerra. A defesa e a segurança do 
Estado requerem uma conjugação 
plena de meios, recursos, capacida-
des, informações entre os entes do 
Estado relacionados com a defesa 
e a segurança estatais. Isto, sem 
inibições funcionais, operativas e 
operacionais, sendo que todas as 
valências, de forma coordenada e 
harmonizada, sejam direccionadas 
para esse fim, tendo a efectividade, 
eficiência e a eficácia como o bem 
maior ao interesse da Pátria, atra-
vés do empenho e da complemen-
taridade operacionais e reactivas.

Na análise situacional, tendo 
em conta as ameaças de agressão, 
o Estado deve sempre ter em con-
sideração e referência os riscos á 
segurança e estabilidades nacio-
nais. O risco, normalmente é tido, 
visto e expresso em termos de pro-
babilidades e possibilidades de que 
uma ocorrência ou perigo possa se 
concretizar. Os riscos de ocorrên-
cia, no “mar” das probabilidades 
de ocorrência, estas podem variar 
conforme a gravidade e os seus 
impactos, podendo ser o caso de 
um risco elevado, de média pro-
babilidade ou de baixa. Isto sem 
descurar que os terroristas possuem 
imaginação e criatividades ope-
rativo e operacionais letais de alto 

risco (probabilidade e possibilidade 
de efectivação e de concretização). 
Dizem os estudiosos que os terro-
ristas estão sempre na vanguarda, 
estando sempre precavidos com 
reacções reactivas, defensivas sem 
influência e nem agindo por inércia 
ou espectacularidade gratuitas no 
ritmo operacional. Aqui, se deve 
considerar as fraquezas do Estado, 
analisando as vulnerabilidades, fra-
gilidades e as capacidades reactivas 
e preventivas. Isto ainda porque a 
segurança interna de um Estado, é 
a sua actividade desenvolvida por 
este, para garantia da ordem, se-
gurança, normalidade e a tranquili-
dade públicas e nacional. Tendo o 
objectivo de proteger as pessoas, s 
bens, prevenindo a violação, a cri-
minalidade e assegurar o normal 
funcionamento das instituições es-
tatais e da legalidade democráticas.

  

Defesa nacional e forças 
armadas

A defesa nacional, é o direito 
e o dever do Estado, no qual a sua 
função é exercida com a inclusão 
dos cidadãos, para a defesa, garan-
tia da independência, da integrida-
de territorial, das instituições de-
mocráticas contra as ameaças e os  
riscos de agressão. Neste exercício, 
se considerem as nossas vulnera-
bilidades, fragilidades com trata-
mento preventivo e contingencial.

Para as forças armadas, segun-
do Garrido, Carlos (2000) “O termo 
defesa nacional emprega-se para 
designar  a actividade de defesa  de 
uma nação e ainda para designar a 
actividade de defesa de uma nação 
e ainda para designar a organiza-
ção e o departamento/ ministério 
que serve de base4. (…) e a defe-
sa define-se como acção praticada 
(…) por um Estado, sociedade, 
para prevenir, neutralizar, evitar e 
ou limitar uma subversão, agres-
são, sublevação, invasão, com 
vista á defesa da sua integridade, 
segurança e sobrevivência nacio-
nais e territoriais” Estas, baseia a 
sua actividade de acções ofensi-
vas e defensivas, sob valores de 
missão, de ordem, de obediência, 
disciplina, de moral e de patrio-
tismo. As forças armadas, pela 
sua missão, obedecem a uma 
estruturação hierárquica vertical, 
de obediência aos órgãos de cima 
com operacionalidade autónoma 
e autómato, tudo na base da mis-
são, responsabilidade e sobretu-
do á obediência hierárquica, pelo 
seu carácter de servidão nacional. 

O nosso país, possui quadri-
pla dimensão, segundo o Direito 
Internacional: terrestre, marí-
tima, fluvial e lacuste e a aérea 
(no sentido vertical). Com estes 
considerandos se deve garantir 
a defesa e segurança total da in-
tegridade territorial e nacional.
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Distribuição de dividendos dos 
recursos é bomba relógio

eltON da GRaça 

Desigualdades sociais podem gerar conflitos no futuro

o actual modelo de transferência dos 2,75% para as co-
munidades afectadas pelos recursos minerais pode gerar de-
sigualdades económicas e sociais. É a constatação do Centro 
de integridade pública (Cip) que adverte para a necessidade 
de revisão da taxa de 2.75% para 5.75%. entretanto, o advo-
gado João líbero diz haver necessidade de redistribuição na-
cional desse fundo de modo a evitar assimetrias uma vez que 
existem planos de desenvolvimento de todos distritos do país.

O estudo do CIP 
admite que há 
uma questão 
recorrente li-
gada a explo-

ração de recursos naturais que se 
prende aos potênciais ganhos que 
eles geram para o país e para as 
comunidades afectadas pelas ope-
rações extractivas. A exploração, 
segundo o documento expõe as co-
munidades a fortes externalidades 
negativas em geral caracterizadas 
pela degradação ambiental, perda 
de ecossistemas, empobrecimento 
das condições socioeconómicas, 
e conflitos. “Neste âmbito, o go-
verno tem definido sistematica-
mente desde 2013, através da Lei 
do Orçamento do Estado (LOE), 
a percentagem de 2,75% que in-
cide sobre o imposto de produção 
para transferir às comunidades que 
hospedam projectos extractivos” 
lê-se no estudo que analisa ain-
da as dinâmicas da determinação, 
canalização e alocação das trans-
ferências dos 2,75% da receita do 
imposto sobre produção mineira e 
petrolífera para as comunidades e 
suas consequências no desenvolvi-
mento local e concluiu que, o pro-
cesso actual de partilha de receitas 
em Moçambique não é transparen-
te tanto a nível da determinação do 
volume de receitas bem como a ní-
vel da gestão dos fundos no distrito. 

O CIP refere ainda que o mo-
delo actual não distingue as transfe-
rências de receitas para as comuni-
dades (os 2,75%), das transferências 
do Orçamento do Estado para os 
Governos Distritais. Isto permite 
uma sobreposição de projectos e 
corrupção na gestão. No modelo 
actual, os investimentos não são 
geradores do desenvolvimento 
para as comunidades beneficiárias, 
mas, um potencial de geração de 
desigualdades muito profundas e 
críticas para a estabilidade social 
e política uma vez que os recursos 
são concentrados em comunidades 
exclusivas no distrito, colocando 
as demais comunidades adjacentes 
ao distrito sem quaisquer bene-
fícios da exploração de recursos. 

 Neste sentido a organização 
recomenda a necessidade de alte-
ração do actual fluxo de transferên-
cias das receitas de partilha com as 
comunidades que é feita por via do 
orçamento do Estado para um flu-

xo fora do orçamento do Estado. 
“Criar um órgão independente para 
a gestão e execução das receitas 
das transferências para as comu-
nidades”, lê-se no documento que 
acrescenta a necessidade de mu-
dança de mecanismos de alocação, 
gestão e determinação dos projec-
tos de desenvolvimento comuni-
tário para promover maior trans-
parência e eficácia nos resultados 
da implementação dos projectos. 

A organização sublinha ain-
da a necessidade de se aumentar 
a percentagem da taxa de partilha 
de receitas para 5.75% de modo a 
incluir comunidades do distrito pro-
dutor não directamente afectados 
pelos projectos extractivos e actu-
almente excluídos nos benefícios 
das transferências comunitárias e 
a consolidação dos mecanismos de 
transferências para as comunidades 
que permita reduzir desigualdades 
e riscos de conflitos nos distritos 
produtores de recursos naturais.

2.75% abre precedente de 
conflitos futuros - Jurista João 

Líbero

Entretanto, o jurista João Lí-
bero diz que a alocação da receita 
dos 2.75% deixa a entender que 

os distritos que hospedam projec-
tos mineiros devem evoluir graças 
ao investimento do sector. Mas o 
programa do desenvolvimento do 
distrito ou do país não deve ter por 
base o investimento local.”Ter por 
base todo país, localmente a nível 
central também. Essa percentagem 
ainda que seja revista não deve ser 
para o investimento local. Mas, sim 
para o país” disse a fonte acres-
centando que se o investimento 
mineiro, por ventura, enfrentar por 
crises mundiais isso pode significar 
que as comunidades estarão refém 
do desenvolvimento. A minha per-
gunta é: como cidadão moçambi-
cano vai haver evolução no meu 
distrito havendo gás, petróleo ou 
carvão? O desenvolvimento não 
pode acontecer por causa da aloca-
ção do valor de produção, deve ser 
na base de um conjunto de factores 
de investimento em vias de aces-
so, agua e luz. Só de garantir essa 
base, este local vai desenvolver sem 
precisar do incentivo dos 2.75%.

Este incentivo de 2.75% ainda 
segundo Líbero independentemen-
te de se aumentar a percentagem 
deve ser canalizado centralmente e 
posteriormente para ser redistribu-
ída em todas as províncias de ma-
neiras a evitar-se o regionalismo.

“A maneira actual de fazer a 
gestão desses fundos, hoje pode pa-
recer boa. Porém, futuramente pode 
gerar conflitos. A riqueza deve ser 
distribuída  para todos moçambi-
canos. Eu que estou longe de uma 
região onde não jazem os recursos 
naturais tenho direito de usufruir 
desse investimento nacional que 
está num determinado distrito iso-
lado do meu”, argumenta o jurista 
acrescentando que os benefícios 
não devem ser localizados, “ali-
ás, os benefícios locais devem ser 

na base das infra-estruturas, vias 
de acesso, agua, luz. Isso é que é 
o verdadeiro factor impulsiona-
dor de desenvolvimento local”.

 “Quando dá um incentivo a 
um distrito em detrimento do ou-
tro abre-se aqui um precedente de 
desigualdades porque está benefi-
ciar uma determinada comunidade 
a dobrar em detrimento de outras, 
abre-se uma situação de guerras e 
se formos haver em África o maior 
causador de conflitos são as assi-
metrias económicas e sociais” disse

Relativamente a gestão não 
transparente desse fundo, João Lí-
bero entende que quando há uma 
ausência de lei, a gestão não é feita 
de forma uniforme o que abre espa-
ço para aproveitamento por parte 
das pessoas que fazem a gestão. 
“Está sendo difícil criar normas de 
gerir esses valores de forma clara e 
universal por isso, sou da opinião da 
necessidade de alocação desses va-
lores ao governo central “sublinhou 

Temos que olhar para os lucros 
das mineradoras - Carimo 

Freitas 

O deputado e membro da co-
missão de agricultura economia 
e ambiente, Carimo Freitas de 
Oliveira, entende que as minera-
doras têm várias responsabilida-
des. Desde os reassentamentos, 
compensações e responsabilidade 
social e inclusivamente os 2.75%. 
Para Carimo Freitas antes de se 
fazer qualquer análise sobre essas 
matérias, é necessário que se olhe 
para os lucros das mineradoras.

 “Se for para olhar para o be-
nefício do povo seria muito bom. 
O membro da quinta comissão 
admite ainda que se elevarmos 
a percentagem para 5.75% sem 

olhar para a variável de lucro, 
podem as mineradoras manifesta-
rem o abandono de investimento 
situação que pode aumentar mais 
a pobreza naqueles lugares que 
um dia tiveram impulso decorren-
te do investimento do sector ex-
tractivo”, começou por explicar.

“Dependendo daquilo que 
são as despesas que envolvem 
dinheiro. É preciso olhar que 
todo investimento feito deve ter 
lucros, claramente que no sec-
tor de indústria extractiva há 
um tratamento especial dessas 
matérias. Esses 2.75% reflec-
tem aquilo que é o ganho. Mas, 
que se formos a fazer uma aná-
lise global não são só os 2.75%. 
existem os reassentamentos, res-
ponsabilidade social e compen-
sações cujo valor para essa toda 
cadeia de direitos das comunida-
des não é pouca”, acrescentou.

Sobre a gestão dos fundos, 
Carimo Freitas explicou que as 
comunidades sempre participam 
nas decisões finais do fundo. 
Existe um conselho consultivo 
criado que faz o levantamento 
das preocupações da comunidade 
e quando se aloca o fundo faz-
-se a efectivação dos projectos. 
“Uma coisa que não seria cer-
ta, é pegar no fundo e distribuir 
para as comunidades” entende

Por ultimo o mandatário do 
povo salientou que há um preju-
ízo das comunidades afectadas 
pelos projectos de exploração 
mineira o que no seu entender 
deve ser repostas as externalida-
des através da alocação desses 
fundos, responsabilidade social 
entre outras acções.Se optarmos 
pela redistribuição nacional,os 
valores não serão visíveis por-
que Moçambique é vasto. 
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Promoções nas cartas 
de condução

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Os sucessivos 
estados de 
emergência, 
p o r 

consequência da Covid-19, 
determinaram que as escolas 
de condução automóvel 
entrassem praticamente 
numa situação de falência. As 
escolas de condução foram 
recentemente autorizadas 
a reiniciar a sua actividade 
depois de terem atingido 
um estado abaixo de zero no 
que se refere à capacidade 
de suportar custos, o que 
vai obrigar todos os que 
estão nesta actividade a 
um gigantesco esforço para 
conseguirem reerguer-se 
sob os escombros de uma 
espécie de terramoto a que 
foram sujeitas. Não foi só a 
escola como instituição que 
ficou em situação difícil. 
Todos os seus trabalhadores 
encontram-se também num 
estado de penúria total. 
Sabemos que de nada servem 
as nossas lamentações, e 
por esta razão, temos de 
nos virar para encontrar 
outras soluções, visto que 
o nosso Estado não possui 
capacidade institucional 
n e m  f i n a n c e i r a  p a r a 
estender a mão ajudando-
nos a sair do abismo em 

qu e  no s  e nc ont r amo s .
A  g o v e r n a ç ã o 

moçambicana mostrou-
se impotente ou incapaz 
para ajudar as empresas a 
sobreviverem. Comportou-
se como um tutor falhado. 
A l g u m a s  d a s  d e c i s õ e s 
t o m a d a s  d u r a nt e  e s t a 
crise que estamos a viver 
mostraram-se incompetentes 
ou inadequadas à situação, 
uma vez que, em vez de 
a t e n u a r  o  p r o b l e m a 
agravou-o ainda mais. Há 
quem considere que os erros 
cometidos são justificáveis, 
pelo facto de os problemas 
criados pela pandemia do 
coronavírus estarem a ser 
uma aprendizagem na gestão 
de uma nova crise, e portanto, 
as falhas cometidas são 
compreensíveis. Porém, há 
quem considere que os lapsos 
cometidos são uma prova de 
que os nossos governantes, 
em tempo de crise, não 
souberam demonstrar uma 
preparação suficiente porque 
não conseguiram optar 
pelas melhores soluções. 
Esta opinião é também 
sustentada pelo facto de não 
fazer sentido ter encerrado as 
escolas quando a situação não 
era grave e agora autoriza-
las a retomarem as suas 
actividades precisamente 

quando a pandemia está 
no seu ponto mais alto.

S e j a  c o m o  f o r,  a q u i 
estamos nós, escolas de 

condução, a tentar fazer 
um esforço heróico para 
procurar retomar as nossas 
responsabi l idades  para 
com o público, cada um a 
desenvolver esforços, sabe-
se lá com que sacrifícios, 

para  nos  reerguermos .
Acontece que a situação de 

desespero que actualmente se 
vive está sendo aproveitada 
por alguns proprietários 
de escolas de condução 
para anunciar promoções 
nos preços das cartas. No 
nosso entender, constitui 
uma política errada, uma vez 
que estas escolas que assim 
procedem estão a afundar-se 
ainda mais. Por outro lado, 
é uma espécie de traição 
para com as outras escolas. É 
também uma deslealdade para 
com a Associação das Escolas 
de Condução, uma vez que se 
acordou uma uniformização 
de preços das cartas, dando-
se assim a oportunidade de 
os cidadãos escolherem as 
escolas que prestam melhores 
serviços em detrimento das 
que não se esforçam para 
melhor servir o público.

Constatou-se, em situações 
anteriores, que são as escolas 
de condução que recorrem 
às promoções nos preços das 
cartas que praticam (baixando 
nalguns casos para quase 
metade do valor que devim 
cobrar), as que não conseguem 
respeitar os direitos dos seus 
alunos, as que não seguem 
os programas de ensino 
estabelecidos e, por esta razão, 
são também as que recorrem 

a todo o género de corrupção, 
chegando até a participar nas 
negociações para aquisição de 
cartas fraudulentas. Não devia 
ser permitido que uma escola 
de condução se comportasse 
como se fosse uma cantina, 
ou uma loja da esquina, onde 
o proprietário pode baixar o 
custo dos serviços que presta 
quando lhe apetece, ou um 
freguês pode pedir desconto do 
produto que pretende adquirir. 
Será mesmo possível pedir ou 
permitir descontos à proteção 
da saúde das pessoas ou à 
sua segurança no ambiente 
rodoviário? Onde está a ética 
e a deontologia que se exige 
a uma escola de condução?

Os proprietários dessas 
inst i tu içõ es  de  ens ino 
automóvel que revelam 
uma postura depreciativa 
no que se refere às suas 
responsabilidades para com 
o público estão desta forma 
a contribuir para denegrir a 
imagem de todas as escolas 
de condução. Felizmente, 
os cidadãos já começaram 
a desconfiar deste tipo de 
escolas. Já se têm vindo a 
aperceber de que o “barato sai 
sempre caro” e com a vida das 
pessoas não se pode brincar.
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Os proprietários 
dessas instituições 
de ensino auto-
móvel que reve-
lam uma postura 
depreciativa no 
que se refere às 
suas responsabili-
dades para com o 
público estão des-
ta forma a contri-
buir para denegrir 
a imagem de 
todas as escolas 
de condução.
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Na  c r ó n i c a 
d e  h o j e 
f a l a r e m o s 
da questão 
l e v a n t a d a 

por duas ilustres deputadas 
da Assembleia da República 
relativamente às mais de 
500 mesquitas existentes 
em Pebane, um distrito 
litoral com cerca de 200.000 
(duzentos mil) habitantes, 
situado a Norte da Província 
da Zambézia, no limite com 
a Província de Nampula.

Num País com inúmeros 
problemas como a pobreza 
absoluta, a falta de água 
potável, os assaltos, os as-
sassinatos, os roubos, a pro-
liferação de meninos de rua, 
a malária, a sida, e agora o 
corona vírus e muitas outras 
doenças endémicas, será que 
a preocupação com o número 
de mesquitas em determina-
da zona constitui prioridade? 

Há muitos mais proble-
mas graves que carecem de 
atenção, cabendo a cada 
um de nós dentro das suas 
capacidades, competências 
e espírito patriótico contri-
buir na procura de soluções 
para esses problemas. Mas 
infelizmente há quem este-
ja empenhado em desviar 
a atenção a esses graves 
problemas, tentando criar 
outros, onde não existem, 
tudo com o intuito de pro-
vocar conflitos religiosos.

Mas essa gente que saiba 
que estamos bem atentos, 
e sempre repudiaremos tais 
tentativas. Não admitiremos 
jamais que venham minar a 
nossa excelente convivên-
cia secular com as outras 
religiões. Não ousem deitar 
abaixo a harmonia, o res-
peito mútuo, a concórdia e a 
fraternidade construídos ao 
longo de séculos, apenas para 
satisfazerem fins obscuros. 

Pessoas nobres são as que 
beneficiam o próximo, e 
quando falam são justas e fa-
zem coisas boas. Pessoas no-
táveis são as que não vivem 
só para si, mas sim vivem 
pensando sempre, que os 
outros também têm direitos 

sobre elas. E quando falam, 
reflectem primeiro nas con-
sequências do que vão dizer.

A prática da liberdade 
religiosa está garantida pela 
Constituição da República.

Existem em toda a Pro-
víncia da Zambézia acima 
de 1.500.000 (um milhão 
e quinhentos mil) muçul-
manos, não havendo nada 
na nossa Lei que determi-
ne o número de mesquitas 
que devem ser implanta-
das em termos proporcio-
nais ao número de crentes, 
pelo que estes edificam os 
seus locais de culto em fun-
ção das suas necessidades.

E a maioria da população 
do Distrito de Pebane é 
muçulmana, e naturalmente 
que as comunidades neste 
distrito constroem mesquitas 
nessa base, para satisfazerem 
as necessidades dos crentes.

A construção dessas mes-
quitas não tem nada a ver 
com o que está a acontecer 
em Cabo Delgado, pois as 
causas da violência nesta pro-
víncia são bem conhecidas, e 
a agressão só começou depois 
da descoberta de recursos 
energéticos abundantíssimos 
e de importância estratégica, 
quando os muçulmanos já 
lá viviam há muitos séculos. 
O Isslam chegou ao Norte 
de Moçambique no século 
VII do calendário grego-
riano, e o Cristianismo só 
chegou no século XV, isto 
é, 8 (oito) séculos depois.

E  nunca  antes  houve 
problemas de violência in-
ter-religiosa, pois todos, 
muçulmanos, cristãos, ani-
mistas e gentes de outras 
crenças sempre viveram em 
paz e em total harmonia.

Para além disso, as primei-
ras vítimas dos terroristas 
em Cabo Delgado são os 
próprios muçulmanos, pois 
as hordas aterrorizadoras nas 
suas incursões não poupam 
as mesquitas Profanam-nas, 
vandalizam-nas, destroem-
-nas e queimam-nas, matan-
do os seus líderes (imames).

Na realidade as mesquitas 
sempre foram a alma da so-

ciedade isslâmica. E os que 
as frequentam e são educa-
dos dentro delas tornam-se 
cidadãos responsáveis, e 
edificam sociedades cujos 
cidadãos também se tor-
nam homens conscienciosos.

No Mundo existem diver-
sos tipos de fábricas, desde as 
de vestuário, às de utensílios, 
de alimentos, de calçado, de 
carros, etc. E as mesquitas 
são como fábricas que edifi-
cam pessoas (honestas, vera-
zes, íntegras, etc.), razão pela 
qual a primeira coisa que o 
Profeta Muhammad (S.A.W.) 
fez quando da sua migração 
ao chegar à cidade de Madi-
na, foi construir uma mes-
quita, por ser nela onde os 
crentes se aglomeram desde 
a aurora, para se ajoelharem, 
se prostrarem e escutarem os 
versículos sagrados, e assim 
corrigirem as suas vidas.

Será que é isso que mui-
to incomoda a  a lguns?

A oração é uma conversa 
confidencial com Deus, e o 
seu efeito imediato está nas 
pessoas aprenderem a since-
ridade para com o Criador, 
para com os outros, e tam-
bém nos cuidados a dispen-
sar às criaturas divinas, pois 
quem se treina a conversar 
de forma confidencial com 
Deus, com humildade, cinco 
vezes ao dia, e a praticar boas 
acções, purificar-se-á, abs-
tendo-se assim da hipocri-
sia, da decepção, da traição, 
da fraude e da corrupção.

É na mesquita onde as 
pessoas aprendem a dis-
c ip l ina ,  a  s o l idar ie da-
de, a ética, a higiene, etc.

Jesus Cristo (que a paz es-
teja com ele) quando fala do 
sinal dos verdadeiros profe-
tas diz: “Por seus frutos os co-
nhecereis. Assim toda a árvo-
re boa produz bons frutos”. (S. 
Mateus, Cap. 7, Vers. 16 – 17)

Hoje os muçulmanos na 
generalidade se tornaram 
mais fervorosos, menos al-
coólatras, menos adúlteros, 
menos viciados nos jogos de 
azar, menos tendenciosos ao 
divórcio, mais caridosos, etc.

Moçambique é um País 

multi-religioso e multi-cul-
tural. Há países que enco-
rajam cada comunidade a 
manter as bases da sua cul-
tura e religião por acharem 
que a sua estabilidade social 
assenta nesses dois aspectos. 
Os membros da sociedade 
desarreigados da sua cultura 
e religião assemelham-se a 
uma árvore desenraizada. 
Esse tipo de gente não é be-
néfica nem para com os seus, 
nem para com os outros. 

Querer erradicar uma 
cultura ou uma religião 
é um tipo de loucura, o 
que pode contribuir para 
a violência e não para a 
edificação de uma nação.

A cultura e religião das 
comunidades resultam de 
um processo gradual que 
foi ocorrendo ao longo da 
História. Cultura e religião 
não são algo que se imponha, 
pois impor forçosamente 
alguma cultura ou religião, 
pode desestabilizar a socie-
dade, e a consequência disso 
é sempre a desordem social

Cultura e religião por si 
só já são coisas diferen-
tes, e a posição correcta 
no que a isto respeita, é 
conceder liberdade a cada 
indivíduo, na condição de 
ele não usá-la para fazer 
destes dois elementos, meios 
para fomentar a violência.

Cada um que siga o ca-
minho por si escolhido, 
e que respeite o caminho 
escolhido pelos outros.

O estudo da natureza hu-
mana indica-nos que as 
diferenças e divergências 
são parte intrínseca da vida 
humana, existindo nas diver-
sas vertentes da vida. Não há 
nenhuma questão entre duas 
pessoas em que não sejam di-
ferentes um do outro. Ainda 
que tentemos acabar com as 
diferenças culturais e reli-
giosas, restarão milhares de 
questões em que as diferenças 
e divergências continuarão.

Portanto, nesse caso a 
única fórmula é a convi-
vência e o respeito mútu-
os apesar das diferenças.

De facto, segundo o Qur’án, 

a cegueira não está nos 
olhos, mas sim no coração. 

Será que o que preocupa 
as ilustres deputadas são as 
mesquitas onde os crentes 
oram, refrescam a sua fé, 
resgatam alguma tranqui-
lidade de espírito, se con-
fortam e se consolam como 
o peixe se sente na água?

Já fizeram o levantamento 
do número de barracas, de 
discotecas, de clubes no-
turnos onde se fomenta a 
imoralidade, a prostituição 
e a pouca-vergonha? Lugares 
licenciados para destruir a 
nossa juventude, que bem 
guiada seria o maior te-
souro para o nosso futuro? 

Quantas mesquitas são, 
e a que distância se situam 
uma da outra? Ou será que 
neste País tudo pode ser 
aceite menos mesquitas?

Um dito milenar chinês, 
diz: “As aparências são tudo, 
a realidade não é nada”!

A premissa segundo a 
qual as pessoas actuarão 
na base da percepção e não 
de factos, dominou a forma 
como agimos no Mundo.

Há, nas palavras de Na-
poleão, alguma prudência 
quando disse que temia mais 
um jornal hostil do que um 
exército em prontidão, pois 
hoje em dia parte dos media 
atribui aos muçulmanos mui-
tos dos actos horrorosos e de 
violência que se praticam por 
esse Mundo fora, apenas por-
que ostentam nomes árabes. 

Que se saiba que o Isslam 
odeia de forma veemente a 
violência. A nossa fé con-
sidera a aquisição da paz, 
a realização do equilíbrio, 
como sendo uma razão fí-
sica da nossa existência.

Por que razão algumas 
pessoas insistem em agir 
ou em usar termos que pro-
movem a discórdia social?

Esta é a pior forma de in-
tolerância, e não nos esque-
çamos que muitos dos casos 
de genocídio ocorridos por 
esse Mundo fora, alguns até 
de recente memória, decor-
reram de atitudes de into-
lerância gratuita e doentia.

A questão das 500 
mesquitas em pebane 
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Cabo Delgado - um caso de segurança 
de Moçambique e da África Austral
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A província de 
Cabo Delga-
do, no norte de 
Moçambique 
que, vai fazer 

três anos no próximo mês de 
Outubro, vem sendo objecto 
de uma campanha de agres-
são terrorista permanente por 
parte de grupos armados do 
chamado “Estado Islâmico”, 
com assassinatos de centenas 
de populares, com baixas em 
combate entre os militares e os 
guerrilheiros, com destruição 
e saque de povoações com o 
êxodo dos quadros e populares 
para as cidades principais como 
Pemba, capital da Província.

Os deslocados já estarão 
na casa das duas ou três 
centenas de milhar, os mortos 
devem aproximar os dois 
mil e, embora os efectivos 
envolvidos de um e de outro 
lado sejam relativamente 
baixos, o conflito tem uma 
consequência muito grave 
para todo o país, pois está a 
pôr em causa – ou pelo menos 
a retardar – a exploração no 
offshore de Cabo Delgado, 
onde se encontram algumas das 
maiores reservas de gás natural 
do mundo, em projectos em 
que o governo moçambicano 
e s p e r av a  o b j e c t i v a r  a 
sua grande estratégia de 
desenvolvimento do país.

Embora as grandes empresas 
do sector energético ali 
envolvidas – da americana 
ExxonMobil à francesa Total, 
da ENI italiana à chinesa CNPC 
– não tenham abandonado os 
projectos, têm vindo a adiar as 
suas decisões finais. Por outro 
lado, embora reafirmando 
a  sua cont inuidade no 
empreendimento, a Exxon 
assumiu que, devido à baixa 
dos preços do gás natural 
causadas pela Covid-19, o 
investimento inicial de 33 
biliões passaria para 23 biliões 
do projecto Rovuma LNG.

Neste consórcio participam 
a Exxon, a ENI e a CNPC 
q u e  t ê m  n o  c o nj u nt o 
70% do accionariado. Os 
restantes parceiros são a 
portuguesa GALP Energia, 

a sul-coreana KOGAS e 
a  estata l  moçambicana 
ENH, dividindo em partes 
iguais os restantes 30%.

O problema vital, neste 
momento, é o da segurança. 
Se considerarmos os valores 
em questão (são investimentos 
que mais que duplicam o 
corrente PNB do país) 
percebemos facilmente que 
a questão da segurança, das 
pessoas e das instalações é, 
desde o princípio, a questão 
principal. E que a segurança 
deveria, em boa estratégia, ser 
assegurada, em comum, pelas 
forças armadas e policiais 
locais e por segurança privada 
das próprias  empresas.

Esta situação, que existe 
desde o início dos ataques 
de Outubro de 2017, com 
a investida jihadista em 
Mocímboa da Praia, parece 
não ter sido vista e entendida 
em tempo pelos responsáveis 
políticos e financeiros do 
país e alguns projectos 
privados, luso-moçambicanos, 
pensados para providenciara 
segurança necessária foram 
abandonados à sua sorte.

Com a deterioração recente 
da situação – os grupos 
jihadistas intensificaram os 
seus ataques –a solução de 
contratar companhias militares 
privadas nomeadamente russas 
que foi inicialmente seguida 
não parece estar a resultar.

E se bem que os jihadistas 
não estejam, por enquanto, 
em condições de se fixar com 
permanência em posições que 
já ocuparam temporariamente, 
como Mocímboa da Praia, 
o facto é que a sua acção 
prejudica gravemente o país, 
ao obstaculizar à conclusão 
dos grandes projectos LNG.

As notícias mais recentes 
i n d i c a m  u m a  m e l h o r 
c o ord e n a ç ã o  d a  p ar te 
dos agressores em termos 
de comando e controlo, 
armamento mais sofisticado 
e algum apoio da população 
nas áreas onde actuam. É claro 
que o “apoio” das populações 

em todo este tipo de conflitos 
envolve sempre uma dose 
de adesão e outra de medo, 
em combinações variáveis.

Mas chegados a este ponto, a 
questão mais significativa é que, 
apesar dos esforços do Governo 
e dos responsáveis militares 
e policiais, em cooperação 
com as empresas interessadas 
nas operações LNG, parece 
ser muito difícil, só com os 
recursos locais e nacionais, 
eliminar o terrorismo jihadista 
ou mesmo contê-lo de modo a 
que a exploração dos recursos 
da província de Cabo Delgado 
possa avançar em tempo útil 
para o país. Acresce que, no 
centro de Moçambique, o grupo 
de dissidentes da RENAMO 
que não aceitou a última versão 
dos Acordos de Paz com o 
Governo sobre a integração 
dos combatentes da RENAMO 
nas Forças Armadas e de 
Segurança do país, já assinada 
depois da morte de Afonso 
Dhlakama, vem fazendo 
alguns ataques e emboscadas.

Então que fazer? O Governo 
de Maputo parece hoje aberto 
ao auxílio internacional, no 
sentido de aceitar, no quadro 
de uma clara e presente 
ameaça para a região, a 
partir de Moçambique, que 
haja um esforço colectivo 
regional, africano ou mesmo 
internacional, para apoiar 
a contenção da agressão, 
a sua redução progressiva 
até um  nível em que seja 
sustentável a contenção 
a partir de recursos locais.

Só que também não vai ser 
fácil encontrar a nível regional 
forças militares disponíveis 
para uma intervenção que, à 
cabeça, vai requerer força e o 
risco de baixas significativas. 
Os dois países da região África 
Austral com recursos militares 
necessários ou aproximados 
são a África do Sul e Angola.

Da recente reunião da 
SADEC e do comunicado 
final da organização não 
parece poder-se extrair 
qualquer decisão neste 

sentido. Também a nível das 
Nações Unidas e de países com 
especiais responsabilidades, 
quer na África, quer em 
outras periferias complicadas 
mundiais, não há grande 
entusiasmo numa intervenção.

As companhias militares 
privadas podiam ser uma 
solução, mas o problema é que, 
como ficou provado noutras 
campanhas anti-subversivas, 
é preciso conquistar as 
populações e arranca-las do 
domínio psicológico dos 
guerrilheiros. Nesse sentido, 
uma acção firme e forte de 
resposta militar, derrotando e 
contendo os elementos hostis, 
tem de ser acompanhada a par e 
passo de uma acção psico-social 
junto das populações, levando 
em conta sempre o grau de 
sofisticação e funcionamento 
da máquina subversiva. Ou 
seja, numa primeira fase 
as forças regulares devem 
demonstrar a sua capacidade 
para neutralizar militarmente 
o inimigo e demonstrar à 
população quem é o mais 
forte; mas, ao mesmo tempo, 
têm de cuidar de assegurar 
coisas que restituam a vida à 
normalidade – isto é, mínimos 
de alimentação, de saúde, de 
escolaridade – neutralizando 
militarmente o inimigo 
mas ,  s imultaneamente, 
e l i m i n a n d o  a s  r a z õ e s 
profundas da sua aceitação.

Um sinal mais concreto 
e  a f i r m a t i v o  c h e g o u , 
entretanto, da África do 
Sul:na Quarta-Feira, 2 de 
Setembro, a Ministra das 
Relações Internacionais e 
Cooperação, Naledi Pandor, 
disse no Parlamento que 
a SADC tinha pedido a 
Moçambique um “roadmap” 
sobre as suas necessidades 
de apoio político-militar, 
documento que aguardava 
das autoridades de Maputo.

E mais disse que “se é 
mais apoio de intelligence, 
se é o patrulhamento da 
costa pela SA Navy, se é 
apoio da Defense Force”, a 

África do Sul estará pronta 
para o prestar, a partir do 
momento que Moçambique 
defina o conteúdo desse 
apoio. Esta solicitação a 
Maputo é de 19 de Maio 
deste ano, em Harare, numa 
reunião do comité de Defesa, 
Segurança e Cooperação 
d a  S A D C  e m  Ha r a r e .

P a r a  j u s t i f i c a r  o 
envolvimento da SADC e da 
República da África do Sul, 
Pandor adiantou três razões:

1. Os  re fug iados  e 
deslocados pelo terrorismo 
podem acabar buscando 
refúgio na África do Sul.

2. A África do Sul está 
interessada em receber gás 
natural de Cabo Delgado, 
pelo que tem interesse na 
segurança da província.

3. Finalmente, a África 
do Sul quer usar a situação 
para exercer e avaliar as 
capacidades das suas agências 
de informação e segurança.

E ,  c l a ro,  a  M i n i s t r a 
manifestou a sua preocupação 
p erante  a  s i tuação  em 
Mocímboa da Praia, onde os 
terroristas têm sido capazes de 
repetir os ataques e prolongar 
a  pre s e nç a  na  c i d a d e .

É um sinal importante este. 
Mas dado o agravamento 
da situação, talvez não seja 
bastante. E a África Austral, 
para além do eterno problema 
das áreas marginais da RDC 
(que aliás também servem, 
possivelmente e entre outros, 
de base para os ataques ao 
Norte de Moçambique) não 
pode permitir que se estendam 
estas “no man’s land”de ordem 
e lei, contaminando toda a 
Região. Por isso Moçambique 
precisa de apoio e deve recebê-
lo, como o têm recebido 
países como o Mali e o 
Burkina Faso que, na África 
Ocidental, estão sob ataque do 
terrorismo Jihadista. Até por 
que iniciado e espalhado o foco, 
torna-se muito mais difícil 
erradicá-lo e o que aconteceu 
na Costa Ocidental pode 
suceder na Costa Oriental.
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Editorial
Junta Militar, a chantagem 

que inibe o desenvolvimento

dougLas madJiLa

Tudo começa enquanto a emoção domina os bastido-
res partidário. Vencemos,  formemos então o gover-
no para os passos subsequentes, a esta altura o que não 
se pode ignorar é o universo através do qual foi pos-
sível chegar ao poder e o primeiro apoiante para es-

tes casos, pelo menos aparentemente, é o dirigente cessante e para 
sorte do sucessor, a dívida com esta figura não é visível a olho nu, 
a princípio carece até de uma observação minuciosamente mili-
métrica para o seu alcance, isto é, não deve nenhum cargo políti-
co, basta entre ambos um sorriso e punhos no ar ululando a vitória.

O dilema é a formação do governo, pois, convém lembrar com quem 
contou na sua história política, profissional e até de vida e começar-se daí 
a constituir um governo que ainda com esses critérios para sua formação é 
preciso ter sempre em conta o critério fundamental, a linhagem e disciplina 
partidárias, o que até faz algum sentido, mas, impõe algumas limitações ao 
recém-empossado que passa a não poder recorrer pura e simplesmente aos 
seus amigos de infância, colegas de escola e de catequese e tantos outros fa-
miliares e patriotas, mas é para eles sempre possível fazer alguma coisa pelos 
seus desde que, o faça antes da fase posterior, portanto esta fase vai um pouco 
para além do nepotismo, designa-se essencialmente de “obrigado pelo apoio”.

Essa correria para encerrar a primeira fase ganha sentido quando 
olhamos para fase seguinte, “a vitória prepara-se”, isto é, impor-
ta para os detentores do poder esquecer-se do povo por quase um 
quinquénio gerindo lobbies de agradecimentos e pedidos que permi-
tem garantir estratégias de manter o poder por mais um quinquénio.

A vitória prepara-se, é uma verdade e constitui até slogan para alguns, 
distingue-se da antecedente, pela perfídia que aqui se revela, isto é, nesta 
fase a união já não faz a mesma força, ou seja, importa perceber quem 
realmente faz a força, isto é, todos os que tiveram dificuldades em escon-
der a cara real ao povo, tendo exposto o matope, as ramelas, o cerume e 
o escorbuto políticos referidos por Mazula na sua última intervenção, são 
publicamente renegados e se necessário impiedosamente humilhados como 
forma de resgatar a jamais existente ética que os permite renovar o poder.

Ainda contrariamente a primeira fase, nesta fase o antecessor é tam-
bém violentado e reduzido a um simples membro, sobrando-lhe apenas 
o título, isso pela característica da próxima fase, a última. O antecessor, 
cachorro do mesmo canil que o actual, também obedeceu o mesmo es-
quema, e nesta fase é dos também usados para lavar a cara do colectivo 
e isso prevê denegrir, escangalhar, aliás expor realmente a sua imagem.

A última fase nos custa a designar pelo fôlego esgotado de tanto queixar-
-se do desgoverno, da saliva esgotada em bares e mercados choramingado 
o assalto ao erário público. Nesta fase assiste-se ao desfalque e abuso de 
poder, que na verdade existe em todas as fases, mas nesta o fazem desca-
radamente, é a hora do rombo e também por isso o dirigente antecessor 
continua a sucumbir como já começou na segunda fase pois, o seu corrupto 
investimento na sua então terceira fase, é agora escangalhado, desviando 
o saque aos cofres pessoais e ou familiares do actual chefe, que passa nor-
malmente para a primeira posição de cidadão mais afortunado da nação.

 No entanto, em ondas de sofrimento causados por esta ondula-
ção corrupta custa-nos a atribuir um nome a tanta falta de vergonha.  

Assim envergonhados, exigimos um voto de confiança à vergonha, pois de-
nunciamos a vergonhosa atitude que vitimiza a nossa reputação, empobrece o 
nosso país e desvirtua as nossas lutas em prol do bem-estar. Abaixo a pobreza!  

As três fases dos dez 
anos de poder 

Os tristes acontecimentos da semana passada protagonizados 
por elementos da Junta Militar, que são apenas assassinos sob 
as ordens do autoproclamado chefe deste grupo de terroristas, 
Mariano Nhongo, demonstram mais uma vez a sua fraqueza e 
o quão desesperados estão, assumindo que só através dos as-

sassínios, mesmo dos seus camaradas ou ex-camaradas, acham que vão ganhar 
mais seguidores para continuarem a matar inocentes, agredir e roubar cidadãos.

O assassinato do membro da Renamo, João Muthandi, que assumiu o progra-
ma de desmobilização do DDR, foi motivado por este se recusar repetidamente 
a juntar-se a este grupo mafioso, apesar das pressões das conversas e chamadas 
de Nhongo, demonstrando que precisam de aterrorizar e criar uma imagem de 
medo, para enfraquecer a vontade das pessoas que tentam convencer, e ser capazes 
de obter mais cúmplices que certamente precisam para manter a sua actividade 
terrorista. Esta acção criminosa está, sem dúvida, a enviar uma mensagem às 
pessoas que tentam recrutar e não estão dispostas a aderir a este bando criminoso.

Este renegado e traidor acto da Junta Militar e do seu líder, visa, entre outras 
exigências, eliminar o presidente da Renamo, Ossufo Momade, eleito democra-
ticamente num congresso realizado com toda a transparência e independência, 
porque não cumpriu as suas ambições pessoais e a de algum outro traidor que 
está com ele, activo ou na sombra.

O homicídio terá ocorrido na casa da nora de Muthandi, sem lhe dar qualquer 
hipótese de salvar a sua vida, uma execução perpetrada por sete criminosos da 
Junta Militar sob o comando de Mariano Nhongo. Foi morto a tiros, indefeso. 
Como podemos aceitar um traidor como Nhongo que declarou concordar com 
os terroristas jihadistas que estão a atacar na província de Cabo Delgado, as-
sassinando civis inocentes e criando uma situação de risco para a integridade 
do nosso país, forçando centenas de milhares de pessoas a refugiarem-se em 
outros lugares longe das suas casas para salvar as suas vidas e das suas famílias?

Sem dúvida, como dissemos, é um traidor que defende inimigos que querem 
destruir o nosso sistema de vida, a nossa democracia e implementar um regime 
sangrento e totalitário baseado numa interpretação particular e distorcida do 
Islão. Este traidor só merece o desprezo de todos os moçambicanos.

As forças de segurança do Estado, assim como outras instituições, têm a 
responsabilidade e a oportunidade de demonstrar a sua preparação, empenho e 
eficácia na luta contra este grupo de assassinos que procuram desestabilizar a 
nossa coexistência em paz e a do nosso país.

Não podemos aceitar que o Junta Militar imponha as suas regras de jogo 
contra a nossa Constituição, o nosso sistema democrático e a nossa coexistência 
pacífica, através do crime e do terror, não podemos aceitar qualquer negociação 
com o Nhongo, ou qualquer concessão aos seus membros, devendo ser muscu-
lados todos os esforços para eliminar e deter os seus membros para os levar à 
justiça e aplicar as penas máximas permitidas pela Lei. Temos de nos libertar 
deste grupo de assassinos e da sua chantagem, que impede o progresso e o de-
senvolvimento económico de que tanto precisamos neste momento. Todos nós 
precisamos de trabalhar em conjunto, na medida das nossas possibilidades de 
pôr fim a esta situação de terrorismo mafioso.
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Alinhar com os desafios provindos 
do 7 de Setembro

os acordos de lusaka foram assinados no dia 7 de setem-
bro de 1974entre o estado português e a Frente de libertação 
de moçambique (Frelimo), movimento nacionalista que 
desencadeou a luta armada de libertação Nacional, com o 
objectivo de conquistar a independência de moçambique.

Nestes acordos o estado português reconheceu formal-
mente o direito do povo de moçambique à independência 
e, em consequência, acordou com a Frelimo o princípio 
da transferência de poderes, ou seja, transferência da so-
berania que detinha sobre o território de moçambique. No 
âmbito dos mesmos acordos foi igualmente estabelecido 
que a independência completa de moçambique seria sole-
nemente proclamada no dia 25 de Junho de 1975, data que 
coincidiria, propositadamente, com o aniversário da fun-
dação da Frelimo. sobre a data alguns depoimentos.

Fomos combatentes de 
bravura  - Júlio Ubisse, antigo 

combatente

Júlio Ubisse, de 82 anos de ida-
de, é veterano da luta de libertação 

nacional. Conta à nossa reportagem 
que  integrou a guerrilha contra o 
regime colonial aos 22 anos. Se-
gundo Ubisse foi fundamental a 
bravura e devoção da parte dos 
jovens na perseguição do sonho de 
libertar o país, mesmo perante as 
adversidades que se viviam.Ubisse 
explica que a motivação para in-
tegrar a luta tinha de ser o desejo. 
Como qualquer processo de liberta-
ção nacioanl, o nosso entrevistado 
reconhece desafios enfrentados no 
processo de recrutamento de jovens 
no sector em que estava baseadoem 
Chókwe, província de Gaza, sua 
terra natal, apontando como princi-
pais complicações o percurso desde 
este ponto de saida dos voluntários 
mobilizados, entrando pelo distri-
to de Chicualacuala, passando do 
vizinho Zimbabué até Tanzania.

“Eu estava na mobilização 
de jovens a partir de Gaza para 
integrar aos guerreiros na Tanza-
nia, e devo dizer que foi um pro-
cesso doloroso mas gratificante, 
hoje temos o país independente 
livre do colonialismos português”

Ubisse considera que os com-
batentes de libertação nacional 
devem partilhar experiências jun-
to das FDS em linha da frente no 
combate aos insurgentes em Cabo 

Delgado, que põem em causa a 
soberania do Estado, principal ga-
nho da independência nacional.Por 
outro lado,Ubisse coloca responsa-
bilidade na luta pela passificação e 
reconciliação nacional do país aos 
jovens, e acrescenta que mesmo no 
processo de libertação do jugo colo-
nial, houve impasses,não tendo por 
isso faltado determinação nas ne-
gociações com os portugueses que 
se recusavam a uma independência 
efectiva.“Os portugueses não que-
riam acordo connosco, mas nós 
insitiamos em dizer que queriamos 
a independência total. Portanto, foi 
um trabalho de muita luta entre a 
camaradagem até a conquista des-
ta liberdade de que hoje gozamos”

O momento deve inspirar 
respostas para ameaças - Roque 

Silva SG da Frelimo

O Secretário-Geral da Freli-
mo, Roque Silva diz que o 7 de 
Setembro deve servir de momen-

to de reflexão sobre os ganhos da 
independência e de busca de ins-
piração para resposta aos actuais 
desafios, com destaqueaos ataques 
no centro e na província de Cabo 
Delgado.Silva sublinha que o país 
não pode continuar refém de qual-
quer guerra movida a partir dos 
próprios moçambicanos, a exemplo 
da autoproclamada Junta Militar de 
Mariano Nhongo.Houve bravura 
e determinação nos combatentes 
de libertação nacional, reconhece 
Roque Silva, ao mesmo tempo que 

aponta que os esforços na actuali-
dade devem se centrar na constru-
ção de um país lívre da pobreza e 
do impacto do novo coronavírus.  

“É uma data de celebração, mas 
também serve para buscar inspira-
ção para enfrentarmos os desafios 
do presente que assentam nos ata-
ques no centro do país, em Cabo 
Delgado, a covid-19,e a erradicação 
da pobreza”, precisou Roque Silva.

Desencorajamosintegração 
dejovens às acções dos 
insurgentes– António 

Mahumane Secretario da OJM, 
Maputo

O secretário da Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM) 
na cidade de Maputo, António 
Mahumane indica que os ataques 
em Cabo Delgado traduzem retro-
cesso ao desenvolvimento do país, 
volvidos 46 anos de independência 
nacional. A OJM repudia e desen-
coraja tentativas de jovens se enqua-
drarem em acções dos insurgentes.

Por outro lado, Mahumane olha 
para os  ataques da autoproclamada 
da Junta Militar como uma clara 
tentativa de minar o crescimento 
do país, para além detentativa de 
semeiar divisões entre moçambi-
canos.Reconecendo que cada mo-
mento debate-se com seus desafios, 
Mahumane diz que tal como no 
passado, os jovens tudo fizeram 
para a libertação da pátria, hoje os 
jovens devem seguir o mesmo espí-
rito de pacificar o país, e garantir en-
tregar o país à geração vindoura nos 
níveis positivos.“Os jovens devem 
abandonar por completo as tentati-
vas de ingressar nessas investidas 
pouco claras, e engendrar em agen-
das que vão desenvolver o país”

Independêntes mas privados 
de direitos fundamentais - José 

Manteiga, porta-voz da Renamo

Apesar do país ter sido liberto 
do jugo colonial, para a Renamo, 
o país continua refém de actos de 
corrupção, e distante de promover 
direitos fundamentais, desde a li-
berdade de circulação, de expressão 
e de imprensa, sobretudo no que 
refere à tolerância de idéias con-
trárias ao regime no poder. Aliás, a 
Renamo faz notar que a guerra dos 

dezasseis anos tinha em vista a re-
posição dos direitos e garantias fun-
damentais e/ou a construção da de-
mocracia, como fruto dos dez anos 
de Luta de Libertção Nacional.

José Manteigas salienta que 

os moçambicanos não devem 
continuar a viver nos mesmos 
moldes de escravatura do tem-
po colonial, os mesmos males 
que ditaram a mobilização de 
guerra contra o regime colonial.

Por outro lado, a Renamo 
anota que os principais ganhos da 
independência devem-se à consis-
tência deste partido que lutou por 
mudanças de grande vulto, a exem-
plo de introdução da democracia 
multipartidária, abrindo espaço 
para a participaçào dos moçambi-
canos na vida política, para além 
do processo de descentralização 
administrativa, tendo em vista o 
rápido desenvolvimento do país.

“Como resultado de constru-
ção deste processo de democracia 
multipartidária, o país conseguiu 
ter orgãos de soberania, como é o 
caso da Assembleia da República, 
o Governo e a Justiça, e particular-
mente, nestes últimos anos fizemos 
a introdução da descentralização” 

Há mais retrocessos que ganhos 
da independência – Sande 

Carmona, porta-voz do MDM

O Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM) conside-
ra haver mais retrocessos que ga-
nhos da independência. Para este 

partido o país continua refém de 
guerrilhas, registam-se cada vez 
persseguições contra moçambica-
nos, antes pior que no tempo co-
lonial, os cidadãos são chacinados 
de forma deplorável, as liberdades 
continuam uma miragem no país.

De acordo com Sande Car-
mona, porta-voz do MDM, ape-
nas houve uma troca de colónia 
portuguesa para colónia moçam-

bicana. Para além de melhorar 
processos democráticos no país, 
Carmona diz ser preciso capaci-
tar o cidadão para o auto-sustento, 
apostar-se na qualidade de ensino 
tendo em vista desenvolver o país,   

“O que temos parece mais um 
acordo que independência, porque 
o país nunca esteve independente, 
continua em situações mais difíceis 
que antes do Acordo de Lusaka”

O povo continua pobre e sem 
horizonte - Nova Democracia

Apesar do movimento Nova 
Democracia (ND) render home-
nagem a geração de jovens de 7 
de Setembro, que se posiciona-
ram como verdadeiros patriotas 
e de autodeterminação, levando 
o país à independência nacional, 
lamenta o facto de Moçambique 
continuar sem paz, controlado por 
grupos de interesses e interesses 
de grupos ligados ao terrorismo, 
agitando-se a bandeira suja do tri-
balismo, com a grande maioria 

populacional na pobreza e sem ho-
rizonte, gritando vivas com fome.

A ND, convida os moçambi-
canos a usar da efeméride como 
oportunidade singular para uma 
reflexão sem paixões sobre a si-
tuação do país caracterizada pelo 
prosperar da exclusão e explora-
ção interna protagonizada por uma 
minoria sobre gerações inteiras. 

O movimento questiona como 
repensar a significância do 7 de 
Setembro numa era de banaliza-
ção dos acordos, quando mais de 
250 mil moçambicanos perderam a 
esperança no futuro, abrigados em 
centros de refúgio, e qual seria o le-
gado desta vitória quando milhões 
de mulheres e homens são jogados 
ao desemprego com a sua renda 
expropriada pelo Estado, num con-
texto em que novos fundos susten-
tam mais planos e relatórios do que 
alcançam a população vulnerável.

“É um paradoxo celebrar a vi-
tória com crianças estudando no 
chão, centros de saúde destruídos 
pela pólvora, o povo transporta-
do em negreiros de quatro (4) ro-
das e já não falamos da corrupção 
endêmica, porque não se pode 
pedir aos corruptos por tendên-
cia para combater a corrupção”, 
considera a Nova Democracia.
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 Comandante da PRM de Macossa detido por Corrupção

Discursos incendiários nas redes 
sociais são como esquadrões da morte

Mussassa NGueNHa

Alerta de Brazão Mazula

o antigo reitor da Universidade eduardo mondlane, profes-
sor doutor Brazão mazula, defende que a sociedade moçambi-
cana deve estar atenta aos discursos de intriguistas e fofoqueiros 
que destilam ódio nas redes sociais. para mazula, os fofoqueiros 
e intriguistas estes”não se diferem dos esquadrões da morte”.

Ma z u l a 
f a l a v a 
em mesa 
redonda 
s u b o r -

dinada ao tema “ Democra-
cia multipartidária, percursos, 
ganhos e lições” organizada 
no âmbito dos 30 anos da De-
mocracia Multipartidária em 
Moçambique. De acordo com 
o académico, os constantes ata-
ques à liberdade de imprensa, 
os esquadrões da morte e assi-
metrias sociais, são uma “nódoa 
no pano branco” que mancha o 
percurso da nossa democracia.

Para BrazãoMazula, o re-
curso ao ódio nos discursos 
de algumas figuras proemi-
nentes, sobretudo nas redes 
sociais, demonstra que há 
fortes círculos de intriguistas 

e fofoqueiros que mancham 
a nossa democracia e podem 
enganar os dirigentes do país.

“No nosso país, há pessoas 
que se especializam em intri-
gas e fofocas, geralmente, são 
incompetentes nas suas profis-
sões, ou sem profissão alguma, 
ou porque estão mal acertados, 
para singrar na vida, na primei-
ra oportunidade que tem de fa-
lar com o chefe, falam mal do 
colega ou da pessoa alvo, man-
cham a sua imagem e sua dig-
nidade, tudo fazem para con-
vencer o chefe a tirá-lo do seu 
posto de trabalho, e ele ocupar 
o lugar ou passar para algum 
familiar seu e ascender a postos 
superiores”, acusou Mazula.

Mazula compara os referi-
dos intriguistas e fofoqueiros 
aos esquadrões da morte, tendo 

justificado que “os esquadrões 
da morte matam com uma pis-
tola ou AKM, os intriguistas e 
fofoqueiros que são malicio-
sos e vingativos, matam com 
a língua rodeada de gengivas 

inchadas e lábios engordura-
dos decididos a jorrar sangue”.

Intriguistas podem enganar o 
dirigente

Segundo Mazula, se o chefe 
ou dirigente não for ponderado, 
exonera ou demite o fulano no 
meio disto e nomeia o intri-
guista e fofoqueiro, entretanto, 
o dirigente não percebe que 
no fundo da fofoca e da intri-
ga está em vezes, a vingança.

“Os esquadrões da morte 
passeiam-se nas ruas da ci-
dade e vilas à caça da vítima, 
ostentando poder e impuni-
dade, os intriguistas e fofo-
queiros passeiam no ar com 
drones imaginários para foto-
grafar os defeitos dos seus al-
vos”, lamenta Brazão Mazula.

Aliás, Mazula considera 
que os esquadrões da morte 
sofrem de “conjuntivite po-
lítica assassina nos olhos” 
não vão a floresta caçar, por-
que segundo ele, têm medo 
de leões e de outras feras.

“Os intriguistas e fofo-
queiros vasculham e abusam 
dos direitos sociais como face 
book para suas escritas e evi-
tam o frente a frente porque 
têm consciência que não sus-
tentarão racionalmente as suas 
intrigas e fofocas”, finalizou.

| NaciONal |

o comandante distrital da polícia da república de moçam-
bique (prm) em macossa, a norte da província de manica, en-
contra-se detido há seis dias nas celas do comando distrital de Bá-
ruè, suspeito de corrupção passiva no exercício das suas funções. 

Em conexão 
com o caso, 
estão igual-
mente detidos 
dois subal-

ternos que estão supostamen-

te envolvidos no esquema de 
recebimento de valores mo-
netários e bens materiais em 
troca de soltura de arguidos. 

Trata-se de Jursélio Ma-
timbe, Comandante do distrito 

de Macossa há mais de dois 
anos, que esta’ envolvido na 
soltura de arguidos detidos 
pela prática de exploração ile-
gal dos recursos florestais e 
faunísticos nas áreas proibidas 
pelo governo daquele distrito. 

Outrossim, o suposto cor-
rupto e seus dois subalter-
nos teriam aceitado suborno 
de uns valores monetários 
de mais de quarenta mil me-
ticais em troca de silêncio e 
liberdade para um cidadão 
que atropelou mortalmen-
te um homem na via pública. 

O chefe das relações pú-
blicas do comando provincial 
da PRM em Manica, Mário 
Arnança, confirma esta terça-
-feira sobre a detenção dos 
supostos corruptos, acres-
centando que correm sobre 
os membros da corpora-
ção, vários processos-crime. 

“Confirmamos a deten-
ção do senhor comandante 
distrital da PRM de Macossa 
e seus dois subalternos, indi-
ciados no crime de corrupção 

passiva, detidos mediante a 
um processo judicial que foi 
movido pela procuradoria lo-
cal, neste momento encon-
tram-se detidos nas celas do 
comando distrital da PRM 
de Báruè, e as investigações 
continuam para aferir a vera-
cidade dos factos”, confirmou. 

Neste momento o coman-
do provincial da PRM alocou 
uma comissão de inquérito 
para aferir o grau de culpabi-
lidade dos detidos, pois para 
além de processo-crime, os de-
tidos irão responder igualmen-
te pelos processos disciplina-

res para desencorajar actos do 
género dentro da corporação. 

Os actos de corrupção pas-

siva perfazem o modus ope-
randi dos agentes da PRM 
nos últimos tempos ao ní-
vel da província de Manica, 
por isso que Mário Arnança 
apela aos membros da PRM 
a serem exemplares na so-
ciedade no concernente ao 
combate a criminalidade.

“Apelamos a todos agen-
tes para se distanciar de com-
portamentos degradantes, 
para evitar situações desta 
natureza, nós condenamos 
veementemente o comporta-
mento de corrupção passiva, 
mesmo activa, temos sensibi-

lizado com os colegas para se 
distanciar desse tipo de com-
portamento”, disse Arnança. 

Kelly MweNda
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 O 7 de Setembro, luta clandestina e o imaginário 
político da elite africana de Lourenço Marques*

o nível de desenvolvimento de lourenço marques em 
relação ao resto do país possibilitou a existência de uma pe-
quena elite africana urbana. a bifurcada cidade capital era 
dividida entre o moderno e ordenado cimento (ou xilungui-
ne), exclusivamente reservado à população europeia, e o 
“caniço”, labiríntico, sem saneamento, e de construções pre-
cárias onde se apinhava a maioria africana como reserva de 
mão de obra barata para o cimento (penvenne, 1995). entre 
1960 e 1970 o número de habitantes nos subúrbios de louren-
ço marques passou de cerca de 123 000 para 360 000 (sopa, 
2013: 36). era aqui que morava a pequena elite africana. de 
facto, o que os distinguia da maioria era um certo nível es-
colar e uma formação profissional que lhes garantia posições 
subalternas nos serviços da administração colonial, como 
professores nas escolas indígenas, intérpretes, enfermeiros, 
escriturários, guarda livros, entre outros (Honwana, 2010).

 

Uma parte 
deles havia 
adquirido o 
estatuto de 
assimilado 

como uma estratégia para esca-
par dos impedimentos de promo-
ção social a que estava voltada a 
maioria da população considera-
da indígena, sobretudo o acesso à 
educação (Hedges e Rocha, 1999: 
108 109). Foi entre esta pequena 
elite africana (assimilados e não 
assimilados, negros e mestiços), 
que emergiu e cristalizou se o sen-
timento anticolonial e nacionalis-
ta entre finais da década 50 e prin-
cípios da década 60. E seria desta 
elite que sairia grande parte dos 
jovens nacionalistas que se junta-
ram à FRELIMO em Dar es Sa-
laam em sucessivas vagas de fu-

gas clandestinas a partir de 1962 
63 (Tembe e Gaspar, 2014: 57).

Embora Lourenço Marques 
tenha sido palco de intensa activi-
dade e contestação política desde 
a geração de O Brado Africano 
dos Albasini até aos jovens do 
Núcleo dos Estudantes Secundá-
rios Africanos de Moçambique, 
a visita de Eduardo Mondlane 
em 1961 galvanizou grande par-
te da elite africana, sobretudo a 
juventude estudantil da cintura 
Lourenço Marques Gaza. Pode 
argumentar se que grande parte 
da actividade clandestina de cariz 
marcadamente nacionalista co-
meçou nessa altura, e intensificou 
se depois da fundação da FRELI-
MO um ano depois. No bairro da 
Mafalala e arredores, Amaral Ma-
tos e Nuno Caliano da Silva fo-

ram alguns dos primeiros militan-
tes clandestinos da FRELIMO. 
Quando a FRELIMO decidiu 
criar a IV Região Militar, a fim 
de lançar as bases para o desen-
cadeamento da luta armada no sul 
de Moçambique, Amaral Matos 
e Nuno Caliano, juntamente com 
José Craveirinha, Malangatana 

Valente, Luís Bernardo Honwa-
na, Abner Sansão Muthemba, 
entre outros, desempenharam 
um importante trabalho de mo-
bilização e propaganda a fim de 
angariar fundos, conquistar sim-
patizantes e potenciais militantes. 
Matias Mboa refere nas suas me-
mórias que quando foi enviado 

a Lourenço Marques em 1964 
como chefe do Comando Opera-
cional da IV Região Militar, em 
coordenação com Joel Maduna 
Xinana, comissário político da IV 
Região, o seu trabalho consistia 
em consciencialização política, 
distribuição de panfletos sobre a 
FRELIMO e formação de núcle-

os políticos (Mboa, 2009: 22 24).
No entanto, num depoimen-

to de 1991, Amaral Matos reco-
nhecia que os chefes das células 
clandestinas na cidade não se 
encontravam com frequência, 
podendo ter intervalos de meses 
entre esporádicos encontros (Ma-
tos, 1991: 130). De facto, um dos 

primeiros aspectos que salta à 
vista nos depoimentos dos com-
batentes da clandestinidade é a 
dificuldade que havia em manter 
as linhas de comunicação com 
Dar es Salaam. O cerco montado 
pela PIDE fazia do trabalho de 
mobilização na capital e em toda 
a região sul da colónia um verda-

deiro calvário. A situação ficou 
ainda mais difícil depois das mas-
sivas prisões de finais de 1964 e 
princípios de 1965, das quais re-
sultou o desmantelamento da IV 
Região (Cruz e Silva, 1990). As 
prisões continuaram a verificar se 
regularmente até 1970 72, o que 
deixou uma grande fissura entre 

Galo amanheceu em Lourenço Marques
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a frente nacionalista sedeada na 
Tanzânia e os militantes clan-
destinos de Lourenço Marques 
(Brito, 1991: 84). Depois das pri-
sões em Lourenço Marques e do 
“sequestro” dos 75 “refugiados 
moçambicanos” na Suazilândia, 
todos recambiados para as várias 
cadeias da PIDE (em particular a 
penitenciária da Machava), houve 
um grande refreamento na fuga de 
jovens para se juntarem à FRELI-
MO. Estes golpes, que resultaram 
na quebra parcial dos contactos 
entre o sul de Moçambique e a 
FRELIMO, aconteceram numa 
altura em que a Frente de Liberta-
ção ainda não tinha amadurecido 
ideologicamente e se encontrava 
a braços com a conflituante co-
existência de várias tendências 
ideológicas e nacionalistas, que 
culminaram com a grande crise 
interna de 1968. Os líderes da 
luta clandestina em Lourenço 
Marques, quase na sua totalida-
de presos entre 1964 e 1965, e 
em sucessivas vagas até 1970 72, 
não acompanharam as lutas ide-
ológicas dentro da FRELIMO. 
Muito menos o crucial proces-
so de “radicalização do movi-
mento a partir de 1968, da qual 
nasceu o projecto de construção 
do socialismo em Moçambique 
independente” (ibidem: 90 91).

Enquanto a FRELIMO se 
consolidava como uma frente de 
orientação marxista de cariz revo-
lucionário, em Lourenço Marques 
o imaginário político dos naciona-
listas clandestinos e das elites afri-
canas que continuavam a ganhar 
consciência política foi tomando 
características próprias. A distân-
cia entre Dar es Salaam e Louren-
ço Marques, ferozmente imposta 
e guarnecida pela PIDE, era mui-
to grande. Duas importantes are-
nas condicionaram e enformaram 
o imaginário político das elites 
africanas da capital: a cadeia da 
Machava e a interacção cada vez 
maior entre as elites africanas e o 
grupo progressista de intelectuais 
europeus antifascistas, designa-
dos Democratas de Moçambique.

Muitos antigos presos polí-
ticos que passaram pela peniten-
ciária da Machava consideram 

a cadeia a sua “escola naciona-
lista.” Do contacto com outros 
presos politicamente mais ma-
duros e militantes de primeira 
linha da Frente de Libertação, 
muitos presos vieram a conhecer 
a FRELIMO e os objectivos da 
sua luta. O exemplo do enfermei-
ro Gonçalves Chachuaio é um 
caso ilustrativo. Condenado a 6 
anos de prisão na penitenciária da 
Machava em Dezembro de 1965, 
Chachuaio envolveu se ali com 
questões políticas pela primeira 
vez. Partilhou a cela com vários 
nacionalistas presos. Foi a partir 
desses contactos que Chachuaio 
conheceu os estatutos e o progra-
ma da FRELIMO, viu pela pri-
meira vez as cores da bandeira do 
partido e ouviu os hinos da luta. 
De facto, a penitenciária, enquan-
to espaço de violência por exce-
lência, era também uma impor-
tante arena de consciencialização 
e actividade política. Nas palavras 
de um outro preso político, Amós 
Mahanjane, foi grande a activida-
de de consciencialização política 
entre os prisioneiros: “aqueles 
que entraram e que não tinham 
nada a ver com política, incluin-
do religiosos, se tornaram políti-
cos” (Mussanhane, 2012: 137).

Durante o período de cár-
cere, com raras excepções, os 
prisioneiros perderam o rasto 
da evolução da luta armada e as 
transformações por que passou 
a Frente de Libertação. Todos os 
antigos presos políticos da Ma-
chava que entrevistei foram unâ-
nimes em afirmar que durante a 
sua prisão não tinham meios de 
saber notícias sobre a evolução 
da FRELIMO. Os presos que 
foram soltos antes de 1974 não 
voltaram a desempenhar qual-
quer actividade política até ao 
golpe de 25 de Abril. Como afir-
mou Rui Nogar, solto em 1968, 
“outra actividade não tivemos, 
até porque não havia orientações 
muito claras em relação à luta. A 
Frelimo que lutava estava ainda 
muito distante” (Chabal, 1994: 
177). Abner Sansão Muthemba, 
solto em 1969, reforça: “durante 
os três anos passados sob vigilân-
cia fora da cadeia não podíamos 

sair da cidade sem autorização da 
polícia nem sequer chegar, por 
exemplo, ao Bairro da Machava. 
Todas as quartas feiras eu devia 
apresentar me à PIDE” (Mussa-
nhane, 2012: 204). Muitos eram 
evitados pelos amigos e vizinhos, 
por medo de serem implicados e 
importunados pela PIDE, como 
conta Albino Magaia: “depois 
de sairmos da cadeia, houve pais 
que aconselharam os filhos a não 
contactar comigo porque era pe-
rigoso. Os vizinhos também afas-
taram se, tinham medo de mim” 
(ibidem: 97). Os que consegui-
ram singrar nos empregos ou nos 
estudos (alguns com a ajuda da 
própria PIDE) descobriram que 
embora a situação fosse difícil, 
começavam a abrir se algumas 
brechas no sistema colonial que 
davam algumas possibilidades 
materiais e sociais nunca antes 
sonhadas para os africanos. Qua-
se ninguém que havia sido preso 
e solto depois de 1965 conseguiu 
fugir para se juntar à FRELIMO.

Muitos dos primeiros panfle-
tos que continham o programa e 
estatutos da FRELIMO com os 
quais os combatentes da clandes-
tinidade em Lourenço Marques 
trabalhavam eram da época do 
I Congresso. Uma comparação 
com o programa e estatutos re-
vistos depois do II Congresso de 
1968 revela uma profunda trans-
formação da FRELIMO em re-
sultado do avanço e desafios da 
luta armada. Como acima referi, a 
liderança da FRELIMO que saiu 
reforçada depois do II Congresso 
tinha uma inclinação marcada-
mente marxista e revolucionária. 
Era revolucionária no sentido em 
que já não via a luta como um 
simples passo para a liquidação 
do colonialismo, mas como um 
processo para a transformação 
radical da estrutura socioeconó-
mica de Moçambique. A partir 
de 1970, toda a análise política 
da FRELIMO sobre a situação 
de Moçambique assentava numa 
ideologia marxista, em que todos 
os aspectos sociais, políticos e 
económicos eram analisados em 
termos de contradição de classes 
e em vocabulário revolucionário 

(Brito, 1991: 148). Nem na pri-
são, nem nos limitados espaços 
de actuação política que ainda 
restavam em Lourenço Marques, 
a maturação política dos africa-
nos ganhou tendências revolu-
cionárias. Para muitos, o grande 
objectivo da luta continuava a ser 
a liquidação do regime colonial 
e o ascender à independência. A 
cada vez maior interacção entre 
a ala progressista da comunidade 
europeia e as elites africanas da 
capital reforçou e enformou esse 
imaginário político moderado.

A interacção entre os Demo-
cratas de Moçambique e as elites 
africanas de Lourenço Marques 
intensificou se durante o perío-
do da repressão da PIDE. Um 
dos momentos mais importantes 
dessa aliança foi o julgamento 

em Março de 1966 dos militan-
tes da FRELIMO que haviam 
sido presos entre 1964 e 1965, no 
âmbito da frustrada tentativa de 
montar a IV Região. Apesar de a 
maioria ter sido condenada pelo 
tribunal militar, a actuação dos 
advogados que se bateram pela 
sua defesa constituiu um ato no-
tável de desafio à ordem colonial 
(Souto, 2007: 372). Os Demo-
cratas viam na defesa daqueles 
militantes um ato de afirmação da 
sua posição política antifascista. 
Para as elites africanas, a aliança 
com os europeus liberais era um 
importante escape às limitações 
impostas pela PIDE e pela subju-
gação racial própria da sociedade 
colonial, não apenas para activi-
dades políticas mas também para 
a criatividade cultural e artística.

Nos momentos conturba-
dos, mas também excitantes da 
actividade política entre finais 
dos anos 50 e princípios de 60, 
houve grandes amizades entre 
algumas elites africanas e euro-
peus progressistas, com profun-
das implicações na formação do 
pensamento político em ambas 
as partes. Por exemplo, pessoas 
como Luís Bernardo Honwana, 
Albino Magaia e Malangatana 
Valente mantiveram fortes laços 
de amizade com progressistas 
como Pancho Guedes, Bertina 
Lopes, Virgílio de Lemos, Rui 
Nogar, entre outros. Este consti-

tuía, em grande parte, o mesmo 
ciclo de amizades que se estendia 
até ao bairro da Mafalala onde 
residiam Amaral Matos e Nuno 
Caliano (líderes do grupo Galo).

É preciso enfatizar que, do 
ponto de vista formal, não hou-
ve uma aliança política entre os 
Democratas enquanto grupo de 
oposição e os nacionalistas da 
clandestinidade enquanto mi-
litantes da FRELIMO. Como 
alerta Amélia Souto, a repressão 
da PIDE e a sua infiltração nas 
células clandestinas tinha “tor-
nado extremamente difícil qual-
quer contacto político directo 
com eles por membros fora do 
grupo” (ibidem: 367). Rui Bal-
tazar, membro dos Democratas, 
foi um dos únicos que conseguiu 
participar no primeiro encontro 

com os elementos da FRELIMO 
aquando da sua tentativa de pe-
netração no Sul, devido à grande 
amizade com alguns elementos 
nacionalistas, nomeadamente Rui 
Nogar (ibidem: 368). A aliança 
entre europeus progressistas e as 
elites africanas deu se mais ao ní-
vel das relações e contactos pes-
soais, bem como na percepção 
mútua de que todos estavam no 
mesmo lado da trincheira con-
tra o regime colonial fascista. 
Foi esta aliança que definiu a 
natureza do imaginário político 
que inspirou e sustentou o gru-
po Galo em Setembro de 1974. 
A liderança do Galo vislumbrava 
um Moçambique independente 
no qual africanos e europeus 
haviam de juntar forças na 
construção de um país novo. 
E essa independência não sig-
nificava um corte radical com 
Portugal, mas a reconfiguração 
das relações entre o novo país 
e o antigo poder colonial. Para 
melhor entendermos este posi-
cionamento, é importante exa-
minar detalhadamente o ima-
ginário político dos Democratas 
e a forma como ele influenciou 
o pensamento político das eli-
tes africanas logo depois do 25 
de Abril, altura em que todos os 
grupos começaram a expor publi-
camente os seus ideais políticos.

*Benedito Machava in Re-
vista critica de Ciências Socias
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Município de Gondola 
suspende técnicos

Alegando irregularidades

dois técnicos de urbanização e igual número de polícias 
municipais  da vila municipal de Gondola, em manica, fo-
ram suspensos das suas actividades, indiciados de venda de 
espaços considerados sagrados, com mais destaque para ce-
mitérios que foram transformados em talhões para habitação. 

Os agentes da po-
lícia municipal 
foram igualmen-
te suspensos de 
exercer as suas 

actividades devido a suposta 
prática de extorsão aos agentes 
económicos do distrito de Gon-
dola neste período do estado de 
emergência imposto pela pan-
demia do novo Coronavírus. 

O presidente do conselho 
municipal da vila de Gondola, 
Arlindo Ngozo afirma que caso 
se prove o envolvimento destes 
agentes destas irregularidades, 

estes serão responsabilizados de 
forma criminal e disciplinar para 

desencorajar actos do género 

no seio dos servidores públicos. 
Arlindo Ngozo explica 

que tem trabalhado afincada-
mente no combate a corrup-
ção ao nível do município de 
Gondola, pois este acto mina o 
atendimento público humani-
zado na instituição que dirige. 

“São dois técnicos que in-
felizmente andam a vender ter-
renos de forma aleatória, estão 
a vender espaços sagrados, isto 
é, cemitérios, já identificamos, 
estão suspensos, temos tam-
bém dois polícias municipais, 
que andam a extorquir lojas 
de alguns comerciantes na 
fase de emergência face ao 
decreto presidencial”, disse. 

Ngozo mostra-se preocu-
pado pelo facto de existir a 
polícia, como guardiã da tran-
quilidade municipal, mas esses 
optam em semear inseguran-
ça na comunidade comercial.

eltON da GRaça  
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Construções descontextualizadas:

Importação de modelos retrai 
soluções locais

ReNO albiNO

eltON da GRaça  

| NaciONal |

o lugar é morto quando não produz histórias e não evoca memó-
rias – citando mia Couto, o arquitectomoçambicano, adamomur-
rombe não têm dúvidas que o modelo de edificações e construções 
urbanas descontextualizadas da realidade moçambicana poderá 
resultar a uma dependência crescente do que vem de fora o que não 
é economicamente viável. adamo murromberefere que tais mode-
los, na sua maioria importados colapsam soluções internas deixan-
do-nos na dependência das soluções impostas pela globalização.

Novas construções 
com modelos com-
pletamente ociden-
tais. Mas, que ao 
mesmo tempo não 

respondem ao nosso contexto. É 
desta forma como são edificadas as 
residências e cidades cujo confor-
to depende da criação de soluções 
térmicas para o efeito. Adamo Mur-
rombe é arquitecto e transferiu-se 
de Maputo à cidade de Tete, con-
cretamente no distrito de Moatize. 
Inseriu-se na comunidade de Ben-
ga, há cerca de uns 8 quilómetros 
da cidade de Moatize. Diariamente 
observa que as construções naquele 
ponto são feitas de material local o 
que de algum modo permite com 
que haja convergência entre o tipo 
de material usado e a temperatura 
daquela região. “São construções 
feitas de material local. A argila 
produz blocos que permitem com 
que as comunidades edifiquem suas 
casas” exemplificou para seguida-
mente responder a nossa questão.

É possível edificar uma cidade a 
partir destes princípios do local?

Respondendo a essa questão, 
Adamo Murrombefoi categórico ao 
afirmar que a questão do local deve 
ser vista na escala apropriada, ou seja 
soluções locais para questões locais 
e universais para as questões univer-
sais. Construir edifícios que se adap-
tam as questões climatéricas locais, 
segundo Adamo Murrombe essa so-
lução não é nada de novo.”OPancho 
Guedes já fazia isto nos anos 60, 
inspirou-se em certas formas tradi-
cionais para fazer alguns dos seus 
edifícios” introduziu a fonte. Mas, 
nós podemos ir mais longe, porque 
não aproveitar a estrutura das nos-
sas organizações sociais para fazer a 
estrutura física dos nossos edifícios 
e cidades, integrar antropólogos e 
sociólogos para revelarem estas es-

truturas socias?Um exemplo prático 
é a questão do autocarro, o autocarro 
é uma máquina que se vai tornando 
mais privilegiada e vai dominando o 
espaço do peão, isto é, quando des-
ces (sais) do carro não tens espaços 
de qualidade para ficar. Portanto, há 
vários estudos internacionais que 
indicam que uma hierarquia de es-
tradas em que o agrupamentos de 
edifícios em uma escala de quartei-
rões que terminam em impasse, e 
ruas limitadas só para peões, permite 
recuperar este espaço público na es-
cala humana sem pôr em causa a cir-
culação da viatura, os nossos filhos 
podem brincar nessas ruas sem que 
tenhamos medo de serem atropela-
dos porque estarão em segurança 
de uma comunidade semifechada.

R e c u p e r a r  a s  f o r m a s  d e 
organização tradicionais de fazer 

Reparei, que sobretudo nas zo-
nas periféricas há uma tendência de 
se construir uma cozinha exterior 
ou uma barraca, não é isto uma re-
ferência a casa tradicional?A fonte 
que vimos a citar admite que sim, 
é recorrente as pessoas contruírem 
uma casa principal com anexos 
(dependências), casa de banho ex-
terior e cozinha exterior, portan-
to pode se verificar na arquitetura 
tradicional o mesmo sistema de 
hierarquia de palhotas, cozinha e 
casa de banho exterior, definitiva-
mente é um padrão, esta questão 
de modernizar o tradicional não é 
uma invenção minha, é uma reali-
dade que vivemos, apenas sugiro 
abraçá-la de uma forma consciente.

Sobre o projecto Aldeias Comu-
nais do presidente Samora Machel, 
Adamo Murrombe admitiu não ter 
uma resposta a altura uma vez que 
teria que fazer um estudo do pro-
jecto. Entretanto, entende a fonte 
que o termo comunidade é muito 
interessante, se me permite citar o 

-Adamo Murrombe, arquitecto

Mia Couto novamente, falando 
das suas memórias de infância 
“ A minha casa, o meu bairro...
nesse espaço infinito, perdemos 
a fronteira entre a casa e a rua...” 
Eu acredito que ele capturou 
a essência de forma de habi-
tar da cultura moçambicana, a 
NationalGeographique já apa-
drinhou Moçambique como a 
terra da boa gente. Depois da 
independência, quando as ci-
dades foram nacionalizadas, 
sobretudo nas zonas periféricas 

as pessoas abriam as portas da 
cozinha o dia todo estendendo 
a casa até as varandas e cor-
redores comuns dos prédios 
onde pilava-se, peneirava-se, 
crianças brincavam, tornando 
os em espaços de vida onde as 
pessoas habitavam em comum 
e as fronteiras entre uma casa e 
outra dissolviam-se. Essa for-
ma de apropriar os espaços é 
tipicamente nossa, nos somos 
um povo caloroso, se projec-
tarmos as nossas cidades to-

mando isto em conta, podemos 
projectar cidades que promo-
vam o nosso espirito caloroso, 
extrovertido. Note que este é 
umpadrão que podemos veri-
ficar nas cidades pôs coloniais, 
a adaptação das infra-estruturas 
coloniais de acordo com as cul-
turas locais depois das naciona-
lizações. Por exemplo a Argélia 
que tem um cultura introverti-
da, houve uma tendência de 
cobrir as janelas dos prédios 
tal como a Medina de Cazbah. 

O Administrador do Distri-
to de Vilankulo, Edmundo Ga-
liza Matos Jr, desafiou as uni-
versidades a serem dinâmicas e 
proactivas na busca de conhe-
cimentos para trazer soluções 
de forma a resolver os diversos 
problemas que o país enfrenta.

O chefe do executivo dis-
trital falava momentos apôs o 
encontro que manteve no seu 
gabinete, com o reitor da Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM) a maior e a mais antiga 
instituição do ensino superior 

do País. Para Edmundo Galiza 
Matos Jr é preciso que haja uma 
interacção permanente entre a 
comunidade e os estudantes.

“Os universitários, em par-
ticular os da ESUDER aqui em 
Vilankulo devem trazer ao de 
cima as respostas sobre as pre-
ocupações da população, fazer 
um estudo aprofundado dos 
solos para incrementar a pro-
dução agrícola na região” dis-
se Galiza Matos que prevê em 
breve a assinatura do memo-
rando de entendimento entre 

o Governo distrital e a UEM. 
Por sua vez, o magnífico 

Reitor da UEM, Orlando Qui-
lambo, disse que o encontro 
serviu para passar a rubrica das 
boas relações entre a camada 
estudantil e o governo e definir 
futuras relações. Questionado 
sobre o nível de prontidão em 
que se encontra a UEM face 
a retoma faseada das aulas, 
Quilambo garantiu que a insti-
tuição que dirige seguiu a risca 
as recomendações do Ministé-
rio da Saúde e está equipada 
para acomodar estudantes num 
ambiente seguro e livre de 
contaminação da COVID-19.

Estudantes devem trazer soluções 
para os problemas do país
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No leito do grande rio

Moza Banco e Muva unem-se contra 
violência baseada no género

Restabelecida linha da 
Nacala Logistics 

Foi restabelecida a linha fér-
rea do Corredor de Nacala que 
se encontrava interrompida, 
desde a última sexta-feira, de-
vido a um acidente ferroviário.  

Recorde-se que o incidente 
aconteceu no distrito de Me-
conta, província de Nampula, 
não registando qualquer víti-
ma humana. Depois de pro-
funda análise e reforço dos 
protocolos para a mitigação 
de futuros eventos similares, 
foram retomadas as opera-
ções de transporte de carga 
geral, passageiros e carvão. 

A Nacala Logistics reafirma 
como prioridade máxima a se-
gurança e o bem-estar dos seus 
colaboradores e das comunida-
des onde opera. A empresa tem 
5 mil colaboradores, directos e 
contratados, e actua ao longo 
de todo o Corredor de Nacala 
através de uma rede férrea com 
mais de 1500 quilómetros de 

extensão. Transporta, em média 
por ano, 500 mil passageiros, 
500 mil toneladas de carga ge-
ral e tem uma capacidade anual 
para transportar 18 milhões de 
toneladas de carvão mineral. A 
empresa tem um forte impac-
to no desenvolvimento local. 

FNB considerada a Marca mais 
valiosa segundo o relatório da BrandZ

“Campanha de Género em tempos de Covid-19”

Foi a pensar no bem-estar dos moçambicanos e na me-
lhoria das suas condições de vida que o moza Banco decidiu 
mais uma vez juntar-se à plataforma mUVa para fazer uma 
campanha contra a violência baseada no género em tempos 
de confinamento e em consequência do novo Coronavírus. 

Denominada 
Género em 
Tempos da 
Covid-19 a 
c a m p a n h a 

tem por objectivo apelar às fa-
mílias que, ficar em casa, deve 
se traduzir em mais união na fa-
mília e não a violência domés-
tica, seja ela verbal ou física. 

Além do Moza Banco, o 
projecto conta com o apoio 
de parceiros, nomeadamente 
o MEPT, ALIADAS e MI-
SAU, e visa sensibilizar as 
pessoas para a necessidade 
de união, prevenção e diálo-
go, como forma de prevenir 
o aumento de casos de vio-
lência doméstica, que aumen-
tam em períodos de crises, 
como a que vivemos. Nestes 
casos, geralmente as mulhe-
res e crianças são as maiores 
vítimas, daí a necessidade de 

proteger estes grupos sociais.
A campanha durará dois 

meses, e ao longo deste perí-
odo, o Moza Banco irá dis-
seminar nos seus canais de 
comunicação, mensagens 
de sensibilização para esta 
temática, tal como desen-
volver outras iniciativas de-
dicadas ao tema do género. 

Esta campanhaé uma 
das várias iniciativas que 
o Moza Banco está a levar 
a cabo  dentro da temáti-
ca e luta contra a Covid-19. 

Para além das campanhas 
de comunicação, o Moza Banco 
implementou um conjunto de 
medidas para evitar que os seus 
colaboradores sejam contami-
nados e muito menos as suas 
instalações se transformem em 
focos de transmissão do vírus.

Das várias medidas, des-
taca-se a divulgação de infor-

FNB ocupa o primeiro lugar no relatório sul-africano 
da BrandZ top 100 most Valuable brands para o ano 2020. 
o relatório destaca que o FNB está avaliado em 46,4 bi-
liões de randes (Us $ 2,8 biliões) e registou um crescimen-
to na contribuição da marca com maior património em to-
das as métricas, principalmente em significado e relevância.

Este reconheci-
mento prova 
que os Clien-
tes confiam na 
marca e é o in-

dicador de que a marca cumpriu 
a sua promessa. “Como marca, 
estivemos numa jornada onde 
colocamos o Cliente no centro 
de tudo o que fazemos, cons-
truímos soluções financeiras 
integradas que atendem às prin-
cipais necessidades do Cliente 
e inovámos de forma contínua 
e constante com base na com-
preensão do que eles procuram. 
Isso resultou no incremento 
da confiança e na compreen-
são da relevância da marca na 
vida de nossos Clientes, cul-
minando no reconhecimento 
como a marca com maior valor 
da África do Sul, um prémio 
do qual estamos extremamen-
te orgulhosos ”, disse Faye 
Mfikwe , Diretora de Marke-
ting do FNB na África do Sul.

O relatório da BrandZ dá 
nota que noventa por cento dos 
sul-africanos querem que as 
marcas revelem de que forma 

podem ser úteis e trazer real 
valor na vida quotidiana. O 
FNB melhorou as principais 

directrizes de responsabi-
lidade corporativa e social, 
apoiando causas que nos 
unem como uma só nação, 
como foi a associação com 
os Springboks e, mais re-
centemente, a campanha que 
apela todos os sul-africanos 
a apoiarem as empresas lo-
cais e ajudarem a reconstruir 
a economia daquele país. A 
marca é também apaixonada 
por ajudar as comunidades em 

que opera, apoiando os grupos 
vulneráveis num todo, seja no 
desenvolvimento da peque-
na infância seja na prestação 
assistência à terceira idade.

O Banco destaca que a 
confiança foi o pilar da jorna-
da do FNB rumo à construção 
de uma marca com real valor. 

“Nestes tempos de incer-
teza, a nossa estratégia de 
construir uma experiência de 
valor acrescido para o Clien-
te, através do investimento 
na nossa plataforma, tem-nos 
mantido relevantes e tem per-
mitido acelerar a adopção das 
nossas soluções digitais, bem 
como assegurar que continu-
aremos a fornecer soluções 
adequadas e seguras aos nos-
sos Clientes”, conclui Mfikwe.

mação e medidas preventivas 
sobre a Covid-19 aos colabora-
dores, clientes, e público em ge-
ral, através dos respectivos ca-
nais de informação, bem como 

reforço dos procedimentos de 
limpeza e desinfecção das ins-
talações, agências, ATM’s e 
quiosques. O Banco determi-
nou a obrigatoriedade de medi-

ção de temperatura dos funcio-
nários e clientes, bem como o 
uso de máscaras de protecção 
por todos os colaboradores 
no atendimento aos clientes.
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A direcção da empresa NovoMEDIA sarl, 
proprietária e editora do Jornal Zambeze, 
informa a todos seus leitores, clientes, e a 

todos os interessados, que a senhora 
esmeralda do amaral deixou de ser 

Administradora da empresa desde 19 de 
Agosto passado.

Qualquer assunto relacionado com o 
jornal por favor contactar através dos 

números 845623544 (Ângelo Munguambe, 
director do Jornal), 847710584 (Egidio 
Plácido, Editor), 823073450 (PBX) ou 

ainda através do email: zambeze.comer-
cial@gmail.com

Sem mais do momento, as nossas cordiais 
saudações.  

A direcção

Comunicado
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Banco Mundial injecta 104 Milhões 
de dólares em Moçambique

Fortalecimento de Programas de Desenvolvimento de Competências

Hotelaria e turismo
Selo “Limpo e seguro” 
para segurança sanitária

O Banco Mundial aprovou esta terça-feira uma doação fi-
nanceira no valor de 104 milhões de dólares da associação in-
ternacional de desenvolvimento (ida), para apoiar programas 
de desenvolvimento de competências para jovens moçambica-
nos. o projecto investirá nos subsistemas de educação e treina-
mento técnico Vocacional (tVet), e de ensino superior (es), 
com vista a melhorar o acesso e a qualidade dos currículos edu-
cacionais e a formação para o desenvolvimento de competên-
cias em resposta às prioridades e sectores económicos do país.

Capacitar os jo-
vens através 
do desenvol-
vimento de 
competências 

de alto nível por meio de uma 
educação pós-secundária de 
qualidade, enquanto se traba-
lha em políticas para incentivar 
a criação de empregos vincu-
lados a sistemas produtivos 
modernos, estão entre os de-
safios mais importantes que o 
país enfrenta se quiser colher 
os benefícios do seu dividen-
do demográfico”,  observou 
Idah Z. Pswarayi-Riddihough, 
Directora do Banco Mundial 
para Moçambique, Madagás-
car, Comores, Maurícias e 
Seychelles.  “Jovens com me-
lhor educação contribuirão para 
reduzir a desigualdade de ren-
da, facilitar a mobilidade social 
e ajudar a iniciar a tão neces-
sária transição demográfica.”

 
O projecto ajudará a au-

mentar o acesso à educação 
e formação de qualidade nos 
níveis de TVET e ES em áre-
as prioritárias relevantes para 
o desenvolvimento económico 
futuro, com enfoque para a ci-
ência, tecnologia, engenharia, 
matemática e mudanças climá-
ticas. Também apoiará progra-
mas de formação de professo-
res, incluindo o uso de novos 
métodos de ensino, e abordará 
a actual escassez de competên-
cias técnicas especializadas, 
mediante o fortalecimento de 
programas de desenvolvimento 
de competências de alta qua-
lidade em manutenção indus-
trial, agricultura, TIC’s, cons-
trução, entre outros sectores 
prioritários em instituições de 
TVET seleccionadas. Além 
disso, o projecto apoiará a co-
laboração contínua com indús-
trias e ajudará a operacionalizar 
o Fundo Nacional de Capacita-
ção para Educação Profissio-
nal, que procurará alavancar 

o financiamento do sector pri-
vado para o desenvolvimento 
de competências em resposta 
às necessidades do mercado, 
ajudando assim a maximizar 
o financiamento para o desen-
volvimento.  Em conformidade 
com a estratégia institucional 
do Grupo Banco Mundial so-
bre Fragilidade, Conflito e Vio-
lência, o projecto também visa 
combater os principais factores 
de fragilidade e ajudar a forta-
lecer o contrato social entre as 
pessoas e o estado, abordando 
a provisão desigual de servi-
ços e as disparidades regionais.

 “A educação e o empodera-
mento das raparigas são essen-
ciais para alcançar uma maior 
mobilidade social e transição 
demográfica”, acrescentou Ana 
Menezes, Especialista Sénior 
em Educação do Banco Mun-
dial e Co-Líder de Equipe do 
projecto.  “O projecto irá prio-
rizar o acesso das mulheres a 
programas de bolsas e estágios 
e apoiará regulamentações e 
actividades destinadas a expan-
dir a participação da rapariga a 
em eventos científicos e outros 
programas que possam contri-
buir para o ingresso feminino 
em TVET e ES.” Além disso, 
o projecto incluirá disposições 
para prevenir a Violência Ba-
seada no Género (VBG) no sis-

O G o v e r n o 
m o ç a m b i -
cano vai 
atribuir um 
selo de se-

gurança contra a Covid-19 a es-
tâncias hoteleiras e turísticas que 
voluntariamente o requererem

O anuncio foi feito pelo vice 
ministro da tutela, Fredson Bacar 
que afiançou que o selo -que será 
uma placa com a frase “Limpo 
e Seguro” - será atribuído após 
uma “auditoria” das autoridades 
de saúde do sector do turismo.

“O empreendimento turís-
tico que solicitar o selo e tiver  
vai colocá-lo em local visível 
da estância, para que os turistas 
saibam que a segurança sani-

tária do lugar está certificada 
por autoridade competente”.

Segundo a fonte, o pedido 
para a concessão do selo será 
voluntário e a falta do mesmo 
não irá acarretar qualquer tipo 
de sanção, além das implica-
ções legais e administrativas 
normais previstas para situações 
de desrespeito das medidas de 
segurança impostas pelas au-
toridades contra a covid-19.

A placa com o selo “Limpo 
e Seguro” pode ser requerida por 
hotéis, restaurantes, ‘lodges’ e 
demais estâncias de lazer e res-
tauração. O sector turístico em 
Moçambique, tal como no resto 
do mundo, é um dos mais atingi-
dos pelo impacto da covid-19.

tema educacional, bem como, 
fortalecer as capacidades das 
instituições de formação para 
responder a incidentes de VBG.

 “Dado que o país enfrenta 
eventos climáticos extremos 
recorrentes, com probabilidade 
de aumentar nos próximos anos, 
todos os programas de treina-
mento de TVET e ES finan-
ciados pelo projecto deverão 
incluir conteúdos relacionado 
com às mudanças climáticas”,  
acrescentou Marina Bassi, Eco-
nomista Sénior e Co-Líder de 
Equipa.  Além disso, o projec-
to apoiará o desenvolvimento 
da literacia digital e habilida-
des relacionadas assim como 

de empreendedorismo digital.  
“Esperamos que essas acções 
permitam ao país fortalecer 
ainda mais sua infraestrutura 
digital, serviços financeiros di-
gitais e consolidar a sua capaci-
dade de se ajustar às mudanças 
nas economias tecnológicas.”

 Esta operação está ali-
nhada com as prioridades do 
país delineadas no seu Pla-
no Quinquenal, bem como, 
com o Quadro de Parceria do 
Banco Mundial para o perío-
do fiscal de 2017-21, que re-
conhece que uma economia 
mais diversificada, produtiva e 
inclusiva exigirá maior inves-
timento em capital humano.
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Vilankulo lança campanha de 
angariação de livros

| NaciONal |

o Governo do distrito de Vilankulo lançou esta terça-feira, 
08 de setembro, a campanha de angariação do livro com o intuito 
de reduzir o número de cidadãos que não sabem ler e escrever na-
quele distrito que se localiza a norte da província de inhambane.

Trata-se de 
uma ambicio-
sa campanha, 
que foi lan-
çada durante 

as celebrações do dia Inter-
nacional de Alfabetização 
de Jovens e Adultos que este 
ano decorre sob o lema “En-
sino de Literacia e aprendi-
zagem durante e apos a cri-
se da COVID-19, com foco 
no papel dos educadores e 
a evolução das pedagogias” 
que prevê a distribuição de 
mil livros em cada uma das 
cinco localidades que com-

põe o distrito de Vilankulo. 

A campanha ora lança-
da, pretende angariar mais 
de cinco mil livros, jornais, 
revistas e demais materiais 
didácticos de modo a in-
cutir o espírito de leitura 
aos estudantes e residen-
tes do distrito de Vilankulo.

Para a materialização do 
projecto, o administrador 
do distrito, Edmundo Gali-
za Matos Jr,insta aos inte-
ressados para que abracem 
a causa“pedimos apoio dos 
interessados, empresários, 
empresas jornalísticas para 
que juntos possamos a ven-
cer o analfabetismo no nosso 
distrito” disse o governante.

Os residentes de Vilankulo 
congratulam a iniciativa e di-
zem que aquisição desse ma-

terial didáctico vai minimizar 
o sofrimento dos estudantes 

para efectuar as suas pesqui-
sas e trabalhos académicos 
como testemunham alguns 
dos nossos entrevistados. 

“A iniciativa é boa e de 
louvar, agradecer ao senhor 
administrador pela cam-
panha porque vai minimi-
zar o sofrimento de mui-
tos estudantes, visto que, 
a biblioteca não tem livros 
suficientes” afirmou José 
Matsinhe estudante da Esco-
la Secundaria do Vilankulo.

Outra entrevistada chama-
-se Maria Réus educadora de 
um dos Centros de Alfabeti-
zação de Adultos e Jovens “é 
muito bom ter livros a disposi-
ção, assim vai nos incentivar a 
aperfeiçoar a leitura” salientou.

Refira-se que no presen-
te ano lectivo o distrito de 
Vilankulo tinha como meta 
inscrever 1280 alfabetizan-
dos, tendo conseguido 1153 
que corresponde a 90.1% 
da meta prevista. Dos ins-
critos 898 são mulheres, 
assistidos por 34 alfabeti-
zadores voluntários e 8 educa-
dores profissionais distribuí-
dos em 30 centros e 48 turmas.
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Portugal bate Suécia 
por 2-0 do CR100

Luís Siquice

Até sempre “pé canhão!”

Ferroviário de Lichinga ultima 
logística para regresso aos treinos

Cristiano Ronaldo faz 101 golos pela Selecção

Faleceu, na manhã desta segunda-feira, 7 de se-
tembro, o antigo futebolista moçambicano luís si-
quice, segundo deu a conhecer uma fonte familiar. 
siquice encontrou a morte no leito do Hospital Geral da ma-
chava, onde se encontrava internado, revelou a mesma fonte.

A carreira de 
f u t e b o l i s -
ta de Luís 
S i q u i c e 
conta com 

passagens  pelo Nova Alian-
ça de Maputo, Académi-
ca e pelo então Benfica de 
Lourenço Marques, clube 
que após a independência 
passou a designar-se Clube 
Desportos da Costa do Sol. 

Aliás, o clube “canarinho” 
recorda a passagem de Luís 
Siquice pelo clube no qual ga-
nhou o título de Campeão Na-
cional de Futebol nos anos de 

1979 e 1980, sob comando téc-
nico de Martinho de Almeida.

Luis Siquice fez parte de 
um trio de ataque temível, 
no qual faziam parte ain-
da Gil Guiamba e Luís Ju-
misse (já falecido). Siquice 
marcava golos de todos es-
tilos e feitios, mas o grande 
destaque era a força do seu 
remate o que lhe conferiu 
a alcunha de “Pé Canhão”. 
Em 1977 ganhou o ttulo de 
melhor marcador do Campe-
onato Nacional de Futebol.

Consta que Luís Siquice 
teve uma arreliadora lesão 

num jogo entre o Costa do Sol 
e o Maxaquene, que afectou 

em grande medida a sua car-
reira. Pouco tempo depois, na 

década 80, Siquisse teve uma 
passagem pelo Maxaquene ido 
para os “tricolores” pela mão 
de Martinho de Almeida e nes-
te clube beneficiou de uma ida 
à França para debelar a lesão. 

Pela mão do então diri-
gente do Maxaquene, Fer-
nando Gomes, Luís Siquice 
teve ainda uma passagem 
pela Nova Aliança da Maxixe 
onde terminou a sua carreira, 
na província de Inhambane. 

Refira-se que Luís Si-
quisse (que nos últimos tem-
pos era Delegado do Jogo 
da Liga Moçambicana de 
Futebol) é irmão de outro 
futebolista moçambicano, 
Ramos Siquice, que também 
jogou no Costa do Sol. A fa-
mília enlutada, LanceMZ 
endereça as mais sentidas 
condolências. (laNCemZ)

O P r e s i -
dente da 
Repúbl i -
ca, Filipe 
Nyusi, au-

torizou o regresso aos trei-
nos dos clubes do Moçam-
bola a partir do dia 15 de 
Setembro,  e com base nes-
sa informação em mãos, o 
Ferroviário de Lichinga já 
prepara as questões logísti-
cas para responder a auto-
rização do Chefe de Estado.

O Ferroviário da capital 
provincial do Niassa espe-
ra que até 12 de Setembro 
tenham os 12 atletas e os 3 
elementos da equipa técnica 
que se encontram fora da pro-
víncia. O Presidente da Fer-
roviário de Lichinga, Cácimo 

Salimo, disse que a chegada 
dos 15 elemento em falta 
para o início dos treinos está 
dependente dos voos das Li-
nhas Aéreas de Moçambique.  

“Nós bem sabemos que 
temos dois voos marcados 
por semana, e neste preci-
so momento, o que temos 
que fazer é a partir da terça-
-feira tentar marcar os voos. 
Estamos a contar para até a 
semana de 12 termos uma 
parte da equipa técnica” dis-
se o presidente dos “verde 
brancos” de Lichinga em de-
clarações ao “RM Desporto”. 
E por os atletas e a equipa 
técnica estar a se deslocar de 
outras regiões do país, Cáci-
mo Salimo afirmou que de-
verão cumprir os 14 dias de 

isolamento social como pre-
coniza o protocolo sanitário.

“Nós já tínhamos identi-
ficado uma pensão que pode-
ríamos acomodar os atletas, 
mas face a essa situação nós 
temos que isolar. Estamos a 
tentar criar condições em vez 
de deixar numa pensão, esta-
mos a negociar alguns quartos 
um pouco dispersos de modo 
a garantir as medidas  preco-
nizadas” realçou Salimo. O 
Ferroviário de Lichinga subiu 
de divisão na última época e é 
uma das 14 equipas que farão 
parte do principal campeona-
to do futebol moçambicano 
que ainda não tem data para 
o seu início devido às restri-
ções causadas pela pandemia 
da Covid-19 (laNCemZ).

Cristiano Ronaldo che-
gou, esta terça-feira, oito de 
Setembro, à marca dos 101 
golos pela Selecção Nacional, 
ao apontar dois golos frente 
à Suécia, em jogo das Liga 
das Nações. Momentos após 
o término do encontro entre 
as duas selecções, Sporting, 
Manchester United e Juventus 
- três dos quatro clubes que o 
português representou duran-
te a sua carreira profissional 
- recorreram às respectivas 
redes sociais para congratular 
o craque português por mais 
uma marca histórica por si al-
cançada, um gesto que o Real 
Madrid não teve. Recorde-se 
que Cristiano Ronaldo é, ac-
tualmente, o melhor marcador 

da história do emblema espa-
nhol, com 451 golos marcados 
em... 438 jogos realizados.  

O craque luso está a 
8 de igualar o recordis-
ta, o ex-internacional ira-
niano Ali Daei (109). 

De notar ainda que o cra-
que luso atingiu os sete en-
contros seguidos a marcar 
pela Selecção Nacional, a sua 
melhor sequência de sem-
pre com as quinas ao peito. 

Entretanto a Juventus, 
Man. United e Sporting feli-
citam Cristiano Ronaldo pe-
los 101 golos pela Seleção e

Real Madrid é o único 
dos quatro clubes que o cra-
que português representou 
que ainda não se expressou
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Da timidez à atitude iniciam a 
20 de Novembro 

Geny Catamo visto por Luís Gonçalves: 

A a s s i n a t u r a 
do contrato 
profissional 
da “Pérola” 
do Índico, 

Geny Catamo, com o Sporting 
de Portugal, continua a pre-
encher as páginas dos jornais 
lusos. Desta feita, foi a vez 
do seleccionador nacional, o 
português Luís Gonçalves, 
falar do jovem que deixou o 
treinador Rúben Amorim en-
cantado ao ponto de os Leões 
rubricarem um contrato por 
três anos e com uma cláusula 
de rescisão de 45 milhões de 
Euros, a maior de sempre para 
um jogador moçambicano.  

Transcrevemos a seguir, 
esta peça publicada na edi-
ção deste domingo do diário 
desportivo português mais 
afamado onde o timoneiro 
dos Mambas fala das quali-
dades do jovem considerado 
uma das grandes promessas 
do futebol moçambicano. 

 

Gonçalves e a leitura de jogo 
de Geny 

Segundo escreve o A Bola 
esta situação que não surpreen-
deu Luís Gonçalves e o actual 
seleccionador de Moçambique 
olha para Geny Catamo como 
um dos grandes valores do fu-
tebol daquele país. «É um jo-
gador que conhece bem o jogo, 
muito forte tecnicamente, com 
uma boa tomada de decisão, 
tem capacidade de cruzamen-
to. Sei que ele no Sporting 
tem sido utilizado mais como 
extremo, mas aqui coloco-o 
muitas vezes em zonas interio-
res porque é alguém que con-
segue ler muito bem a partida. 
Além disso cumpre bem com 
as tarefas defensivas», atirou.

O seleccionador de Mo-

çambique deixou ainda uma 
ressalva quanto à persona-
lidade: «No balneário não é 
um miúdo muito expansivo, 
diria até algo tímido, mas 
dentro de campo demonstra 
muita atitude e confiança».

Questionado sobre a que 
patamar Geny Catamo pode 
chegar, Luís Gonçalves não 
quis estabelecer limites, mas 
acha que com o acompanha-
mento certo de Rúben Amo-
rim, o extremo de 19 anos pode 
dar um contributo importante à 
equipa principal do Sporting.

«Estamos a olhar para uma 
equipa principal do Sporting 

recheada de talentos, com 
um treinador como o Rúben 
Amorim que não tem receio 
de apostar neles e que o faz 
com critério, o que obviamen-
te será bom para ele. O Geny 
tem muito para aprender, é um 
jogador jovem, mas penso que 
ele tem a capacidade para dar 
uma boa resposta na equipa 
principal, e se o Rúben Amo-
rim apostar nele, não o vai dei-
xar mal. Não tenho qualquer 
dúvida que ele já merecia uma 
oportunidade há muito tem-
po», rematou, deixando um 
conselho: «Não se pode des-
lumbrar agora nesta fase e es-

pero que, quando for chamado 
a ter uma oportunidade, tenha 
confiança para responder».

Estreia nos Mambas com golo 
de penalty indicado por Mexer 

Aos 19 anos, Geny Catamo 
soma já quatro internaciona-
lizações por Moçambique. A 
estreia aconteceu em Setem-
bro de 2019, pela mão de Luís 
Gonçalves, na segunda mão da 
primeira pré-eliminatória da qua-
lificação para o Mundial-2022.

«Já o conhecia desde os 
sub-15, quando o Nelinho, meu 
adjunto, nos chamou a atenção. 

Sabia que ele tinha qualidade 
e não hesitei em chamá-lo. Foi 
titular na segunda mão e eu fui 
muito criticado por lançar assim 
um miúdo de 18 anos», desaba-
fou o seleccionador. Certo é que 
a estreia acabou por ser de sonho 
e Catamo marcou um dos golos 
do triunfo com as Maurícias (2-
0). «Entrou muito nervoso, mas 
depois foi ganhando confiança e 
acabou por jogar muito bem. Ali-
ás, tivemos um penálti e o Mexer 
[capitão] foi-lhe dar a bola, por-
que tinha confiança que ia mar-
car, e marcou. Agora já é uma 
referência em Moçambique», 
concluiu. (laNCemZ) .
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Músicas tradicionais em Moçambique*
a concepção duma peça musical e os detalhes da sua for-

ma são influenciadas não só pela sua estrutura linguística ou 
intenção literária, mas também pelas actividades a que está 
ligada. a música moçambicana é muitas vezes apresentada 
em contextos que dramatizam relações sociais, crenças, his-
tórias, e acontecimentos comuns. por isso a música é integra-
da com a dança e obrigada a sublinhar e desenvolver aqueles 
aspectos que podem ser articulados no movimento corporal.

 

A i m p o r t â n c i a 
atribuída à dan-
ça não é só por 
causa das opor-
tunidades que 

ela proporciona para a liber-
tação da emoção, estimulada 
pela música. A música pode 
ser também utilizada como um 
meio de comunicação artística 
e social. A dança por sua vez 
pode transmitir pensamentos e 
assuntos de importância pesso-
al e social, através da selecção 
dos movimentos, posturas e 
expressões do rosto. As dan-
ças podem demonstrar reac-
ções colectivas em atitudes 
de hostilidade, cooperação, 
amor, ou outras. Podem ata-
car os inimigos ou expressar 
aspirações através da escolha 
da coreografia apropriada ou 
de gesticulações simbólicas. 

Gestualidade

Quando um dançarino 
liga os seus braços com outro, 
numa dança de Makwayela por 
exemplo, ele está a dizer «nós 

estamos unidos na nossa luta 
comum». E quando ele aponta 
com um dedo a cabeça, signi-
fica que «é um assunto para a 
minha cabeça, uma coisa para 
pensar e que vamos resolver 
juntos». — A dança é um meio 
de expressão que pode ser rela-
cionado com temas e propósi-
tos de diversas ocasiões sociais. 
Por exemplo, as danças como 
Zorrre que, antigamente se se-
guiam às colheitas, não só ce-
lebravam uma boa colheita mas 

simbolizavam também uma ex-
pressão de esperança para a fer-
tilidade em geral, e para a vida 
da comunidade, especialmente 
para a vida das mulheres, crian-
ças e do gado. Para dramatizar 
esta dependência sobre a pro-
dução e a reprodução, o Zorre 
era apresentado normalmente 
nas noites de lua cheia (que 
tem normalmente um signifi-
cado de fertilidade feminina).

 Os movimentos básicos

Os movimentos utilizados 
nas danças tradicionais podem 
ser simples ou complexos na 
sua concepção. O Chilembe é 
uma dança relativamente len-
ta em comparação com outras 
danças do Sul de Moçambique. 
Os únicos instrumentos que 
são utilizados são o Pala-Pala 
e um par de colheres planas que 
as dançarinas batem nas mãos. 
Às vezes algumas dançarinas 
seguram um instrumento do tra-
balho (enxadas, etc.) com a mão 
esquerda. Quando elas cantam, 
batem na terra com o pé direito 

para marcar o compasso forte, 
fazem um passo leve e curto 
com o pé esquerdo para a frente, 
no compasso fraco. O corpo in-
clina-se um pouco para a direita 
quando o pé toca no chão. Nesta 
dança há os movimentos bási-
cos da dança Chingomana. Aqui 
temos aparentemente um mo-
delo mais complexo dos passos 
básicos, contra o que parecem 
ser movimentos independentes 
das várias partes do corpo. En-
quanto os pés se movem regu-

larmente em compassos de dois, 
o corpo pode estar a mover-se 
numa posição semi-circular 
com as mãos e os braços fa-
zendo movimentos diferentes.

Mover os músculos da cintura

Noutras danças, em vez de 
mover todo o tronco num ritmo 
simples, os movimentos acentu-
am-se na parte superior. No Zore 
por exemplo, são principalmente 
os músculos da cintura e do estô-
mago que estão em movimento. 

Por outro lado em danças como 
o Makwai, são acentuados os 
movimentos das partes superio-
res do corpo. Pode ser rotação ou 
movimentos para cima ou para 
baixo das omoplatas, ou expan-
são do peito, acompanhando os 
diversos movimentos dos bra-
ços, a contracção e libertação das 
omoplatas. Combinados com es-
ses, há movimentos que podem 
estar acentuados num momento 
específico ou em sequências re-

petidas e que caracterizam dan-
ças particulares, como parte do 
movimento básico. Esses movi-
mentos incluem ondulações dos 
músculos (dança Ms ah o ); bater 

os pés (dança Makwai); andar 
curvado (dança Chigubo); saltar 
(dança Ngalanga) etc. No essen-
cial as diferentes danças do Sul 
de Moçambique distinguem-se 
pelas normas dos movimentos 
escolhidos. A mesma série da 
sequência dos movimentos, não 
é utilizada em todas as danças. 
Há uma tendência de sublinhar 
mais alguns movimentos, do que 

outros. A diversidade estende-se 
para a qualidade, sincronização e 
a sequência dos movimentos. Na 
dança Makwai os movimentos 
são mais vigorosos e agudos na 

qualidade, do que por exemplo 
os da dança Muthimba. Super-
ficialmente parecem ao especta-
dor exigir muito esforço físico, 
mas muitas vezes isto é uma 
ilusão criada pela qualidade e 
velocidade dos movimentos.

*Texto de John Marney, 
músicas tradicionais de 

Moçambique, Ministério da 
Educação e Cultura, 1980
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Ivan Mazuze sopra no 
frio escandinavo

Pink Floyd ou 
reconciliação à 
vista?

Ai que saudades! 

Roger Waters, ex-baixista 
do Pink Floyd, completou 77 
anos último domingo, 6 de 
Setembro, e teve seu aniver-
sário celebrado por sua banda 
de origem. As redes sociais do 
Floyd parabenizaram o músi-
co e, de quebra, divulgaram o 
lançamento de seu novo DVD.

“Feliz aniversário para 
Roger Waters, que lançou o 
recente registo do show ‘US 
+ Them’ há menos de um 
mês”, diz a publicação do 
grupo, que segundo Waters, 
o teria banido de seu site.

Em Maio deste ano, após 
lançar na internet uma nova 
versão da música “Mother”, 
Waters fez uma publicação em 
suas redes na qual questionava: 
“Por que este vídeo não está 
disponível num site que diz ser 
‘o site do Pink Floyd‘?”. Na 
sequência, responde a pergun-
ta: “A resposta é: porque esse 
site não tem nada meu. O Da-
vid Gilmour baniu-me do site”, 
lamentou o músico, acrescen-

tando que há cerca de um ano 
tentou uma reconciliação para 
o que classificou de “impasse 
horroroso” com o Pink Floyd.

Numa recente entrevista, 
Waters deixou claro que não 
há a possibilidade de uma reu-
nião com o Pink Floyd. No 
entanto, como a queixa dele 
era por receber destaque das 
redes sociais da banda, essa 
publicação de domingo foi 
bastante celebrada pelos fãs, 
que comentam que isso é um 
indicativo de uma reconcilia-
ção entre o músico e o grupo.

o saxofonista moçambicano radicado na Norue-
ga, ivan mazuze foi recentemente nomeado conse-
lheiro nacional para o Fórum de Jazz Norueguês.

 

O Forúm de Jazz 
norueguês é 
uma organi-
zação de cariz 
a r t í s t ico-cu l -

tural que reúne a comunida-
de de jazz daquele país e que 
fundamentalmente trabalha 
na promoção do género mu-
sical e nas acções inerentes.

Baseado em Oslo, o fórum 
tem uma comissão artística, 
que é um órgão consultivo per-
manente da administração, em 
matéria de natureza artística e 
é composto por cinco membros 
dentre os quais o saxofonista 
moçambicano Ivan Mazuze. 

De acordo com um co-
municado de imprensa, nesta 
missão, o saxofonista mo-
çambicano tem em manga, 
todos assuntos de natureza 
artística, designadamente pro-
duções, prémios, bolsas,  etc. 

“A escolha de Ivan Mazuze 
surge com a necessidade de ex-
por a diversidade e inclusão in-
telectual nas instituições cultu-

rais norueguesas, com base em 
competência literária, técnica 
e sua rica experiência enquan-
to músico, professor e inves-
tigador”, refere o documento. 

A nossa fonte acrescenta 
que esta nomeação chega num 
momento difícil para a classe 
artística devido à pandemia da 
Covid-19, mas Mazuze está fir-
me e garante que “o Fórum de 
Jazz Norueguês tem definidos, 
neste momento, alguns regula-
mentos e directrizes para con-
tinuamente poder apoiar e esti-

mular a actividade artística dos 
seus membros e permitir o de-
senvolvimento normal das acti-
vidades em geral no país, numa 
altura em que a actividade ar-
tística está significantemente 
reduzida perante a pandemia”. 

Segundo apuramos ainda, 
o novo conselheiro nacional de 
Jazz Norueguês quer, de forma 
concreta, contribuir para o esta-
belecimento de formas e condi-
ções para a inclusão de diversas 
expressões artísticas no género 
musical jazz, para o tornar rico.

Importa ainda referenciar 
que o “Fórum de Jazz Norue-
guês” foi a primeira organi-
zação que Mazuze abraçou 
na sua chegada à Noruega.

Diz ainda o comunicado 
que temos vindo a citar que 
este organismo foi para Ma-
zuze, uma fonte de apoio em 
termos de concessões para 
realização de vários projec-
tos incluindo turnês, dis-
cografia e estudos aprofun-
dados nos últimos 10 anos. 

“O saxofonista também 
recebeu dois méritos artísti-
cos da mesma instituição em 
forma de concessão em 2015 
e 2020”, lê-se no documento.

Conjunto musical os 
Rebeldes da Beira
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Ainda há quem acredite na 
falácia de Boustani!

Contra Corrente
Fabião Carapau

Há poucos dias, 
apareceu nas 
redes sociais 
e em alguns 
outros jor-

nais, informação sobre o docu-
mento em que o Banco Credite 
Suisse se destina a incluir o Pre-
sidente Nyusi no processo aonde 
o Governo de Moçambique esta-
rá presente no Tribunal Superior 
de Justiça de Londres por causa 
das múltiplas irregularidades co-
metidas, pelo banco. Este argu-
mento falacioso de Jean Bousta-
ni, “principal artista” de negócios 
irregulares, podemos assumir que 
é uma fraude que foi tratada, re-
alizada, na sequência, supondo, 
como é possível dos seus advoga-
dos, a fim de obter um melhor ve-
redicto no julgamento feito contra 
ele na cidade Nova York, onde 
disse Informações e declarações 
pessoais sem qualquer evidência 
confiável, que lhe permite saber se 
o que ele declarou é verdadeiro ou 
simplesmente só especula falsida-
des, sem qualquer credibilidade. 

Quem pode provar que há 
mais interesses nos negócios, 
nem mesmo os lucros ou é mais 
um enredo da máfia? Ou que 
ainda entendam que o coitado do 
Boustani pode ter obtido o vere-
dicto de inocente, ou seja, inocen-
te, no seu julgamento no tribunal 
que ordenou o veredicto penal 
nos Estados Unidos? Sem dúvida 
uma porta aberta muito escura e 
muitas dúvidas a este processo. 
Se isto tivesse sido em Moçambi-
que, com certeza que estaríamos 
nos fóruns de sempre para pro-
testar e possivelmente nos ofen-
dermos nos tribunais e noutras 

instâncias da justiça com palavras 
grosseiras, etc., mas como foi na 
América, ninguém protestou.

É difícil entender que o “ar-
tista principal” foi detido e envia-
do para prisão, pois aprendemos 
que um juiz viu indícios de crime 
suficientes, mas na hora de pro-
ceder à forma e no julgamento, 
o “artista” é libertado das suas 
responsabilidades, o que com-
promete um grande número de 
pessoas, assim como directores 
ambiciosos e pouco honestos 
do Banco, deixando o inventor 
e promotor livre das acusações. 

Há algo errado nisto tudo, 
e não entendemos, porque as 
suas afirmações sem nenhuma 
evidência real, apenas teorias e 

afirmações de interesses tiveram 
credibilidade num tribunal cuja 
sentença nos deixa em meio a 
trevas e dúvidas. Afinal ou o do-
cumento do banco Credite Suisse 
está muito perto de uma chanta-
gem na tentativa de intimidar o 
presidente, com base em informes 
fornecidas pelo protagonista desta 
fraude. Boustani, sem provas de 
qualquer espécie enganou o ban-
co, e este tenta desesperadamente 
usar as mesmas para intimidar 
o PR e tentar desviar a atenção 
da culpabilidade de Boustani e 
outros gerentes do TR que rece-
beram comissões importantes, 
sem esquecermos outras toupei-
ras que tem a sua parte de res-
ponsabilidade no assunto, como 

por exemplo, o departamento 
jurídico e a comissão de risco, 
entre outros departamentos ou 
pessoas que tomaram decisões 
neste processo. Esta suspeita é 
porque se trata de uma quantia 
não alta de dinheiro dai que o 
processo não deva ser decidi-
do apenas pelas pessoas do TR.

Ou que é difícil compreen-
der é perceber porque a regu-
lamentação oficial e o controlo 
de estes dois bancos Suíços do 
Reino Unido fazem uma ins-
pecção ou investigação sobre 
o processamento e autorização 
do crédito concedido, quando 
souberam da magnitude da ile-
galidade do processo. Porquê?

Neste processo complexo, 

muitas missões permanecem 
sem resposta e parece que só 
Moçambique foi obrigado a 
responder, e o que deixa gran-
des dúvidas é se realmente 
existe na verdade ou apenas 
que convém a quem interessa.

Esta tentativa de intimidar e 
coagir a figura do Presidente, é 
de uma arrogância terrível de-
nunciando que somos conside-
rados menos importantes e mais 
vulneráveis. Achamos que não 
inventamos nada e ou tenhamos 
distorcido situações que serão 
discutidas pelas redes sociais, im-
prensa no geral, elevando assim 
toda uma base de confusão com 
o intuito de desviar as atenções 
sobre os verdadeiros culpados.


