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A par de abertura de canais negociais

Treino anti-terrorismo avança
Face à incapacidade para recuperar pela via militar
o controlo das zonas da província de Cabo Delgado onde
se mantêm activos grupos armados de inspiração islâmica, o Governo vem explorando a possibilidade de negociação com as lideranças dos insurgentes e, conforme apurado, realizou diligências junto de lideranças religiosas na
província - islâmicas e católicas - tendo em vista a identificação e posterior aproximação às lideranças dos insurgentes.

E

sta
abordagem visa, segundo fontes
consultadas,
ganhar tempo
enquanto o Governo se prepara para uma resposta militar à altura da capacidade de
manobra militar dos insurgentes, no mínimo para conter o alastramento do conflito.
Ao fim de três anos de ataques em Cabo Delgado pelas
células armadas, a área sob
sua influência directa/controlo
destas está estimada em mais
de 60km de extensão, ao longo
da costa centro-norte da província. Compreende a área que
vai do posto administrativo de
Quiterajo, na costa de Macomia, até Mocímboa da Praia.
Parte da área controlada
pelos insurgentes é de floresta densa, incluindo o Parque
Nacional das Quirimbas, com
cerca de 7.000 km2 no continente e 22 ilhas. A zona tem
florestas densas não exploradas
há duas décadas (2002), o que
dificulta a penetração e execução de manobras de reconhecimento das Forças de Defesa
e Segurança (FDS) em relação às capacidades do grupo.
A ocupação da área permite
às células armadas o acesso ao
mar para realizar ataques esporádicos às ilhas das Quirimbas e,
mais a norte, até poucas milhas
da península de Afungi, onde se
localizam os projectos de LNG.
Actualmente decorre a fase
dos trabalhos iniciais de construção em Afungi, avolumando-se indicações de que já há
acordo para que a força naval
francesa estacionada na Ilha
de Reunião possa ser empenhada na costa moçambicana,
de forma a garantir o abastecimento a Palma em segurança.
Na avaliação do Governo, a
principal fragilidade denotada
pelas Forças de Defesa e Segurança é a falta de efectivos especializados no combate ao terrorismo, facto não suprido pela
utilização de peritos e meios
aéreos da Wagner (Rússia) e
de mercenários sul-africanos.
Dada a insuficiência, é
avaliada como essencial a for-

mação de tropas especializadas, a par de uma tentativa de
conter o conflito com recrutas
e empresas militares privadas.
Apesar de manifestações
de disponibilidade de diversos
países para apoiar as FDS, a
Presidência da República e as
chefias militares deram prioridade à contratação de empresas de segurança privadas
- primeiro a Wagner, com ligações às Forças Armadas russas e Kremlin, e, mais recentemente, a sul-africana Dyck
Advisory Group (DAG). Em
ambos os casos registaram-se
atritos com as FADM e o desdobramento de meios aéreos e
peritos, sem que fosse travado o avanço dos guerrilheiros.
Apesar da valorização da
questão de Cabo Delgado por
parte da “troika” da SADC,
nenhuma medida concreta
foi tomada e não se vislumbra consenso perante o risco
de importação da violência.

O apoio técnico da União
Europeia às FADM é admitido
em meios internacionais por
efeito de uma iniciativa do Governo moçambicano junto da
Comissão Europeia, interpretada como destinando-se a “abrir
caminho” a tal hipótese. A carta do Ministério dos Negócios
Estrangeiros em que consistiu a
iniciativa, acolhida favoravelmente em Bruxelas, coincidiu
temporalmente com um debate acerca da situação em Cabo
Delgado, promovido no Parlamento Europeu (PE) pelo deputado português Paulo Rangel.
O alegado propósito da carta

de solicitar apoio militar efectivo à UE é contrariado pelo limitado alcance das referências
feitas na mesma ao assunto (os
termos usados são apoio logístico e de formação), mas também por factos e circunstâncias
em razão dos quais se considera estar em presença de um
“expediente” político destinado
a produzir efeitos como iludir
pressões internas e externas baseadas na ideia de que Moçambique deve solicitar apoio externo para enfrentar a rebelião.

Visitas de Nyusi

Nas suas mais recentes viagens a Cabo Delgado, Filipe
Nyusi tem mantido encontros
fora de agenda com líderes
religiosos locais do Conselho
Islâmico de Moçambique e da
Igreja Católica. Na última visita
a Pemba, em Agosto, reuniu-se
com as lideranças dos três principais grupos religiosos da província, mas apenas o encontro
com o Bispo local, Luiz Fernando Lisboa, foi tornado público.
Oficialmente, o encontro
entre Filipe Nyusi e Luiz Fernando Lisboa serviu para a

discussão sobre a situação humanitária das vítimas de terrorismo em Cabo Delgado, mas,
conforme apurado, integrou-se num conjunto de contactos exploratórios com grupos
religiosos, tendo em vista a
possibilidade de aproximação
à liderança dos extremistas.
Apesar dos contactos exploratórios, a solução não é
vista como exequível no curto
prazo, e o Governo vai continuar a enviar tropas não-especializadas para conter o avanço
dos militantes no interior da
província, bloqueando acesso
às províncias vizinhas do Niassa e Nampula, através de um
cinturão de segurança montado
nos distritos de Mueda (norte), Pemba-Metuge no (sul),
Ancuabe-Montepuez (oeste).
Com estas acções, os conselheiros militares de Filipe Nyusi acreditam que será possível
manter os combates confinados numa zona não superior a
100km da costa e do rio Rovuma, na fronteira com a Tanzânia.
Formação intensiva

A médio prazo, o objectivo
do Executivo é a formação/treino intensivo de forças especiais
para o combate aos insurgentes,
que se prevê venha a ser prolongado. Segundo fontes militares, tem vindo a afirmar-se em
meios das FDS a visão de que
o conflito exigirá uma abordagem de longo prazo, tornando
necessário reforçar capacidades humanas e logísticas para
um esforço militar mais distendido no tempo, tentando conter
a escalada do conflito e limitando-o a baixa intensidade.
Um primeiro grupo formado

em acções anti-terrorismo - no
Quénia, país com experiência
no combate ao jihadismo originário da Somália - regressou
a Moçambique em 2018. Ao
contrário do plano inicial, não
foi enviado para o terreno por
se entender que, dado o agravamento da situação, o número
de efectivos era insuficiente.
O treino terá envolvido cerca
de 180 elementos, repartidos
equitativamente entre efectivos das FADM e unidades especiais da Polícia (UIR/GOE).
Um segundo grupo foi formado na África do Sul e regressou a Moçambique há cerca
de 3 semanas, mas, conforme
apurado, também não será enviado de imediato para o teatro
do conflito. Um terceiro grupo
está a ser formado em Nacala, por instrutores britânicos.
Enquanto os dois primeiros grupos fazem parte do Comando Conjunto, integrando
elementos de vários ramos das
FDS - FADM e elementos de
UIR/GOE - o grupo em formação em Nacala é exclusivamente composto por comandos das
FADM, naquilo que é entendido como afirmação de uma corrente favorável ao afastamento
gradual da PRM do teatro operacional, defendida sobretudo
pelas lideranças das FADM.
Contudo, permanecem sinais
de disputa de influência entre as
lideranças das FADM e PRM.
Outro grupo de comandos
está a ser formado na Manhiça e Boane (Maputo), por
instrutores moçambicanos e
cubanos, devendo a maioria
dos formados integrar missões na área de inteligência
e reconhecimento militares.
Africa Monitor`/Zambeze
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No contexto da Covid-19

Exageros da Polícia para cumprimento
de medidas de prevenção
LUÍS CUMBE
Os abusos da Polícia para fazer cumprir as restrições
contra a Covid-19 registam-se ainda com alguma intensidade pelo país, não obstante a tendência para o equilíbrio
entre o combate à Covid-19 e a retoma gradual de actividades, na sequência da situação do estado de calamidade pública em vigor. O Posto Policial da PRM do bairro Trevo,
no Município da Matola, destaca-se pelos excessos da corporação, onde os cidadãos são recolhidos ao posto simplesmente porque não trazem consigo as máscaras, independentemente de se tratar de aglomerado de pessoas ou não.

E

sta actuação
da
Polícia,
considerada
de abuso de
poder pelos cidadãos, é característica no Posto Policial da PRM do bairro
Trevo. Na manhã de domingo
passado, todo o indivíduo que
escalasse as ruas daquele posto
era detido, se não trouxesse a
máscara consigo, sem que este
seja sequer sujeito a alguma
sensibilização sobre a operação da corporação em curso.
Os que se atreviam a questionar o modus operandi da
corporação eram ameaçados de
recolher às celas por tempo indeterminado. Entretanto, todos
eram obrigados a aguardar no
posto até atingir um número
pré-estabelecido pela Polícia,
limitando-se esta a dizer estar
a cumprir ordens superiores.
É que, pelo que a nossa
reportagem apurou, à medida
que os cidadãos (com ou sem
máscara) iam empilhando o
posto, simultaneamente a Polícia entrava em contacto telefónico com o respectivo comandante, no sentido de relatar
quantos indivíduos teriam sido
“detidos”, ou seja, se totalizavam ou não o número de 50.
Aliás, inclusive alguns
vendedores ambulantes eram
recolhidos, uma vez encontrados sem máscara, acção repudiada pelos cidadãos, acusando a corporação de abuso de
poder e má interpretação do
estado de calamidade pública.
No local era notável que a
acção não tinha como prioridade a sensibilização do cidadão
sobre o uso indiscriminado da
máscara, mesmo fora de aglomerado de pessoas, tal como
previsto em situação do estado
de calamidade pública em vigor.
“Até aqui temos um total de 27 pessoas, senhor comandante,
ainda
estamos
abaixo do número, mas con-

tinuamos a trabalhar”, confidenciava o oficial responsável pelo registo dos detidos.
A atitude da corporação
criava exaltação de ânimos
por parte dos cidadãos que
a consideram exagerada, à
medida que o posto ia concentrando mais cidadãos, sobretudo por aqueles que teriam sido detidos mas traziam
consigo a máscara no bolso.
Casos de abuso de poder
da Polícia em nome de
cumprimento das medidas
restritivas

Dois cidadãos foram fatalmente baleados pela Polícia,
na Zambézia, alegadamente
por não usar máscara facial
como prevenção ao coronavírus. Esta acção que revoltou os
populares registou-se em Setembro passado, com o estado
de emergência ainda em vigor,
quando as vítimas recusaram
acatar a ordem de colocação
da máscara dada pelos agentes.
Em Abril passado, dois
agentes da Polícia teriam espancado até à morte um cidadão de 44 anos de idade, na
cidade da Beira, ao intervir
num confronto entre agentes
da Polícia e um grupo de adolescentes que jogavam futebol
num campo situado na zona suburbana da Munhava, por não
estarem a respeitar as regras de
distanciamento social no âmbito do estado de emergência.
Já em Julho do corrente
ano, um agente da PRM baleou mortalmente um jovem
de 27 anos, no Município da
Matola, província de Maputo, alegadamente por ter sido
encontrado a divertir-se numa
barraca com os amigos, o que
o agente considerou ser uma
violação do decreto presidencial que estabelece o estado
de emergência para a prevenção da pandemia da Covid-19.

São mantidas as medidas gerais
de prevenção e combate à
pandemia

A situação do estado de
calamidade pública em vigor,
com duração indeterminada
enquanto se mantiver o risco da
pandemia de Covid-19, define
claramente as medidas para a
contenção da propagação desta
pandemia, com destaque para o
uso generalizado da máscara.
Na sua comunicação, o Presidente da República sublinhou
que mantêm-se inalteradas
todas as medidas de prevenção anunciadas nos anteriores
estados de emergência, em
particular o uso da máscara
em locais públicos e de maior
aglomeração de pessoas. O
uso da máscara é dispensado
quando tratando-se de casos de
prática de actividade física ou
qualquer contra-indicação médica devidamente comprovada.
Ainda de acordo com a
comunicação do Presidente
da República, são mantidas as
medidas de quarentena, isolamento, internamento, tal como
a redução das visitas aos internados nos estabelecimentos hospitalares ao máximo
de duas pessoas por dia, por
cada doente, sendo interditadas as visitas aos infectados.

Destaque ainda para o alargamento do número de pessoas, em eventos sociais, de 30
para 40 pessoas. Nas igrejas, os
crentes não podem ser acima de
50% da capacidade das instalações, ou seja, o limite máximo
são 150 pessoas, dependendo
da capacidade de cada igreja.
Persistem também as limitações de desembarque dos tripulantes dos navios, no entanto, poderão desembarcar para
a zona portuária e sair desta
zona por razões de saúde. As
salas de cinema e jogos continuam encerradas, à excepção
dos casinos. Os bares e barracas que vendem bebidas alcoólicas continuam fechados.
“Não há detenções e sim acções
de sensibilização de cidadãos”
- PRM

Falando à nossa reportagem, a porta-voz da PRM na
província de Maputo, Carmínia
Leite, indicou que é prioridade
da Polícia desenvolver acções
de sensibilização para a necessidade de cumprimento das medidas previstas na vigência do
estado de calamidade pública.
Segundo Leite, dependendo da situação, existem
alguns cidadãos que foram
levados até ao posto policial
para acções de sensibilização.
Os trabalhos de rotina le-

vados a cabo pela Polícia, segundo a porta-voz, têm sido no
sentido de educar a sociedade
para acatar a ordem de colocação da máscara, em detrimento
de guardá-la no bolso, atitude
que em si não garante a segurança para próprio o cidadão.
“Neste sentido, a Polícia
recolhe as pessoas no sentido
de levar à esquadra, mas para
adverti-las de que é errado o
que fazem, porque não é correcto ir a via pública sem as
respectivas máscaras”, indicou.
Carmínia Leite salienta
que é com base na atitude correcta da actuação da Polícia
que os cidadãos irão considerar a acção da corporação
como sendo para o bem e não
com o intuito de penalizar.
Para a porta-voz da PRM, os
cidadãos é que violam de forma
grosseira o estado de calamidade pública e não a corporação na
sua forma de actuar. Aliás, Leite
indicou que o que está a acontecer no Posto Policial da PRM no
bairro Trevo não deve ser interpretado como uma detenção, e as
pessoas são reencaminhadas ao
posto no sentido de persuadi-las
no uso constante da máscara.
“Este cenário não foi no
sentido de prejudicar as pessoas, mas sim conversar
e fazer entender que estamos no momento do estado
de calamidade”, finalizou.
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Em Sofala

Técnicos do SDPI acusados de
venda de terras no Dondo
Um grupo de técnicos dos Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estruturas do Dondo – SDPI estão sendo fortemente acusados e com indícios claros de estar a
desencadear vários actos ilícitos que consistem na venda ilegal e clandestina de talhões destinados à população local, a favor de outros residentes provenientes da cidade da Beira, em troca de avultadas somas monetárias.

S

egundo
fontes
contactados pelo
nosso jornal, trata-se de técnicos
afectos aos serviços, no sector do SDPI, no Dondo,
que de forma clandestina montaram
uma comissão composta por pessoas de fora da instituição do governo
distrital do Dondo para desencadear
actos de cobranças ilícitas a pessoas que necessitam de espaços para
a construção das suas residências,
com principal destaque para os residentes da cidade da Beira, facto
este que está a criar muita confusão
entre os moradores do Dondo sem
poder financeiro para a compra de
terra para obter um tecto para se
albergar, que se sentem prejudicados por estes actos, em beneficio
de alguns residentes da cidade da
Beira com poder financeiro suficiente para a compra de terra.
As mesmas fontes disseram
ainda à nossa reportagem que os
valores cobrados para a compra
de terra na zona de Muzimbite, no
Dondo, partem de cinco mil meticais até aos 70 mil meticais, dependendo da localização de cada

espaço, desde a zona mais próxima da Estrada Nacional número
6, até ao mais interior da mesma
zona, custando cinco mil meticais
para cada parcela, a favor dos técnicos ligados ao SDPI no Dondo.
A nossa reportagem confirmou
no tereno que os principais protagonistas destes actos são técnicos
do SDPI do Dondo, em conivência com alguns chefes do governo
distrital do Dondo que já se encontram com mandatos de chefia
fora do prazo, principalmente para
os técnicos e outros responsáveis
afectos ao SDPI, há mais de dez
anos a protagonizarem desmandos,
num olhar sereno e impávido das
autoridades com poderes suficientes para travar este tipo de atitudes
que mancham o governo local.
Várias sondagens feitas pela
nossa reportagem no Dondo indicam que camaradas e outros
residentes do distrito do Dondo
pedem uma intervenção ao nível mais alto, para evitar o descontentamento generalizado dos
camaradas e da população local,
atendendo e considerando que
este assunto já é do domínio pú-

POR TER DENUNCIADO ACTOS DE VENDA DE
TERRA

blico e das entidades máximas
do governo provincial de Sofala.
Segundo as nossas fontes, visivelmente indignadas, o referido
negócio, considerado “sujo”, é
desencadeado por uma suposta comissão composta por pessoas estranhas, criada pelos técnicos do SDPI
do Dondo para fazer confundir a
opinião publica do suposto envolvimento dos funcionários do SDPI
que estão “metidos” em actos de cobranças ilícitas contra pacatos cidadãos que pretendem obter espaços
para a construção das suas residências na zona de Muzimbite, conhecida por “Três Tanques”, ao longo
da Estrada Nacional numero seis.

Direcção do SDPI refuta as
acusações
Contactado pela nossa reportagem, Filipe Zotopera, director
dos Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estruturas do Dondo, refutou as acusações sobre o

envolvimento dos seus técnicos na
venda de terras, mas confirmou a
existência de alguns casos de venda de terras no Dondo mas que
não envolvem técnicos do SDPI,
tendo afirmado que estes actos são
perpetrados por pessoas que são
legalmente atribuídos talhões pelo
SDPI para a construção das suas residências, e que, por sua vez, estes
beneficiários acabam vendendo as
suas parcelas com o consentimento
do governo do Dondo. Os valores
cobrados legalmente pelos funcionários do SDPI são destinados ao
pagamento de taxas processais de
duzentos meticais para a compra
de pastas e quatro mil e oitocentos
meticais destinados à taxa de ocupação, e normalmente estes valores
são depositados na conta bancária da instituição – SDPI-Dondo.
O governante prometeu à nossa
reportagem que medidas do Governo estão em curso com vista a pôr
fim a estes actos que podem manchar o governo distrital do Dondo. Z

SISE ordena detenção ilegal
de jornalista por orientações
do administrador do Dondo
Jordane Nhane, jornalista
detido ilegalmente e solto pela
PRM no Dondo
O jornalista José Jordane Nhane ficou ilegalmente detido nas celas do Comando Distrital da PRM
do Dondo, na última segunda-feira.
O acto ocorreu fora do flagrante delito no edifício do governo distrital
do Dondo, em Sofala, na presença
dos membros do governo distrital, do administrador distrital José
Mutoroma, a mando do director
do SISE do Dondo, Rogério Roque, alegadamente porque o texto-denúncia partilhado pelo jornalista
Jordane Nhane no seu grupo privado de WhatsApp, denominado
Jordane& Grupo, viola alguns princípios do Segredo do Estado Moçambicano. E por ter sido detectada
a ilegalidade no acto da detenção
do jornalista, quatro horas depois
da sua detenção nas celas do Comando Distrital da PRM no Dondo,
o visado foi solto pelo respectivo
comandante distrital, João Moiane,
para aguardar os trâmites processuais subsequentes em liberdade.

Manica

Renamo denuncia matanças e
perseguições aos seus membros
Kelly Mwenda
O partido Renamo, em Manica, mostra-se preocupado com as contínuas supostas perseguições e execuções sumárias dos seus membros, numa altura em que
de Setembro a esta parte sete membros da Renamo foram supostamente executados pelas Forças de Defesa e Segurança, nos distritos de Sussundenga e Gondola.

A

preocupação
surge através
do episódio
que começa
no dia 1 de
Outubro, onde alegadamente foi
sequestrada uma família composta por cinco agregados, por sinal
membros da Renamo, no distrito

de Sussundenga, que foram torturados numa escola e levados
à zona de Chinda, em Dombe,
no quartel-general das FADS.
Cinco dias depois os
cidadãos Langton Tequeza, Itai
Tequeza, Garicai Tequeza, Fungai
Tequeza e Manuel Zacarias foram
levados num carro com distintivo

da PRM e conduzidos para uma
parte incerta e executados por volta
das 20 horas, tendo escapado Fungai Tequeza para contar a história.
“Levaram-nos em direcção a Mossurize, chegado numa
zona pararam o carro, amarraram as pessoas e estavam a dizer
aqui já chega, vedaram com as
camisas na cara e começaram a
tirar um por um, disparando para
as pessoas. Neste local havia
uma descida e disparam quinze
tiros”, explicou Eduardo Leite,
porta-voz da Renamo, em Manica.
Diante
deste
último episódio, a Renamo em
Manica presume haver uma
união entre a autoproclamada

Junta Militar e o partido Frelimo para exterminar o segundo
maior partido de Moçambique.
“Na verdade, com estas
andanças nós pensamos que a tal
propalada Junta Militar e a Frelimo
uniram esforços para eliminar a Renamo, no sentido de que você vai
atacar, no dia seguinte eles passam
a recolher os membros da Renamo
para assassinar”, afirmou Leite.
Numa outra abordagem, Eduardo Leite acrescenta
haver pressão por parte dos dirigentes do partido no poder para
se filiar à sua formação política.
“Em Gondola, um cidadão de
nome Castigo António, desmobilizado no processo de DDR,

desde o dia 4 tem sido pressionado pelo secretário do partido no
posto administrativo de Amatongas para se filiar à Frelimo, e isso
inquieta a Renamo e aos nossos
desmobilizados”,
acrescenta.
A fonte avança que
os desmobilizados da Renamo
em Manica não se sentem seguros, porque os mesmos têm
recebido visitas frequentes de
dirigentes do partido no poder.
Eduardo Leite finaliza afirmando que o processo de
DDR continua porque o seu presidente, Ossufo Momade, está empenhado para um Moçambique
com uma paz efectiva e duradoura.
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Recordando Samora Machel…
Filho de agricultor, Samora entrou na escola primária com
9 anos, quando o Governo colonial português entregou a «educação indígena» à Igreja Católica. Quando terminou a escola
primária, o jovem de cerca de 18 anos quis continuar a estudar,
mas os padres só lhe permitiam estudar teologia e Samora decidiu ir tentar a vida em Lourenço Marques, actual Maputo.
Trabalhou no Hospital Miguel Bombarda (o principal hospital
da cidade) e, em 1952, começou o curso de Enfermagem. Neto
de um guerreiro de Gungunhana, Samora Machel foi educado
como nacionalista e, como estudante, foi sempre um «rebelde».

E

m 1963 decidiu deixar o
país em virtude
das perseguições políticas
de que era vítima e juntou-se à FRELIMO, na Tanzânia.
Fez treinamento militar na Argélia, e em 1966 já chefiava o
Departamento de Defesa da
FRELIMO. Em 1967 criou o
Destacamento Feminino (DF)
para envolver as mulheres moçambicanas na luta de libertação. Em 1969 passa a integrar
o triunvirato que dirigia a FRELIMO e em 1970 assume a presidência da FRELIMO, organiza a guerrilha e, finalmente,
com a Independência de Moçambique, em 1975, assumiu
a Presidência da República.
Neto de um guerreiro de
Gungunhana, Samora Machel
foi educado como nacionalista
e, como estudante, foi sempre
um «rebelde» e tomou conhecimento dos importantes
acontecimentos que se davam
no mundo: a formação da República Popular da China com
Mao Tse-Tung, em 1949, a
independência do Gana com
Kwame Nkrumah, em 1957,
seguida da independência de
vários outros países africanos.
Mas foi o seu encontro com
Eduardo Mondlane, de visita a Moçambique, em 1961, e
que nessa altura trabalhava no
Departamento de Curadoria
da ONU como investigador
dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos, que, juntamente
com a perseguição política de
que estava a ser alvo, levou à
decisão de Samora de abandonar o país, em 1963, e juntar-se à FRELIMO na Tanzânia.
Para lá chegar, teve a sorte de, no Botswana, encontrar
Joe Slovo (que, mais tarde,
foi presidente do Partido Comunista Sul-Africano) com
um grupo de membros do
ANC sul-africano, os quais
lhe ofereceram transporte
num avião que tinham fretado.
Dado que, nessa altura, já
a FRELIMO tinha chegado à
conclusão de que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma

guerra de libertação, o jovem
enfermeiro Samora Machel foi
integrado num grupo de recrutas para receber treino militar
na Argélia. No seu regresso à
Tanzânia, ascendeu imediatamente ao posto de comandante. Em Novembro de 1966, na
sequência do assassinato de
Filipe Samuel Magaia, então
Chefe do Departamento de
Defesa e Segurança da FRELIMO (o órgão que comandava a luta armada), Samora foi
nomeado chefe do novo Departamento de Defesa, com as
mesmas funções do anterior,
enquanto Joaquim Chissano
era nomeado Chefe do Departamento de Segurança, tratando
dos problemas de espionagem
que minavam o movimento.
Em 1967, Samora Machel
criou o Destacamento Feminino (DF) para envolver as
mulheres moçambicanas na
luta de libertação e, em 1969,
casou-se oficialmente com
Josina Muthemba, uma guerrilheira (com ensino secundário) do DF, de quem teve
um filho, Samora Machel Jr.
Josina morreu de leucemia,
a 7 de Abril de 1973. Em sua
homenagem, depois da independência de Moçambique, o
antigo Liceu Salazar, na capital,
passou a chamar-se Escola Secundária Josina Machel e o 7 de
Abril tornou-se feriado nacional
(Dia da Mulher Moçambicana).
Em 1968 foi reaberta a “Frente de Tete”, a forma como Samora respondeu a dissidências dentro
do movimento, reforçando
a moral dos guerrilheiros.
Em 3 de Fevereiro de 1969,
Eduardo Mondlane, então presidente da FRELIMO, foi assassinado com uma encomenda-bomba. O vice-presidente,
Uria Simango, assumiu a presidência, mas o Comité Central, reunido em Abril, decidiu
rodeá-lo de duas figuras – Machel e Marcelino dos Santos –,
formando um triunvirato. Em
Novembro desse ano, Simango
publicou um documento dando
apoio aos antigos dissidentes
(que não tinham sido ainda
afastados do movimento) e
acusando Samora e vários ou-

do território. Como as acções
bélicas eram essencialmente
potenciais ou muito ligeiras
na maioria dos casos, estando
o verdadeiro foco da guerra
confinado a bolsas bem restritas das províncias (então
«distritos») de Cabo Delgado,
Niassa e Tete, as «Zonas Libertadas» – ou melhor, as zonas sob o efectivo controlo da
FRELIMO – não tinham a dimensão que esta reivindicava.
Samora dirigiu também
uma ofensiva diplomática em
que granjeou apoios, não só
dos aliados socialistas, mas
inclusive do Vaticano, um
aliado tradicional de Portugal
(o Papa era então Paulo VI).
Consolidação do poder

tros dirigentes de conspirarem
para o matar. Em Maio de 1970,
noutra sessão do Comité Central, Simango foi expulso da
FRELIMO e Samora Machel
foi eleito Presidente, com Marcelino como Vice-Presidente.
Segundo certos investigadores da actualidade, Samora
Machel não foi eleito após a
morte de Mondlane, mas ascendeu ao poder por circunstâncias associadas à situação
que a FRELIMO então atravessava. Como corolário, a
violação dos estatutos do movimento, ao não aceitar que
Uria Simango fosse presidente
da FRELIMO após a morte de
Eduardo Mondlane, em 1969.
Preparativos para a
Independência

Nos anos seguintes, até
1974, Samora conseguiu organizar a guerrilha, de forma
a neutralizar a ofensiva militar portuguesa – comandada
pelo General Kaúlza de Arriaga, um homem de grande
visão militar, a quem foi dado
um enorme exército de 70 000
homens e mais de 15 000 toneladas de bombas –, e a organizar aquelas a que a FRELIMO
chamava «Zonas Libertadas».
Na verdade, a FRELIMO
chamava «libertadas» a quaisquer zonas de algum modo
afectadas por acções bélicas e
que abrangiam cerca de 30%

Ainda antes da Independência, sob a vigência do Governo de Transição partilhado
com Portugal, a FRELIMO
cilindrou toda a oposição. Os
antigos militantes Lázaro Nkavandame, Uria Simango, Paulo
Unhai, Kambeu e Padre Mateus Gwengere foram detidos,
a pretexto de se terem aliado
a elementos da comunidade
branca no levantamento de 7
de Setembro de 1974 contra a
entrega do poder à FRELIMO
(Mateus Gwengere foi raptado
no Quénia, onde se encontrava
exilado, e trazido secretamente
para Moçambique). A mesma
onda apanhou Joana Simeão
que, apesar de nunca ter pertencido à FRELIMO, criara um
partido (GUMO – Grupo Unido
de Moçambique) alegadamente
de tendências pró-ocidentais,
propondo um modelo baseado
no pluralismo e no mercado livre (ironicamente, a FRELIMO
viria a adoptar esse modelo
anos mais tarde, quando acabou
por renunciar ao marxismo).
Classificados como «traidores» e «inimigos», foram
sujeitos a um julgamento sumário presidido pelo próprio
Machel nos moldes ditos «revolucionários» e «populares».
Segundo revelam os jornalistas José Pinto de Sá e Nélson
Saúte, no diário português «Público», Joana Simeão, o Reverendo Uria Simango, Lázaro
Nkavandame, Raul Casal Ribeiro, Arcanjo Kambeu, Júlio
Nihia, Paulo Gumane e o padre
Mateus Gwengere encontravam-se internados no «campo
de reeducação» de M’telela, no
Niassa (noroeste de Moçambique), quando, a 25 de Junho
de 1977 (segundo aniversário
da Independência de Moçambi-

que), lhes foi comunicado que
iriam ser transportados para a
capital, Maputo, onde o Presidente Samora Machel discutiria a sua libertação. Seguiam
numa coluna de jipes que, a
dada altura, parou. À beira
da picada, os soldados tinham
aberto com uma escavadora
mecânica uma grande vala e
tinham-na enchido parcialmente de lenha. Amarraram
os prisioneiros, atiraram-nos
para dentro da vala e regaram-nos com gasolina, ateando-lhes fogo. Os prisioneiros
políticos da FRELIMO foram
queimados vivos, enquanto
os soldados entoavam hinos
revolucionários em redor da
vala. Só 18 anos mais tarde, em 1995, vieram à lume
os macabros pormenores do
massacre, perante o silêncio
da FRELIMO, cujos sucessivos governos se tinham até
então sistematicamente negado a fornecer informações sobre o paradeiro daqueles elementos do chamado «grupo
dos grandes reaccionários».
Um outro dissidente da
FRELIMO, Miguel Murupa, conseguiu refugiar-se em
Portugal, tal como Máximo
Dias (n.º 2 do GUMO) e dois
antigos contestatários do regime colonial, Domingos
Arouca e Pereira Leite. O advogado Willem Gerard Pott,
com actividade considerada
progressista durante a época
colonial, caiu em desgraça
por não demonstrar fidelidade incondicional à FRELIMO, acabando por morrer na
prisão em consequência de
tratamentos aviltantes (como,
por exemplo, ser obrigado a
correr semi-nu na via pública).
Morte

Samora Machel não conseguiu, no entanto, ver realizados
os seus propósitos, uma vez que,
em 19 de Outubro de 1986, quando se encontrava de regresso de
uma reunião internacional em
Lusaka, o Tupolev Tu-134 cedido
pela União Soviética em que seguia, junto com muitos dos seus
colaboradores, se despenhou em
Mbuzini, nos montes Libombos
(território sul-africano, perto da
fronteira com Moçambique). O
acidente foi atribuído a erros do piloto russo, mas ficou provado que
este tinha seguido um rádio-farol,
cuja origem não foi determinada.
Este facto levou a especulações
sobre uma possível cumplicidade do Governo sul-africano,
que nunca se conseguiu provar.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Cuide da sua língua

língua
é
apenas um
pequeno
pedaço de
carne do
nosso corpo, mas a sua importância é enorme. É com
a língua que o Homem
glorifica a Deus e se torna
crente, mas também é com
ela que revela ingratidão e
se torna descrente. É com
a língua que se desenvolve
a amizade entre duas pessoas, mas também é com
ela que se desenvolve a
inimizade e o ódio entre
dois grandes amigos, podendo eventualmente degenerar na insídia, e quiçá
na guerra. É com ela que
o Homem entrará no Paraíso, mas também pode ser
por causa dela que pode ser
lançado ao Inferno. É com
ela que se realiza o matrimónio, aproximando duas
pessoas
completamente
estranhas, e é com ela que
se chega ao divórcio entre
marido e esposa. É com a
língua que o Homem faz
grandes negócios, e é com
ela que se resvala para
a bancarrota. É com ela
que se fazem intrigas, calúnias e provocações, e é
com ela que se tecem elogios, e se pronunciam palavras ternas e amorosas.
De facto, a língua
é pequena de tamanho, mas os crimes que
dela podem emanar são
enormes, podendo causar elevados prejuízos.
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Diz-se que a língua de
uma pessoa inteligente
posiciona-se atrás do seu
siso, pois primeiro pensa e depois então é que
fala. Mas em contrapartida, a voz de um imbecil
posiciona-se em frente do
seu juízo já que primeiro
fala e depois é que pensa,
arrependendo-se depois.
Por isso, o Profeta
Muhammad (S.A.W.) disse: “Quem me garantir que
cuidará de duas coisas, eu
lhe garantirei a entrada no
Paraíso: o que está entre
os maxilares (isto é, a língua) e o que está entre as
pernas (isto é, o sexo)”.
De facto, se analisarmos a nossa situação e os
problemas que a Humanidade enfrenta, facilmente
depreenderemos que todos
os problemas no Mundo
são causados por essas duas
coisas: a língua e o sexo.
Para além dos problemas mencionados, causados pela língua, temos
outros problemas na sociedade causados pelo
sexo, daí a proliferação
de sequestros, da violência, da prostituição, do
adultério, da Sida e outras doenças de transmissão sexual. Não parece,
mas tanto a língua como
o sexo estão em sintonia,
e fortemente interligados.
O Homem só procura
a satisfação sexual quando a barriga está cheia,
ou quando os alimentos

zambezE
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Luqmán, um
conhecido sábio
e filósofo africano, certa vez
recebeu ordens
do seu amo para
que abatesse um
cabrito, e lhe levasse os melhores pedaços do
caprino. Depois
de degolar o animal e esfolá-lo,
Luqmán depositou num prato a
língua e o coração, levando-os
de seguida ao
seu amo

se um homem estiver encarcerado num quarto por
um período de dois ou três
dias, sem poder alimentar-se, depois de liberto, se se
lhe perguntar se quer pão
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já passaram pela língua,
pois se estiver de barriga
vazia procurará alimentar-se primeiro. Por exemplo,

ou mulher, certamente dirá
que quer pão, e só depois
de saciado é que ele procurará a satisfação sexual.
É por isso que o Profeta Muhammad (S.A.W.)
diz: “Quem controlar a
língua e o sexo, garante a
sua entrada no Paraíso”.
Luqmán, um conhecido sábio e filósofo africano, certa vez recebeu
ordens do seu amo para
que abatesse um cabrito,
e lhe levasse os melhores
pedaços do caprino. Depois de degolar o animal
e esfolá-lo, Luqmán depositou num prato a língua
e o coração, levando-os
de seguida ao seu amo.
Semana seguinte, o seu
patrão ordenou-lhe que
degolasse outro cabrito e
lhe levasse as piores peças do animal. Depois do
trabalho feito, Luqmán
voltou a levar ao seu patrão a língua e o coração do animal abatido.
O patrão, mostrando-se algo intrigado com
o procedimento de Luqmán, perguntou-lhe por
que razão das duas vezes
lhe levou as mesmas peças dos animais abatidos,
ao que o servo respondeu:
“De facto, estes são os
dois pedaços que, se estiverem bem, tudo à sua
volta estará bem, mas se
estiverem mal, então tudo
à sua volta estará mal”.
O Profeta quando fala
sobre a importância do

coração diz: “Sabei que
existe no corpo um pedaço que, se estiver bem,
todo o corpo estará bem,
mas se estiver deteriorado, todo o corpo ficará
igualmente
deteriorado.
Esse pedaço é o coração”.
Nenhuma reforma, em
qualquer ramo da vida
social, moral ou religiosa
pode ter efeito e sucesso se
o coração não estiver bem.
Todos os reformadores,
para conseguirem reparar os estragos e os males da sociedade devem
começar com o coração.
Quando
o
Profeta
Muhammad (S.A.W.) foi
levado na sua viagem de
ascensão aos Céus foram-lhe dadas ver as maravilhas lá existentes. E durante o período em que lá
esteve passou junto de um
tipo de gente que tinha
unhas metálicas com as
quais arranhava o peito e a
cara. Então, o Profeta perguntou ao Arcanjo Gabriel
quem eram aquelas pessoas, e porque razão arranhavam elas as suas caras
e peitos, ao que o Arcanjo Gabriel lhe respondeu:
“São pessoas que no Mundo cometiam calúnias,
intrigas e difamações”.
Portanto, esse será o
resultado doloroso do mau
uso que fizermos das nossas
línguas aqui neste Mundo.
Por isso, cuide da sua
língua e terá sucesso, tanto
aqui como no Outro Mundo.
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A“Armadilha de Tucídides”
aplica-se ao duelo China-EUA?

A

linha geral
das
bases
da estratégia asiática
de Donald
Trump tem sido o estreitamento de relações com o
Japão. O Presidente americano, na sua preocupação de
construir uma rede de isolamento em volta da Coreia
do Norte, empenhou-se nas
relações com os países da
Ásia que melhor podem servir para a contenção de Kim
Jong-un (e indirectamente
da China, que Washington
vê como o patrão discreto
do ditador norte-coreano).
À frente desses países
está o Japão. Trump criou
uma estreita relação com o
Primeiro-ministro japonês,
Shinzo Abe, com quem teve
vinte encontros, dezenas
de conversas telefónicas e
disputou cinco partidas de
golfe. Passou com ele mais
tempo que com qualquer outro político estrangeiro, europeu ou latino-americano.
Ao mesmo tempo, Washington tem vindo a reforçar
os laços com a Índia, com o
Primeiro-ministro, o nacionalista Narendra Modi, reforçado a relação com a Coreia
do Sul, e agora, também, com
Taiwan, falando-se até, ultimamente, de uma possível
visita do Secretário de Estado Mike Pompeo a Taipé.

Os terceiros pólo desta
aliança são alguns Estados
do Médio Oriente, como os
Emiratos Árabes Unidos e
Bahrein, que se aproximaram,
recentemente, de Israel. Quanto ao poder da região, a Arábia
Saudita, a inimiga partilhada
com Israel em relação ao Irão
já produziu essa aproximação.
A obsessão em relação
ao “perigo chinês” poderá
agora ir ao ponto de o Secretário de Estado Pompeo
visitar Taiwan. Desde 1 de
Janeiro de 1979, quando oficialmente cessaram as relações com a República da
China (Taipé) e passaram
para a República Popular da
China (Pequim) que houve
uma mudança radical na política americana e no mundo.
Mas, as relações com a
então “China nacionalista”
não cessaram totalmente. O
Congresso, na mesma altura
da mudança, aprovou o chamado Taiwan Relation Act
que, a fim “de ajudar a manter
a paz, a segurança e a estabilidade no Pacífico Ocidental
e promover a política externa
dos Estados Unidos” vinha
permitir e estimular “a continuação das relações comerciais e culturais e outras relações entre o povo dos Estados
Unidos e o povo de Taiwan”.
Ao longo dos anos que se
seguiram, as visitas de governantes ou altos funcionários

norte-americanos a Taiwan
foram oscilando. Curiosamente, foi no tempo da presidência de Bill Clinton que
houve um incremento de visitas, incluindo membros do
Governo como o Secretário
de Estado dos Transportes,
Federico Pena, em 1994, e o
Secretário de Estado da Energia, Bill Richardson, em 1998.
Seguiu-se um período
de declínio nas Administrações Bush e Barak Obama.
Mas em Fevereiro de 2018,
Donald Trump assinou uma
decisão do Congresso, o
“Taiwan Travel Act”, que,
depois de considerar Taiwan
como “um farol da democracia na Ásia” e exprimir a preocupação dos Estados Unidos
com a paz e a segurança do
país, vinham encorajar as visitas de altas personalidades
americanas a Taiwan, incluindo membros do Gabinete,
oficiais gerais, e funcionários da Segurança Nacional.
Desde a escalada comercial e diplomática com Pequim este ano que o número
e a qualidade destes funcionários tem vindo a aumentar
e a subir, com a visita do Secretário de Estado da Saúde
e do Subsecretário de Estado
para o Desenvolvimento Económico. Em vista da tensão
crescente, entre Washington
e Pequim, vozes conservadoras e até progressistas, nos

Estados Unidos, têm insistido em que o próprio Secretário de Estado, Mike Pompeo, devia visitar Taiwan.
A reeleição no princípio
deste ano de 2020 da Presidente Tsai Ing-wen, uma
clara adepta da independência da Ilha, mais o que tem
acontecido em Hong-Kong,
vem reforçar a percepção de
alegadas pressões de Pequim.
O facto de os políticos norte-americanos – e aqui estão
incluídos democratas e republicanos, por igual – estarem numa linha geopolítica
de considerar a China como
grande challenger à sua hegemonia, encoraja esta posição.
Na verdade, para muitos
analistas, a campanha contra
a presidente Tsai pelo líder
de Pequim terá contribuído para a eleger. Dois meses depois, a 4 de Março, a
Câmara dos Representantes
americana aprovou legislação, da iniciativa do representante John Curtis, mas que
foi votada por democratas e
republicanos no sentido de
apoiar Taiwan no comércio
internacional, na participação
em negociações internacionais e na protecção das relações com os seus aliados.
Tudo isto confirma a ideia
de que, para bem ou para
mal, se caminha para uma
nova guerra fria, comercial
e diplomática por enquanto,

mas que pode assumir formas
mais perigosas. É na prática
política e geopolítica de hoje
o modelo que o historiador e
analista político-militar norte-americano descreveu como
“Thucydides Trap”, a armadilha de Tucídides, um artigo de
2012 para o Financial Times.
Na sua História de Guerra
do Peloponeso, Tucídides falava da ascensão de Atenas e do
medo de Esparta perante esta
ascensão, que acabara por levar à longa guerra do Peloponeso, que terminara com a conquista e destruição de Atenas.
Em 2017, Allison desenvolvia o tema num livro Destined
for War, em que elaborando os
exemplos históricos sustentava que sempre que a potência
dominante se sente desafiada e
ameaçada pelo seu rival mais
próximo (e ele descrevia 16
situações históricas deste tipo),
o resultado é o caminho para o
confronto. (Em 12 das 16 situações, foi o que aconteceu).
Dados os recursos militares de hoje, esperamos que
na presente conjuntura não
prevaleça a casuística predominante no livro de Allison.
Aliás, vários académicos norte-americanos contestaram a
aplicação do modelo à disputa
China-Estados Unidos ou porque a China não era então (em
2017) vista como tendo ambições globais, ou porque não
tinha poder para as sustentar.
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José Matlhombe

C assamo L alá *

S obre

o

A mbiente R odoviário

Sobre o ambiente rodoviário

A imagem que resulta da actuação
das autoridades de trânsito

A

atitude

dos
condutores
na via pública depende de
dois factores
principais que têm a ver com:
1º Adesão voluntária às
regras de trânsito (sentido de
inclusão dos cidadãos no ambiente das regras rodoviárias);
2º Dissuasão exercida pelas
autoridades (receio da Polícia).
É sobre este segundo aspecto
que pretendemos abordar. A dissuasão exercida pelas autoridades
de trânsito é medida pelo grau de
legitimidade que lhes é atribuído
pelos condutores. Se a Polícia é
encarada como uma autoridade
que se norteia por princípios de
justiça e de rectidão, ganha mais
respeito dos condutores. Porém,
se na conduta das autoridades
há um grande défice de equidade, ou seja, se o comportamento

manifestado pelos representantes da lei e ordem é visto com
falta de justiça e de bom senso,
provoca nos condutores um sentimento de rejeição, não só da
Polícia, como das próprias regras
de trânsito, o que é mais grave.
Neste contexto, é de primordial importância que os ministérios dos Transportes e Comunicações e do Interior mandem
fazer um estudo para se poder
conhecer qual a representação
social que os condutores têm
das autoridades de trânsito e que
opinião têm da sua actuação.
Embora pelo que se constata
no nosso ambiente rodoviário
possamos concluir que a actuação da nossa Polícia não é
tão abonatória, interessa saber
o quão não abonatória é, para
efeitos de tomada de medidas
com vista a reverter a situação.
Este tipo de estudos ou

análises poderá ser feito em
duas vertentes diferentes, uma
sob um prisma qualitativo
e outra do tipo quantitativo.
Os inquéritos são o meio
ideal para se fazer este tipo de
avaliação. Se os ministérios
mencionados directamente ligados a este assunto não possuem
pessoal especializado para realizar esta investigação e analisar
os resultados deviam contratar
empresas especializadas para
lhes prestarem ajuda neste tipo
de pesquisas. Podem também
estabelecer uma parceria com
algumas universidades para
este tipo de estudo e avaliação,
tal como se faz noutros países.
É este género de pesquisas que
poderá esclarecer se os condutores conferem à Polícia um papel
mais punitivo ou se lhe atribui
algum papel de educador e de
disciplinador no cumprimen-

to das regras de trânsito. Com
os referidos inquéritos poderia
ficar-se a saber, por exemplo, se
os condutores atribuem às nossas
polícias de trânsito, por exemplo, as seguintes referências:
_ Fazem caça às multas?
_ Estão para atrapalhar e
complicar?
_ Protegem e previnem os
acidentes?
_ Regulam o trânsito?
_ Estão presentes quando é
necessário?
_ Fazem manter a ordem e
impõem respeito?
_ Contribuem para aumentar
a corrupção?
As referências que tiverem
mais adesão por parte da opinião dos condutores revelarão
uma ideia mais próxima do que
a sociedade dos automobilistas pensa em relação à nossa
Polícia. Assim, os resultados

globais irão remeter para uma
imagem mais positiva ou mais
negativa das funções e comportamentos exercidos pelos agentes de fiscalização rodoviária.
Estes estudos deviam ser feitos e posteriormente divulgados
informando o público das conclusões obtidas e das estratégias
a serem seguidas para corrigir e
não estimular os comportamentos negativos, melhorar e incentivar os comportamentos positivos.
Estamos a abordar este assunto importante e sério do
nosso ambiente rodoviário, embora saibamos que praticamente
ninguém está virado para iniciativas desta índole, até porque
sabemos que como este tipo de
tarefas não dá acesso às comissões não entra nos planos de
muitos dos nossos dirigentes.
.*DIRECTOR DA ESCLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Douglas Madjila

As culpas de ontem
como desculpas
para hoje!

C

usta-nos focalizar essa discussão, mesmo por tratar-se
de algo decorrente com várias e em várias esferas de
actuação, ou seja, é bastante comum que tenhamos todos
a mesma atitude, a de olhar ou recuar no tempo sempre
que lidamos com alguma questão que precise da nossa
intervenção imediata, seja na análise ou mesmo na procura de soluções.
Problemas do presente queremos sempre resolvê-los com base no passado e na verdade esse não é realmente o problema, sendo que em muitas
vezes é até necessário que assim seja, mas a frequência ou o vício de assim
o fazer é que transforma as situações problemáticas em problemas ainda
mais graves e, pior, levando-nos a todos a um mesmo prisma, ou então
a partir do mesmo prisma, e por essa pobreza de modelos de actuação
acabamos todos em resultados óbvios, mas não necessariamente certos.
Essa forma com que se analisa o mundo no nosso contexto é demasiado certo de um ponto de vista histórico, estudar o passado para
compreender o presente e melhor perspectivar o futuro, porém, pode
ser demasiado inadequado em contextos cruciais do quotidiano real,
pois existem, por exemplo, indivíduos com os quais nem se poderá
manter relações ao relevar-se o seu passado, isto é, o passado os
condena, pese embora em alguns casos o seu presente já até traduz-se
em maravilha. Todavia, é importante equilibrar o modelo e a necessidade de intervir entre a história ou ciência e o quotidiano empírico.
Olhando largamente em busca dos mentores da busca do passado
para explicar o presente, pode-se concluir que é de facto um problema universal, somos todos viciados em o fazer dessa maneira.
Diversos são os casos em que culpamos o passado para justificar o
presente, alguns são também os casos em que elogiamos o passado
justificando o presente, mas geralmente as culpas é que têm sido
mais usadas como desculpas. E isso começa pelos próprios analistas, políticos, politólogos, académicos, professores, cidadãos cadeia
abaixo; parece que zarpamos todos no mesmo navio quando o objectivo é desvendar os mistérios da trindade regional moçambicana.
O próprio cidadão comum, em suas conversas do também habitual senso comum em que se esteja a tratar até de histórias pessoais,
várias são as vezes em que busca, até em sepulturas, razões para
se desculpar dos seus fracassos. Os nossos cientistas, ainda que de
quando em vez, mas tem também sido seu hábito recorrer a histórias
passadas para legitimar acontecimentos actuais, e isto acontece de
todas as formas, porém, ainda que importante e necessário esse exercício tal como referimos, quando feito de forma viciosa, inviabiliza a
emergência de novas histórias, estimula a preguiça, o desânimo para
iniciativas inovadoras, dá vazão ao conformismo, acomoda muitos
apegados à tese de que não o fazem pelas dificuldades deixadas por
outros, pelas impossibilidades causadas pelos seus antecessores,
circunstâncias que resultam em prejuízos universais abomináveis.
Este debate convida-nos a convidar aos mais iluminados a doutrinarem-nos a uma outra forma de fazer as coisas, fazê-las numa
perspectiva não só motivadora mas focada, com uma particularidade
tal virada a cada responsável, a cada um de nós, que não haja passado
culpado o suficiente para servir de desculpa do presente, admitindo
obviamente, que haja sim passado que obrigue e exija progresso e/ou
sucesso nos dias actuais. A esse passado, sim, que se recorra correndo.
Em suma, somos todos desafiados a adoptar uma postura pura e
simplesmente exigente, a imbuir os responsáveis, se não a nós mesmos, uma cultura que preconiza só e só a eficiência e competência
enquanto nossa responsabilidade. Nada nos impede de fazer bem a
parte que nos cabe, isto é, de cada um para si mesmo: se é a minha
vez, é a vez do progresso e que assim seja. Nem os erros de outrem, nem os erros de ontem devem justificar os insucessos de hoje.
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Editorial
Segurança alimentar
para anestesiar
estômagos!

A

data de 16 de Outubro é consagrada às comemorações do Dia Internacional da
Alimentação, facto que nos remete à feia realidade de que em Moçambique, segundo estatísticas e vozes autorizadas, em muitos quintais a fome abunda, apesar de também há bem pouco tempo ter sido lançada a boa nova do arranque da
campanha agrícola, que peca por temer enfrentar as useiras e vezeiras secas e
intempéries, capazes de abafar o ritmo de produção, cujo horizonte aponta para o bem-estar social e económico das numerosas famílias moçambicanas, na perspectiva da segurança alimentar.
Em homenagem à data queremos referir que, segundo os estudiosos, os desafios da
segurança alimentar e nutrição em Moçambique são multifacetados e, se não forem
resolvidos de forma apropriada e atempada, representam um risco importante para o
desenvolvimento do país. A redução da fome e da subnutrição deve constituir-se em objectivos - chave de desenvolvimento para o Governo de Moçambique, sendo importante a
abordagem multi-sectorial e investimentos a longo prazo, de modo a reverter os inaceitáveis
altos níveis que afectam negativamente o desenvolvimento do capital humano no país.
Habitualmente, no país, as cerimónias do lançamento da campanha agrícola têm como
pano de fundo a realização de diversas actividades, incluindo cerimónias tradicionais,
sementeira de diversas culturas, plantio de árvores, tratamento de gado, no âmbito da
prevenção de doenças de origem animal, feiras agrícola, agro-pecuária, comícios populares, e reconhecimento dos melhores produtores da campanha transacta. É a festa popular,
simbolizando as colheitas que irão assegurar os estômagos durante os próximos tempos.
Uma instituição ligada ao ramo da extensão rural, da qual retiramos as principais reflexões deste editorial, diz, no seu livro, que o país tem como principais causas de insegurança
alimentar os baixos rendimentos, facto demonstrado pela grande proporção de famílias
com crianças subnutridas, e estima-se que mais de metade das famílias em Moçambique
estejam afectadas por insegurança alimentar, e, cerca de um terço, por insegurança alimentar crónica. Cerca de 30% das famílias são consideradas pobres ou estão no seu limite em
termos de diversificação da dieta e frequência de refeições, uma medida crítica de segurança
nutricional. A prevalência da insegurança alimentar e da malnutrição crónica na maioria das
províncias no país é similar, apesar de saber da vulnerabilidade de uns em relação a outros.
O estudo revela que a prevalência de altos níveis de subnutrição crónica representa um risco
importante para o desenvolvimento de Moçambique, daí que as discussões sobre segurança
alimentar e nutrição tornaram-se cada vez mais importantes no país, tanto para o Governo
como para a sociedade civil. Hoje, em Moçambique, embora uma parte considerável da
população tenha conseguido sair da armadilha da fome, quase metade das crianças tem o seu
futuro comprometido, tratando-se, de facto, de uma situação de emergência que requer um
tratamento urgente, de modo a se atingir, até 2030, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada por todos os países em 2015.
Neste âmbito, Moçambique tem que fazer um grande esforço, particularmente no que
se refere a diminuição dos índices da fome, atingir a segurança alimentar e melhorar a
nutrição, e promover uma agricultura sustentável. A situação de segurança alimentar e
nutrição em Moçambique recomenda um conjunto de propostas estratégicas que são
consideradas-chave para ultrapassar os principais desafios na luta contra a subnutrição
crónica. Estas são de natureza política e institucional e incluem processos de médio e longo
prazo, bem como mecanismos de implementação que são tão importantes como as metas
a atingir. A segurança alimentar não é tarefa e prioridade apenas do Governo, mas de toda
a sociedade. Se não for prioridade, compromete-se a qualidade de vida do país inteiro.
Assim sendo, é de saudar a iniciativa governamental de anualmente liderar as campanhas agrícolas, que mais não são do que barómetros que vão ajudar na transmissão
de conhecimentos sobre como ferir a terra e na mudança de comportamento. A campanha agrícola deve ser visível, forte e transparente para não ficar atrás nos processos de desenvolvimento. O Dia Mundial da Alimentação recomenda este princípio.
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Cabo Delgado

Pescadores desrespeitam a época de defeso em vigor
Elton da Graça
Apesar do conhecimento sobre a proibição do uso de artes
nocivas para a actividade pesqueira e o respeito pelo período
de defeso, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas
(MIMAIP) continua preocupado com as acções dos pescadores na província de Cabo Delgado, que apesar de terem sido
sensibilizados sobre a necessidade de implementação de pesca
sustentável desrespeitam as regras.

A

cidade
de
Pemba,
na
província de
Cabo Delgado, tem sido
palco de acolhimento de vários pescadores idos de distritos costeiros, e não só, na sua
maioria arrasados pelos ataques dos terroristas. Esta pressão sobre a cidade de Pemba
deixa o sector de fiscalização
pesqueira de olhos abertos às
acções dos pescadores, que na
sua maioria não se desprendem do uso de artes nocivas.
Na última semana, após
se ter decretado a proibição,
circulação e captura do caranguejo, foi apreendido um
total de 214kg do caranguejo do mangal, como resultado da fiscalização em vários
pontos da província de Cabo
Delgado. Estas acções, segundo o director nacional de
Operações, Leonid Chimarizene, resultaram de um trabalho aturado que os fiscais
realizaram nos centros de
pescas em Pemba e Metuge.
Destas acções, 69 artes de
pescas foram inspeccionadas,
das quais 29 foram apreendidas por se considerarem nocivas à actividade pesqueira.
Em relação ao destino do
caranguejo apreendido, Leonid Chimarizene referiu que
foi devolvido ao seu habitat
e quanto aos infractores houve aplicação de uma multa
na ordem dos 270.48.00Mts.
A fonte afirma ainda que
as acções de fiscalização do
caranguejo não se limitam
apenas aos centros de pescas e
mercados de venda dos produtos pesqueiros. “Nos postos de
controlo de Nametil via Liupo
e via Murrupula, em Nampula, foi inspeccionado um total
de vinte viaturas de transporte de carga e passageiros e o
resultado foi negativo. Isso
para dizer que a nossa missão é desencorajar a captura
e circulação dessa espécie
durante a vigência do período
de defeso”, disse Chimarizene
Por outro lado, a entidade
responsável pela fiscaliza-

ção no sector do Mar, Águas
Interiores e Pescas continua preocupado com o uso
de redes mosquiteiras e sacos em actividades de pesca.
Leonid Chimarizene explicou sobre a necessidade
de implementação de pesca sustentável, sob pena
de algumas espécies desaparecerem
futuramente.
O caranguejo, conforme
argumentou
Chimarizene,
constituía uma das espécies
cujo defeso não o abrangia.
Contudo, alguns estudos rea-

lizados apontaram para a pressão da espécie, o que de certa
forma obrigou o sector do mar
a aplicar novas estratégias
como forma de proteger a espécie. “É que se não protegermos o caranguejo bem como
outros crustáceos em via de
extinção futuramente os cidadãos poderão culpar o Estado
pelo seu desaparecimento,
daí o defeso do caranguejo”.
Chimarizene indicou que
o defeso não deve ser assumido como aquele período
em que o Estado quer que os
cidadãos dependentes dos recursos pesqueiros morram à
fome, mas sim um momento
em que as espécies se reproduzem. “Se formos a abortar a
reprodução das espécies pesqueiras corremos o risco de as
mesmas desaparecer. E quem
será responsabilizado por essa
desorganização?”- questionou

Chimarizene,
que o mês de
sumido como
que a espécie

acrescentando
Outubro é aso período em
do caranguejo

se reproduz. Por exemplo, se
a espécie reproduzir-se em

Março, Abril ou Dezembro
será decretado esse período.
O responsável pelo sector de fiscalização ao nível do
país apela para a necessidade
de os pescadores, bem como
os revendedores do pescado
abraçarem a pesca e venda de
outras espécies durante a vigência da veda do caranguejo de modo a não caírem em
situações de multa e apreensões. “É preciso descontinuar
o pensamento de dependência
por uma determinada espécie.
Nesse período o pescador pode
abraçar a captura de espécies
como a magumba e outras que
não estão abrangidas pelo defeso”, sublinhou a fonte, para
quem a tolerância é zero para o
desrespeito do período de veda.
Sobre a veda do caranguejo que iniciou na segunda
quinzena do mês de Outubro,
esta terá o seu fim no dia 31

de Dezembro do ano em curso.
Por último, Leonid Chimarizene lança um vigoroso apelo
aos pescadores sobre a aproximação do período de veda do
camarão que inicia no dia 1 de
Novembro, com o término no
dia 30 de Abril. “É preciso que
os pescadores, tal como sublinhei anteriormente, abracem
outras actividades de modo a
ter uma ocupação. Os revendedores devem abdicar do pensamento segundo o qual a veda
do camarão visa lhes aumentar
a dificuldade de sobrevivência,
por coincidir com a quadra festiva e início do ano lectivo. O
sector de Pescas nunca foi sua
missão colocar impedimento
na captura, circulação e consumo de pescado. Contudo,
é preciso saber que os recursos pesqueiros são escassos
se não forem explorados de
forma sustentável”, enfatizou.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE
ANÚNCIO DE CANDIDATURAS À VI EDIÇÃO DO PRÉMIO JOVEM CRIATIVO 2020
Prémio Jovem Criativo
• É uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, implementada pelo Instituto Nacional da Juventude, que se realiza anualmente, em parceria com o movimento associativo juvenil e demais intervenientes dos sectores
público e privado, visando reconhecer e distinguir jovens que se destacam pelo seu contributo no desenvolvimento do País,
através do Empreendedorismo, da Inovação Tecnológica e da Criação Artística.
Objectivos:
•

Reconhecer jovens cujas acções impactam no desenvolvimento da comunidade;

•

Promover a competitividade na livre criação artística e tecnológica no seio da juventude moçambicana;

•

Estimular e divulgar acções de jovens nas áreas de empreendedorismo, da inovação tecnológica e da criação artística.

Grupo-Alvo
• Jovens dos 15 aos 35 anos de idade
Áreas de Concurso
•
•
•

Empreendedorismo;
Inovação tecnológica;
Criação artística.

Premiação
•

Na Fase Nacional serão premiados 5 concorrentes em cada uma das áreas, totalizando 15 vencedores.

Consulta do Regulamento do Prémio e Entrega das candidaturas
A consulta do Regulamento do Prémio Jovem Criativo, assim como a entrega das candidaturas podem ser feitas nos seguintes locais:
1. Cidade de Maputo
• Instituto Nacional da Juventude;
• Serviços de Justiça e Trabalho da Cidade de Maputo.
2. Nas Províncias
• Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho
• Centros de Emprego
3. Nos Distritos
• Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia
Pode-se ainda fazer a consulta do Regulamento do Prémio Jovem Criativo através da página web: www.seje.gov.mz
Prazo
Os concorrentes devem submeter as suas propostas até 30 de Outubro de 2020, nos locais supracitados.
Fases
•
•
•

A Fase Distrital decorre de 5 a 16 de Novembro de 2020;
A Fase Provincial decorre de 19 a 23 de Novembro de 2020;
A Fase Nacional decorre no mês de Dezembro de 2020.

Júri
Para a avaliação das candidaturas foi nomeado um júri independente, liderado pelo Escritor Mia Couto.

JUVENTUDE, NOSSA AGENDA!
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Sexualidade feminina

Consultas de ginecologia ainda não
constituem hábito das mulheres
-Actualmente a primeira menstruação vem no intervalo de 10-14 anos. Pode
também tardar e chegar aos
15-18 anos, e essa consideramos tardia e não anormal.
Quando é que a mulher
deve começar a preocupar-se
com a saúde sexual?
-Geralmente,
a
mulher devia se preocupar com
a sua saúde sexual assim
que pensar em começar a
ter uma vida sexual activa.

Quais são os cuidados
a ter com a saúde sexual
feminina?
- Deve-se manter relações
sexuais seguras e protegidas
usando o preservativo, sendo
este um dos cuidados a ter
com a saúde sexual feminina, pois previne as infecções
sexualmente
transmissíveis.
Não se pode lavar o órgão genital com sabão,
muito
menos
introduzir
o dedo ao lavar a vagina.

Doenças que mais afectam a
saúde sexual feminina

O corrimento vaginal, a sífilis, as infecções de transmissão sexual, o cancro do colo do
útero e da mama são doenças
que, de acordo com a técnica, mais afectam as mulheres.
Haverá alimentos que
contribuem para uma boa
saúde sexual feminina?
-Cientificamente não, todos os alimentos são bons
para a saúde sexual da mulher.

A primeira menstruação é o começo de uma
convivência íntima entre a mulher e o seu corpo

Elsa Mutiane
Falar sobre a saúde sexual feminina é ainda um tabu no
seio de muitas famílias moçambicanas. Este cenário torna-se
pior, e até mesmo prejudicial, quando na flor da adolescência
ou da juventude a rapariga começa a ter uma vida sexual
activa e tem dificuldades de expor as suas dúvidas ou inquietações sobre a sua sexualidade. Muitas vezes, a primeira vez
que a mulher ouve falar sobre sexualidade feminina é na
escola e não em casa, através do professor e não através da
mãe ou do pai.

P

aralelamente
à falta de conversa no seio
familiar
sobre a sexualidade está também a falta de
aconselhamento e orientação
médica sobre a vida sexual feminina, devido a pouca
adesão aos serviços de saúde,
particularmente a ginecologia.
A ginecologia é uma área
da medicina que lida especificamente com a saúde sexual
e reprodutiva da mulher. Esta
parte da medicina acompanha
o desenvolvimento hormonal
da mulher, desde a primeira
menstruação até ao fim da vida.
O aparecimento da primeira menstruação pode ser o
início dos primeiros cuidados
a ter com a saúde feminina,
que parte da higiene a questões mais sensíveis do órgão
genital feminino, a vagina.
Para aprofundar mais sobre esta temática, o Zambe-

ze conversou com a técnica
de enfermagem em Saúde
Materno-Infantil,
Yolanda
Simbine, que falou da importância das consultas de
ginecologia para a mulher.
“É importante que a mulher
faça consultas de ginecologia
pelo menos uma vez por ano,
para saber do seu estado de
saúde sexual e reprodutiva”,
começou por dizer Yolanda
Simbine. “Mas infelizmente as
mulheres dirigem-se a ginecologia quando padecem de alguma dor”, lamentou Simbine.
Quando é que a mulher
deve começar as consultas de
ginecologia¬¬?
-As consultas de ginecologia devem iniciar logo que surge a menarca, que é o primeiro
período menstrual da mulher.
Qual é o tempo normal
para o surgimento da primeira menstruação?

Num dia em que se espera que seja como outro qualquer, sem imaginar e nem sequer esperar, espantosamente
a menina surpreende-se com
o aparecimento de um líquido
vermelho vindo do seu órgão
genital, a vagina, que marca
o começo de uma nova convivência íntima entre ela e o
seu corpo, e também o início
do auto-conhecimento da sua
natureza feminina que a irá
acompanhar até ao fim da vida.
A ginecologia acompanha
o desenvolvimento hormonal
da mulher desde a primeira
menstruação até ao fim da vida.
Apesar de numa primeira fase a
mulher não sentir a necessida-

de de fazer uma consulta de ginecologia, no passar dos anos,
principalmente após iniciar uma
vida sexual activa, ela deve dirigir-se à ginecologia, seja para
escolher o seu melhor método
de contracepção ou para saber
mais sobre a sua sexualidade,
quando surge alguma anomalia
no seu organismo ou quando
está na fase da maternidade.
A nossa reportagem con-

chel, ambas com 18 anos de
idade, estudantes finalistas da
12ª classe, que afirmam nunca
ter ido às consultas de ginecologia porque ainda não tiveram necessidade de o fazer.
“Nunca fomos às consultas
de ginecologia porque ainda
não tivemos necessidade disso”, afirmam as estudantes.
Uma nossa entrevistada de
26 anos de idade, que não quis

versou com Neila Nordino
Nuvunga e Lídia Félix Ma-

se identificar, conta que foi a
ginecologia pela primeira vez
quando adolescente para obter
mais informações sobre métodos de contracepção e fazer
o seu primeiro teste de HIV.
“Fui a ginecologia pela
primeira vez quando adolescente para obter mais informações sobre os métodos de
contracepção e fazer o primeiro teste de HIV e fui pela
segunda vez, recentemente,
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A esterilidade feminina

quando engravidei”, contou.
“Foi por intermédio de
palestras de activismo sobre
a saúde sexual e reprodutiva
que tive interesse de dirigir-me a ginecologia para saber de forma aberta sobre a
sexualidade”,
acrescentou.
Julieta Machava, de 27
anos de idade, residente no
bairro do Jardim, diz que foi
pela primeira vez a ginecologia aos 22 anos de idade devido a dores no útero.
“O que me levou a gi-

necologia pela primeira vez
foram as dores no útero.
Após ter recuperado das dores do útero nunca mais fui
as consultas”, disse Julieta.
À semelhança da nossa
entrevistada que não quis se
identificar, Julieta Machava
aprendeu abertamente sobre a
sexualidade na escola. “Foi na
escola com os colegas e através
das palestras de activismo que
comecei a ouvir sobre sexualidade abertamente, pois a minha
mãe não falava disso”, afirma.

Relatório da CECAP

Esterilidade feminina é a incapacidade da mulher para conceber. Se essa incapacidade não é para conceber, mas para conduzir a gravidez até ao nascimento do feto
vivo e viável dá-se o nome de infertilidade.
A esterilidade e a infertilidade são questões muito sensíveis ligadas à sexualidade feminina, sendo muitas as mulheres que sofrem
por não poderem trazer uma vida ao mundo.
Sónia Paulo Wamusse, de 40 anos de idade, residente no bairro Zona Verde, em Maputo, foi ao lar aos 26 anos de idade e passado um ano e meio a tentar engravidar
descobriu que tinha dificuldades para conceber.
“Fui ao lar quando tinha 26 anos de idade e foi
nesta relação onde descobri que não podia conceber. Ao longo da convivência no lar, que durou
um ano e meio, tentei engravidar mas não consegui e o meu parceiro, vendo a minha incapacidade para conceber, abandonou-me”, disse a fonte.
“Sofri muito nesta relação pois era
maltratada e ofendida verbalmente pelo
meu parceiro por não poder engravidar
e gerar um filho, o que ele tanto queria.
Hoje, com 40 anos de idade, sou solteira e
vivo sozinha numa casa de aluguer. Vendo laranja nos passeios da baixa da cidade para
poder me sustentar e pagar a renda de casa.

Quando a venda das laranjas não me rende o
suficiente para pagar a renda e alimentar-me
durmo sem comer, mas já estou acostumada.
No entanto, não paro de acreditar e ter
fé de que um dia terei um filho”, afirma.

Adolescentes não conhecem a Lei
contra as Uniões Prematuras
Benilde Manjaze
A presidente da Coligação Para a Eliminação das Uniões
Prematuras (CECAP), Feroza Zacarias, afirma que há pouco
conhecimento sobre a Lei Contra as Uniões Prematuras entre
raparigas e rapazes. Esta informação foi divulgada nesta
segunda-feira, durante o seminário de divulgação do relatório da instituição.

“M

oçambique tem uma Lei de
Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, no entanto
constatamos com preocupação que a estratégia de prevenção e combate às uniões
prematuras de 2016-2019 ficou desactualizada”, revelou.
Na ocasião, Feroza revelou que a estratégia aprovada
pelo MISAU sobre a saúde
escolar e a saúde do adolescente não enfatizou a importância dos métodos contraceptivos reversíveis de longa
duração para o adolescente.
De acordo com a presidente da CECAP, o país registou
passos significativos para promover os direitos da rapariga,
porém prevalece o índice de
violência sexual nas escolas.
É neste contexto que a

CECAP elaborou e submeteu
aos direitos humanos a revisão periódica universal para a
38ª sessão de Abril a Maio de
2021, um relatório temático
que reflecte os direitos humanos da rapariga em Moçambique com base na situação
sócio-económica versus as
altas taxas das uniões prematuras e gravidezes precoces.
O relatório visa identificar
as lacunas, os desafios e as
recomendações que destacam
as boas práticas, aumentar a
consciencialização sobre a situação económica das raparigas no contexto da Covid-19,
bem como a identificação de
lacunas e boas práticas na
adopção da implementação
das recomendações dadas ao
Estado no relatório do 2º Ciclo da Revisão Periódica, no
âmbito da igualdade do género.
A CECAP espera também
que o Governo forneça informações sobre o que tem feito

para implementar as recomendações feitas nas revisões anteriores, bem como quaisquer
wdesenvolvimentos e acções
tomadas para melhorar a situação dos direitos humanos e ultrapassar os obstáculos à plena
divulgação e defesa dos direitos
humanos, particularmente os
da rapariga, em Moçambique.
Aliás, a instituição onde Feroza é presidente almeja que o
Estado moçambicano seja examinado e tome uma posição de
cometimento e responsabilidade primária de implementar
as recomendações recebidas
e contidas no resultado final
como um compromisso perante

a ONU e ao povo moçambicano.
Por seu turno, o Secretário Permanente do Ministério
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Manuel
Malunga, disse que o Governo continuará a respeitar, promover e proteger os direitos
humanos, com maior destaque
para os direitos da rapariga, de
modo a prevenir e combater a
violência contra este grupo.
Malunga disse que há necessidade de aumento da capacidade das famílias de mandar as raparigas para a escola,
com vista a evitar a pressão das
uniões prematuras, através do
desenvolvimento e implemen-

tação de programas e políticas
económicas, particularmente
para as populações mais desfavorecidas nas zonas rurais.
No seminário de divulgação
do relatório da CECAP para
o Terceiro Ciclo da Revisão
Periódica Universal, Manuel
Malunga falou da necessidade
de promoção e da capacitação
das raparigas, organizações
das mulheres no combate às
uniões prematuras e gravidezes precoces e indesejadas.
“O Governo continua a
criar mecanismos que permitam a retenção da rapariga nas
escolas com vista a eliminar os
riscos de ela se unir a um homem antes dos 18 anos”, disse
Malunga em representação da
ministra da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos.
Manuel Malunga disse que
“o Terceiro Ciclo do Mecanismo de Revisão Periódica
Universal das Nações Unidas
consiste num diálogo construtivo entre os Estados, através
da apresentação dos relatórios
que avaliam o estágio actual e
o cumprimento das obrigações
internacionais assumidas nesta
área, com particular destaque
para aquelas que necessitam
de melhorar em prol da defesa dos direitos humanos”.
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História de vida
24 anos catando lixo

Joana Mabutana, de 59 anos de idade, residente no bairro de Benfica, na cidade
de Maputo, à semelhança de muitas mulheres, cata lixo na lixeira como fonte de renda.
Foi numa manhã de quarta-feira, de baixo de um sol escaldante, que a nossa equipa
de reportagem conversou com Joana Mabutana que trabalha catando lixo há 24 anos.
Ela conta a sua história na primeira pessoa.
“Chamo-me Joana Mabutana, tenho 59
anos de idade e vivo no bairro de Benfica.
Há 24 anos que cato lixo na lixeira de Hulene e comecei a fazer este trabalho em 1996.

Decidi trabalhar como catadora de lixo quando o meu marido perdeu o emprego, eu não
trabalhava e com as dificuldades comecei a pensar no que
podia fazer para sustentar a
minha família, então vi na
lixeira o lugar onde pudesse gerar dinheiro para dar
de comer aos meus filhos,
pois sou mãe de 6 filhos.
O meu marido ficou
desempregado
durante sete anos e
durante este tempo
conseguimos nos sustentar catando lixo. Neste período
em que ele esteve desempregado
me ajudava no trabalho na lixeira.
Sete anos depois, o meu marido conseguiu arranjar emprego
e disse para parar de catar lixo
porque já tínhamos uma fonte
de sustendo, mas eu não parei
e até hoje continuo a catar lixo
e ajudar nas despesas de casa.
Agora os meus filhos são
pessoas adultas, graças a Deus
consegui pôr todos eles a estudar e fazê-los crescer sem
que lhes faltasse o básico. Estou feliz por isso”, rejubila.

Dica de beleza

Limpeza facial com mel e açúcar

Mel e açúcar
•
1 colher de sopa de mel
•
1 colher de sopa de açúcar
Em um recipiente, misture o mel e o açúcar. Em seguida, com o rosto
humedecido, aplique a mistura utilizando movimentos circulares. Deixe a
mistura agir por 10 minutos e remova-a com água morna.

Receita de cozinha
Gulabos/Bolinhos de chuva

Ingredientes
•
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
•
3 ovos
•
2 colheres (sopa) de margarina derretida
•
1/2 lata de leite condensado de 390g
•
3 colheres (chá) fermento em pó químico
•
500 ml de oleo ou azeite
•
calda de açúcar (1 xícara de açúcar e 1 xícara de água)
•
coco ralado (recomendo da tropigalia-gourmet)
•
2 colheres de pó cardamomo (opcional)
Modo de preparar
Massa:
•
Adicione todos os ingredientes num recipiente e amasse-os até que
fique consistente
•
Faça pequenas bolinhas e reserve
•
Numa frigideira, adicione o óleo/azeite, deixe aquecer por alguns
minutos, frite-os até que fiquem acastanhados e reserve
Calda:
•
Numa panela pequena, adicione o açúcar e água, dissolva e deixe
ferver sem mexer, durante 15 minutos
•
Mergulhe os bolinhos na calda e de seguida no coco ralado.

Bom apetite!
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Covid-19 veio provar défice no domínio de informática

Domínio das TIC´s continua desafio
no ensino superior
A realidade imposta pelo novo coronavírus, que obrigou
a que as instituições de ensino adoptassem métodos digitais
para leccionar, veio provar que ainda há falta de domínio das
novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) por
parte dos estudantes. Volvidos mais de seis meses leccionando-se via on-line, a conclusão a que as instituições de ensino
chegaram é da necessidade de se ensinar informática básica
aos novos ingressos no ensino superior.

D

e
acordo
com Bento
Ernesto, Secretário da
Organização
da Juventude Moçambicana
(OJM), no Distrito Académico,
quando se decretou o estado
de emergência ninguém estava
preparado, tanto os estudantes,
assim como os professores,
para lidar com as novas tecnologias de informação e comunicação para a aprendizagem,
o que constituiu um desafio.
Aliás, dadas as dificuldades de acesso a internet por
parte de estudantes provenientes de locais recônditos foi
quase impossível continuarem a receber a matéria a partir dos seus locais de origem.
“Há muitos estudantes que
foram aos seus distritos de origem, onde há dificuldades de
acesso a internet. Não foi fácil
para se adaptarem à nova realiComercial

dade, infelizmente não é o que
esperávamos mas estamos a fazer esforços para que se adaptem à nova realidade”, disse
Bento Ernesto, propondo que
se introduza aulas de informática aos estudantes do ensino superior, porque a eclosão da pandemia veio provar que ninguém
estava preparado para lidar
com aulas através da internet.
Aos estudantes que não
puderam realizar avaliações
devido a dificuldade de acesso à internet, Bento Ernesto
apela às instituições de ensino
superior a encontrar um meiotermo com vista a enquadrá-los, sem prejudicar o seu
processo de aprendizagem.
Ernesto falava num seminário organizado pela OJM com
os estudantes universitários,
com o objectivo de colher sensibilidades dos estudantes sobre
o reinício das aulas presenciais,
propostas de sugestões para a

melhoria do processo de ensino e aprendizagem no contexto
da Covid-19, bem como analisar o impacto do reajuste do
calendário para os estudantes.
Por seu turno, António
Mahumane, Secretário da OJM
ao nível da cidade de Maputo, lembrou que se a educação
não tivesse pensado no uso
das TIC´s para a continuação das aulas em período do
estado de emergência o ensino teria se estagnado, e deste
modo comprometer o futuro
da vida académica do país.
“Não podemos dizer que
foi satisfatório, mas foi o que
estava ao nosso alcance e é

melhor do que nada. Foi uma
forma que se encontrou para
educar os estudantes. Isto aumentou a habilidade dos estudantes e professores, permitindo uma boa convivência
destes com as TIC´s”, referiu.
Mahumane disse que as
TIC´s foram e são importantes para a prevenção da Covid-19 e é importante que o
sector da educação potencie e massifique as mesmas
para que haja maior domínio.
Moçambique e o mundo encontram-se assolados
pela pandemia da Covid-19,
sendo que os impactos desta pandemia são bastante

negativos nos diversos sectores de actividade, e a Educação faz parte dos sectores
mais afectados, sobretudo
no contexto moçambicano.
A maior parte dos estudantes não tem acesso aos Smartphones e alguns estão em
escolas que não estão ligadas
à rede de corrente eléctrica.
Para o ensino superior, o
uso das TICs ainda é um grande
desafio, tanto para os professores como para os estudantes.
O acesso e a qualidade
da internet são outros factores que desafiam o Sistema
Nacional de Educação no
contexto actual em que vivemos como país e mundo.
Depois da confirmação
dos primeiros casos positivos, como forma de conter a
propagação da Covid-19, o
Governo adoptou várias medidas, dentre elas a suspensão
das aulas presenciais e orientação para que as instituições
de ensino superior encontrassem mecanismos de continuar
com as aulas de forma virtual.
Recentemente, o Governo
orientou o reinício das aulas
presenciais de forma faseada,
como também o reajustamento
dos calendários académicos.

No leito do grande rio
Onde
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Tomás Vieira Mário lança “Carta ao
Meu Pai e Outras Memórias”
O jornalista e escritor moçambicano Tomás Vieira Mário
lançou, na sexta-feira, 16 de Outubro, a sua mais recente
obra, intitulada “Carta ao Meu Pai e Outras Memórias”.
Através da obra, patrocinada pela empresa de telefonia
Tmcel-Moçambique Telecom, o autor narra as suas vivências,
desde a adolescência no meio rural em que nasceu e cresceu,
na província de Inhambane, até às peripécias do seu percurso
profissional, de mais de quatro décadas.

D

ividido em seis
capítulos ou ciclos
(Nzualo,
Maputo, Niassa,
Lisboa, Roma
e Universal), o livro, prefaciado
por Almiro Lobo, é, ainda, uma
homenagem aos seus pais (Florinda Namburete Pale e Mário
Tene da Silva Nzualo), já falecidos, e marca a celebração dos
seus 43 anos de carreira jornalística, iniciada na Rádio Moçambique, em Outubro de 1977.
Tomás Vieira Mário começou
a escrever o livro na madrugada
de Maio de 2009, movido, segundo contou, por uma imensa necessidade de agradecer ao seu pai e à
sua mãe pela vida e pelo carinho,
mas acabou por incluir a sua ter-

ra natal e a sua profissão na obra.

e “Papá, ninguém no mundo foi
pai como tu”, foram as frases
que marcaram a intervenção de
Tomás Vieira Mário, quando
procurava explicar a imensurável
dimensão dos seus progenitores.
“Ao escrever este livro quis
realizar três objectivos, nomeadamente celebrar a vida, prestando uma singela homenagem
aos meus pais; prestar um singelo tributo à minha terra natal
(Nzualo), que me recebeu e criou;
e prestar uma homenagem ao
ofício da escrita, quer do lado da
criação literária, quer do trabalho
jornalístico”, explicou o autor.
Na ocasião, o Presidente do
Conselho de Administração da
Tmcel-Moçambique Telecom,
Mahomed Rafique Jusob, referiu que o lançamento do livro
de Tomás Vieira Mário está inserido no compromisso assumido pela empresa, de dar o seu
contributo no desenvolvimento
e divulgação da arte, no geral,
e da literatura, em particular.
O envolvimento da empresa, prosseguiu Mahomed Rafi-

“Pela sua obra, considero que
AdeM lança “ aProjecto
Cobrança Com
minha mãe era uma feiticeira,
e os crentes diriam milagreira”,
Envolvimento das Comunidades”

que Jusob, tem-se notabilizado
pelo seu papel na dinamização
da literatura e da cultura nacionais, o que contribui para o alargamento do espaço de debate
e de interpretação da literatura
e arte contemporâneas no País.
“Fomos motivados pela intenção filantrópica, mas os resultados alcançados e a tradição
enraizada no panorama cultural
nacional transformaram-nos em
parceiros e partes relevantes da

cultura e das artes. Ao longo destes anos, realizámos concursos
literários, exposições artísticas e
bienais, entre outras iniciativas”,
disse o Presidente do Conselho de Administração da Tmcel.
Por seu turno, o Secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos, Carlos
Paradona, falou do percurso do
autor na literatura e no jornalismo, incluindo a sua passagem
por revistas (Charrua, Tempo,
entre outras) e órgãos de informação (RM-Rádio Moçambique
e AIM-Agência de Informação
de Moçambique) de referência.
Para Carlos Paradona, o
talento e a dedicação às duas
áreas (literatura e jornalismo)
demonstrados, na altura, por
Tomás Vieira Mário davam
claras indicações de que seria
uma referência no País. “Ao
longo do tempo, divulgou,
sempre que pôde, os valores
da cultura moçambicana. Por
isso, estamos em crer que este
livro ocupará o lugar que merece na galeria da nossa literatura”.

Com o apoio da Vale Moçambique

Criação de frangos melhora situação
económica de 50 famílias da Cateme
Revisto-cipo

Com o apoio da Vale Moçambique

C

erca de 50 famílias da comunidade de Cateme,
em Tete, estão
a produzir significativas quantidades de frango
com o apoio da Vale Moçambique. Desde 2012 que a empresa
garante formação, assistência técnica e insumos aos avicultores.
Desde o início do projecto, a
empresa já ofereceu mais de 85 mil
pintos a 346 famílias residentes nos
reassentamentos de Cateme e 25 de
Setembro, em Cancope e em alguns
bairros dos arredores da vila de
Moatize (1º de Maio, Nhanchere,
Chithatha, Bagamoio e Liberdade).
A criação de frangos tem como objectivo gerar novas formas de renda
e melhorar as condições de vida das
famílias impactadas pela implantação da mina de Moatize. As famílias
receberam entre 400 e 600 pintos,
repartidos em duas fases, beneficiando também da construção dos
pavilhões para a criação das aves.

Criação de frangos melhora situação económica de 50 famílias da Cateme

Os resultados do projecto são
visíveis na comunidade, sendo que
várias famílias já conseguem produzir e comercializar mais de 1500
frangos de dois em dois meses.
Delvino Xadreque, um dos avicultores beneficiados, sublinha que
o seu negócio tem estado, gradualmente, a prosperar graças às técnicas
adquiridas através das formações
promovidas pela Vale. “Quando a
Vale implementou esta actividade
apoiava-nos com 300 pintos em
cada lote. Com a ajuda e acompanhamento técnico da empresa fui
vendo o meu negócio a crescer.
Hoje já consigo produzir cerca de
1500 frangos em cada dois meVictor Zimba, representante ger um mínimo de 16 famílias em
ses”, destacou Delvino Xadreque.
Também Cheia Chezira Cari- da Vale, explica que “o projecto Cateme, mas dado o sucesso remo afirma que desde que se tornou de avicultura foi implementado gistado a Vale decidiu expandir o
luzfamílias
de um
memorando
entre aem Tete,
projecto
outras
comunidades
da comunidade
de Cateme,
estão apara
produzir
significativas
avicultora já conseguiu colocar Cerca
os deà 50
quantidades
de efrango
com o apoio
daprovíncia
Vale Moçambique.
Desde
2012
que
a empresa
garante
Vale
o
Governo
da
de
da
Vila
de
Moatize
e
trecho sul da
filhos na escola e construir mais
formação, assistência técnica e insumos aos avicultores.
mina”,
refere
ainda
Victor
Zimba.
Tete
para
geração
de
renda
das
fauma casa. “Espero no futuro erEste
responsável
refere
que
mílias
impactadas
pelo
Projecto
guer mais pavilhões para permitir
que o meu negócio continue a ser Carvão Moatize”. Inicialmente, “a se trata de “um projecto muito
auto sustentável”, acrescentou. iniciativa tinha a meta de abran- concorrido pelos potenciais be-

neficiários porque o produtor tem
o retorno de custo de produção
a curto prazo (30 dias), quando
comparado com outros projectos”.
“O grande desafio passa por
fechar a cadeia de valor para
este projecto com a montagem
e operacionalização de um matadouro de frango, contribuindo
para o aumento da produção em
todas as comunidades onde implementamos o projecto”, sustenta o representante da Vale.
Através deste projecto e do seu
Programa de Apoio à Agricultura
de Cateme, que abrange 712 famílias, a Vale Moçambique já garantiu àquela comunidade reassentada
vários apoios, incluindo o provimento de insumos agro-pecuários
e assistência adequada com o uso
de técnicas modernas de produção.
O objectivo é desenvolver e impulsionar os níveis de produtividade
da comunidade, melhorando a qualidade de vida daquela população.

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2020

No leito do grande rio
Onde

o

n e g ó c io

se

r e e nc o n t r a

zambeze

| 17

Nacala Logistics constrói barcos a motor
para pescadores de Nacala-a-Velha
A Nacala Logistics está a apoiar as comunidades de
pescadores de Massigirine e de Nachiropa, na província de
Nampula, na construção de barcos a motor. Ao todo serão
beneficiados 160 pescadores daquela região costeira.

A

s novas embarcações irão permitir que a actividade pesqueira
possa ser desenvolvida em mar aberto, rentabilizando de forma significativa
o trabalho dos pescadores, com
aumento da quantidade e qualidade do pescado. A iniciativa da
Nacala Logistics permite, desta
forma, criar riqueza às populações abrangidas, aumentando o
rendimento familiar das mesmas.
Os barcos serão equipados com materiais convencionais de pesca e de segurança, que incluem redes, bóias,
coletes salva-vida e colmans
(para a conservação adequada dos mariscos capturados).
O processo de construção das embarcações envolve

carpinteiros locais que, desde
Abril, trabalham no projecto, indicados pelos próprios
pescadores
beneficiários.
Para além dos barcos, a Nacala Logistics pretende apoiar
os pescadores com um sistema frigorífico e de produção
de gelo de forma a permitir
uma maior eficiência na conservação do peixe e marisco.
Estas acções enquadram-se no Programa de Geração
de Renda da Nacala Logistics,
que abrange cerca de 15 mil famílias do Corredor de Nacala,
apoiando-as em diversas áreas
que incluem a agricultura, pesca,
criação de frangos, poupanças
e crédito rotativo, entre outras.
No âmbito deste programa, as comunidades beneficiam, também, de furos de

água financiados pela empresa.
Apesar do impacto que a
pandemia do novo coronavírus

está a provocar na economia do
país, a Nacala Logistics continua comprometida no apoio

às comunidades onde opera,
de forma a contribuir para o
desenvolvimento da região.

CDM incentiva empoderamento de
pequenos agricultores

N

o âmbito do programa de Responsabilidade
Social Empresarial, em particular do pilar de Agricultura
Sustentável, a Cervejas de Moçambique (CDM) assinou um memorando de entendimento com
a Empresa de Comercialização
Agrícola (ECA), com o objectivo
de empoderar pequenos agricultores que tanto contribuem para
o fabrico das cervejas da CDM.
O resultado desta parceria
materializa-se no financiamento,
a custo zero, de cinco sistemas de
irrigação a pequenos agricultores
de Catandica, no distrito de Báruè, província de Manica, visando
a poupança de água, uso de energias limpas (solar) e o incremento
do rendimento destes agricultores.
Estes cinco sistemas de irrigação utilizam a energia solar e a irrigação gota-a-gota,
abraçando assim os objectivos
globais de desenvolvimento
sustentável que estão no ADN
da empresa moçambicana.
“Com esta acção pretendemos não só incrementar a per-

formance ambiental da nossa
agricultura, como também almejamos incrementar significativamente a produtividade e

eficiência dos nossos parceiros
de negócios – os agricultores
moçambicanos”, refere Hugo
Gomes, Administrador da CDM.

Acrescentou que “é nosso objectivo que a economia do país,
a nossa empresa e os pequenos
agricultores possam ‘Crescer

Juntos’, indicando a vontade de
expandir o projecto e empoderar
os pequenos agricultores de todos os cantos de Moçambique.
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“Dívidas Ocultas” - delito de
responsabilidade política

“Constitui responsabilidade do poder político e público a prestação devida e directa da garantia de prestação
aos cidadãos de serviços políticos, económicos, sociais, culturais e outros considerados imprescindíveis, inadiáveis,
justificáveis, viáveis e tantos outros de utilidade pública
básica (...) por exemplo a garantia dos direitos fundamentais (de segunda geração), dos direitos económicos, sociais e
culturais, assim como o direito à saúde, educação, segurança social, etc. Em resumo, a garantia através de serviços locais e nacionais, regionais e internacionais de produtos e
de serviços, com a razoabilidade, ponderação, economicidade e eficiência e eficácia” - Dulce S. da Fonseca Botelho
O Instituto de responsabilidade

Quando se aborda o Instituto de responsabilidade de
forma genérica associamos
várias modalidades: a civil,
a criminal, a funcional e a
disciplinar (ética e moral),
sem nos esquecermos nunca
da política. Quanto à responsabilidade civil, ela engloba
a responsabilidade contratual, os procedimentalismos,
quando evidente a falta de
cumprimento das obrigações
emergentes dos contratos
assumidos; a responsabilidade extra-contratual resultante da violação de direitos
e de deveres absolutos e a
prática de actos ilícitos que
causem prejuízos e danos.
A responsabilidade civil
tem como fim e efeito a determinação de danos e o processo
do seu ressarcimento. Quanto
à responsabilidade criminal,
esta se orienta para a determinação do grau e do nível e o
impacto da culpabilidade e a
graduação das punições aos
seus agentes. A esta se acresce
a responsabilidade penal, que
se aplica para, em função do

tipo de crime, a ilicitude e o

dolo, os pressupostos para tal,
que se baseia em dano diferente da que pende para a penal (aquiliana ou delitual) dolosa e com culpas evidentes.
Neste caso, nas “Dívidas
Ocultas”, no caso, estão envolvidos titulares de cargos

do poder político e público
(suspeitos ou arguíveis) em
pré-condições para o eventual
indiciamento judicial. Estas
atitudes delituosas da parte de detentores do poder de
Estado e o público ganham a
designação comummente de
crimes de responsabilidade
política, de Estado e pública.
A responsabilidade civil é
deveras importante e crucial
em termos procedimentais
jurídicos, uma vez que assu-

midos os contratos se criam
vínculos obrigacionais e obrigatórios. Na responsabilidade política e civil, entre outras, emerge a figura de dolo:
“Qualquer acto, sugestão ou
artifício cometido com a clara

intenção e/ou com a consciência para induzir ou manter
em erro o autor de declaração
de acto, bem como a dissimulação, por via de declaratório
ou de terceiros, do erro - delito cometido, age com dolo,
quem indiciado representante
de facto punível, preencha um
tipo de crime específico, actue
e proceda com a intenção de
o realizar e o concretizar. A
vontade consciente de praticar um facto que preencha um
dado crime incorre imediatamente em culpa responsabilizável” (vide Ana Prata, Dicionário jurídico, 2ª Edição).
Sublinhe-se que a responsabilidade política abrange
os indivíduos que, outorgados e encarregues de prestação de funções de Estado,
executivas, públicas funcionais e de soberania, são acometidos do dever de constitucionalidade,
legalidade
e de decência ético-moral
e de integridade de Estado.
Investigação processual legal,
política e procedimental...

A investigação processual
(ou processuativa) tem como
objectivo o dever de apurar,
a partir dos sinais, indícios,
evidências e provas bastantes
cabíveis, admissíveis e prováveis para a reconstituição
do delito em causa, tratando
adequadamente as evidências
contingentes, anómalas, desconformes com a legalidade
política, de Estado e administrativa pública. No geral, nos
crimes de responsabilidade
política ocorrem actos nocivos do uso e abuso de posição
de poder e de autoridade competente e conferida de poder
decisório, praticados por titulares desses cargos de poder.
Na investigação processual existe a possibilidade
de, como no caso do Direito
anglo-saxónico
considerar
que num crime como o desta
natureza, pressupõe dois elementos básicos: o mens rea,
a intenção deliberada de cometer um acto ilegal e delituoso; o segundo, o actus réus,
que é a concretização efectiva do cometimento pleno do
acto delituoso acima referido.
Para o aclaramento destes factos processualmente
se torna crucial a tipifica-

ção indiciária, o conhecer os
procedimentos legais, realizar a perícia, a audição e,
sendo o caso, a competente
auditoria, ouvir individualidades conhecedoras e experientes no caso apensado.
Podem ser necessárias inquirições a técnicos e peritos
civis, administrativos, legais,
financeiros, entre outros.
Com estas prestações investigativo- reconstitutivas
impõe-se o juízo de valoração, adequação, apuramento,
verificação, de acordo com a
legislação vigente. Na análise procedimentalista, no
exercício jurídico, há que
verificar a inadequabilidade
da forma de contratação destas dívidas, como também
a sua danosidade económico- financeira, como este de
encobrir e de ocultar estes
créditos (dívidas ocultas).
Considere-se aqui o dever obrigacional devido aos
titulares de cargos de Estado
e públicos, da não executoriedade de actos que venham
a ser danosos para o Estado e
grosseiro desrespeito aos seus
deveres positivos e obrigacionais e funcionais materiais.
O Ministério Público
(MP) deverá procurar sempre
e sempre as verdades factuais,
episódicas, sequenciais e as
circunstanciais que levaram a
este estado de falta ao dever,
de zelo e de diligência em defesa da conformidade com a
Constituição e da legalidade
procedimental e, sobretudo,
da causa pública. Espera-se
do MP que actue conforme a
legalidade processual substancial e implacavelmente,
conforme a ética legal deontológica e a judiciária. A adequada preparação e o cuidado
processual ritual e legal será
neste processo de valor, carácter e de interesse vital e
acessório aos tribunais, cumprindo os aprazamentos, as
demandas e os procedimentos legais de forma e modo
inflexível, inexorável, escrupuloso e firme, sem distinção
qualificativo-estatutária dos
indiciados, suspeitos e ou arguidos. Fica e está patente na
opinião pública nacional que
os suspeitos destes delitos
são supostamente os sujeitos objectivos deste suspeito
crime, autores de actos ab-
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jectos criminais que lesaram
gravemente o Estado, a sua
honra, dignidade, seriedade
e a integridade ético-moral.
Há pessoas físicas, indivíduos individuais concretos que
estiveram ligados a esta trama toda. Estas emergências
evidenciais reforçam grandemente a figura locutiva de
“crime de responsabilidade de
Estado”, com todas as implicações prejudiciais quer política quer moral, com sérias
implicações económico-financeiras, diplomáticas e à soberania económico- financeira,
bem como à dignidade e integridade moral e ética dos indiciados que mancham o país.
Um jornalista português
escrevia a tempos: “A relação
entre o dinheiro e as personalidades políticas se cruza
criminalmente e obedece a
esquemas de circulação de dinheiro, com e sob argumentos
e justificações fictícias e forjadas, que configuram extorsões
e lavagens que caem no âmbito da consideração de suspeitas. Estas operações suscitam
ligações e vastíssimos ardis
evidenciais de meios de fortuna pessoal questionáveis
(patrimoniais e financeiros) “.
Com as poucas evidências
sinalizadoras e indiciárias de
no caso ter havido actos ilegais, há que se responsabilizar
quem esteve nisso envolvido.
Isto desde os conceptores,
projeccionistas, autorizadores
(anuidores) aos beneficiários,
podendo ter existido e havido entre estes compromissos de objectivos/ abjectos.
Será que neste projecto das
dívidas ocultas houve claras
intenções e acções claras e
explicitamente impróbidas,
inconstitucionais,
ilegais,
desconformes e criminais que
eram do conhecimento pleno
dos integrantes e dos envolvidos nesta “operação”? Não
terão nesta “operação” agido

e actuado em plena cumplicidade ao estilo e sob o princípio unitas actus, numa base
solidária e criminosa? Nesta
suposta acção “grupal”, não
terão ocorrido cumplicidades
e complacências, tolerâncias,
omissões e outras nocividades
aos superiores interesses do
Estado? Neste caso destas dívidas, em nossa opinião, não
nos parece que tenha havido
lacunas legais que levaram a
este escândalo. O que houve
foi o “furar” a lei e os procedimentos regulamentares.
Foram pessoas verdadeiras e
identificáveis que internam
e externamente estiveram
metidas nisto. Há sim que
apurar as responsabilidades
individuais e de “grupo”.
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mentos absolutistas e a escândalos financeiros, decorrentes
do uso maníaco e excessivo
do secretismo. (...) Isto ocorre
sob alegada cobertura justificada no recurso ao segredo
de Estado, o que inabilita o
questionamento (...) O excesso de poder leva a escolhas de
medidas político-económicas
não devida e adequadamente
avaliadas. Tais “análises” enfermam de ocultismo, imper-

feição, insuficiência, imprecisão e todo um conjunto de
falhas gravíssimas, geradas
pelo “culto” da inadmissibilidade de opiniões, conselhos,
estudos técnicos e previsionistas de riscos, de vulnerabilidades como de economicidade”. Prossegue Sissela Bok,
“Neste mundo das informações classificadas e sensíveis
à segurança e à estabilidade
dos Estados (política, económica, social, militar, estratégica, etc). Exista sempre um
conflito e o confronto entre o
secretismo, secrecionismo e a
confidencialidade. O segredo,
sendo limitado, circunscrito
e restrito, por razões preventivas e de desempenho, deve
ser devidamente protegido.
A confidencialidade, por seu
lado, se exprime pelo acesso
distributivo advertido e também limitado de informações,
quer com fins informativos,
preventivos,
adversativos,
conforme os destinatários”.
Aos receptores destas informações, lhes fica
devido o dever de secretismo, de confidencialidade e de contenção, na partilha, divulgação ou mera
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referência dessas informações.
Robertson (1999), chama
atenção para os “pecados” do
secretismo (de informações,
como de acções). (...) O secretismo não pode ser neutral e
insonso à submissão da lei. O
contorno à lei não pode levar
à prática de actos ilegais, ignóbeis, danosos, corruptivos
e deploráveis ante a lei. Não
se pode transigir, violar, ofender o legal e a legalidade. (...)
O secretismo pode ser legal,
adequado e soberano, desde
que enquadrado legal, política
na salvaguarda dos interesses da segurança nacionais”.
Ela acresce que em matéria do segredo de Estado estrategicamente é aceitável o
recurso ao ocultismo, à mentira (falsidade positiva), inconformidade, diversionismo,
inexactidão e o “vaguismo”
- as chamadas “mentiras brancas (vide, Lying - moral choice in public (1978)”. O que
terá ocorrido e sido “estrategizado” neste esquema das
“dívidas ocultas” da parte dos
envolvidos neste “negócio”,
sejam eles de que nível nomeclaturático de peso, estatura e
de reputação político-público.

Navigator/ Portucel à procura
de parceiro chinês

O secretismo - secretista

“(...) O secretismo é particularmente perigoso quando
detêm esse poder, usando-o para a ausência de prestação de contas (check and
balances) de verificação,
apuramento, avaliação e a
conformidade legal. O espírito secretista torna as pessoas excessiva e abusivamente
poderosas e imaculadas. Não
atendem e nem consideram
os argumentos e fundamentos
ético - morais e de economicidade, (...) tornando-se numa
arma “absoluta” e ofensiva
contra a inimputabilidade e
a impunidade.” - (Robertson,
199:12). Sandy África, in
“Secrecy and Transparency in
the Governance of the Intelligence Services”, cita Sissela
Bok: “O uso da cobertura do
segredo (de Estado, Top Secret, Secret, resctricted Secret, etc.), pode resvalar para
o uso abusivo e ilimitado de
poder e das prerrogativas operativo-operacionais de restritividade e de incoluminidade. O uso excessivo de poder
pode levar a estados de senti-

A

Navigator
Company/
Portucel Moçambique
tem
vindo
a desenvolver contactos com
empresas chinesas do sector
da madeira e papel, com o objectivo de estabelecer uma parceria que permita a colocação
da futura produção da empresa nas províncias de Manica e
Zambézia (Centro). A parceria,
conforme apurado, poderá passar por uma tomada de participação do referido parceiro no
capital da filial moçambicana
ou na empresa-mãe em Portugal, controlada pelo grupo Se-

mapa (família Queirós Pereira).
A opção por um parceiro chinês baseia-se no facto
de a China ser deficitária na
produção de madeira e de fibra, e também pelas melhores
perspectivas de crescimento
do mercado asiático. Presidida por João Lé, a Portucel
Moçambique já investiu cerca de USD 120 milhões na
plantação de 13.500ha de
eucalipto para alimentar uma
futura fábrica de estilha de
madeira (1ª fase), e pasta de
papel (2ª fase). Até à conclusão do projecto serão aplicados USD 2,5 mil milhões.
A empresa tem vindo a

debater-se com problemas de
transportes e logística não
resolvidos
atempadamente
pelo Governo e que retiram
rentabilidade ao projecto. É
também alvo de um processo
judicial de empresas fornecedoras de serviços florestais
(Sociedade Moçambicana de
Consultoria e Prestação de
Serviços, FAAN – Aluguer
de Equipamentos e EMC),
que alegam ser suas credoras
e reclamam ressarcimento de
prejuízos. Em Julho, a empresa avançou com acções judiciais em Portugal e Moçambique contra as empresas, por
denúncia caluniosa e ofensa.
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Inhambane

Vendedores aborrecidos com a edilidade
Fernando Lopes, em Inhambane
Os vendedores formais e informais da cidade de Inhambane estão aborrecidos com a edilidade.
Em causa está a demora na entrega das obras de reabilitação e manutenção do Mercado Central local.

O

s vendedores formais
e informais
que desenvolvem as
suas actividades comerciais no
Mercado Central da Cidade de
Inhambane estão agastados com
as autoridades municipais, pelo
facto de estas terem abandonado as obras de ampliação e reabilitação do edifício principal.
O empreiteiro parou com
a execução dos trabalhos
entre os meses de Março e
Abril de 2019, tendo deixado no local parte do equi-

pamento de construção civil
que para ali foi mobilizado.
No início das obras, os
vendedores foram aconselhados pela edilidade a transferir as suas bancas para o
exterior do mercado, onde
foram erguidos dois alpendres com vista a acomodá-los enquanto a reabilitação
tomava o seu curso normal.
No entanto, os majestosos alpendres não oferecem
condições para o desenvolvimento adequado do comércio, pois nos dias chuvosos
verifica-se uma penetração
intensiva de ventos e chuva.
Nas
laterais das duas
infra-estruturas não foram
erguidas paredes para protecção dos vendedores e /
ou clientes contra os referidos fenómenos naturais, que
normalmente têm ocorrido a
partir do mês de Setembro.
Até ao momento, no pátio
do antigo edifício foi parcialmente reabilitado menos que
a metade do que estava previsto no contrato entre o município e o empreiteiro, cujo

fim e entrega da obra estava calculado para 12 meses.
Carlos Monteiro Jaquete,
um dos antigos vendedores do
Mercado Central de Inhambane, disse, em representação
dos colegas, que o facto é
gritante e penoso. Segundo
ele, o município abandonou-os e nem sequer se digna
explicar em detalhe porquê
as obras foram abandonadas
e os vendedores até ao momento se encontram naquela
situação, agravado ainda pela
cobrança de taxas diárias por
parte dos fiscais municipais.

Apelou ainda ao Governo para intervir no assunto, que já se arrasta desde os
princípios do ano passado.
Entretanto, Catiça Ismael,
vendedeira de alimentos confeccionados e outros produtos,
disse enfurecida que o Conselho Municipal não deve
tomar de ânimo leve este
assunto porque, segundo ela,
já passa muito tempo que
os vendedores estão naquela
lastimável situação, agravada
ainda pela existência de ratos e baratas que passeiam a
sua classe naquele local, o
que prejudica em grande medida a vida dos clientes.
Por seu turno, o presidente do Município da Cidade de
Inhambane, Benedito Guimino,
anunciou para a segunda metade deste semestre o reinício da
reabilitação e ampliação do
edifício do Mercado Central .
Contudo, na primeira fase
ora interrompida as obras estavam avaliadas em cerca de
1.506.788 euros, valor que tinha de ser alocado pela Cooperação Alemã, através da KFW.

Chimoio

Locutor da Rádio
Moçambique detido por burla

Um funcionário da Rádio Moçambique, no Emissor
Provincial de Manica, encontra-se há uma semana detido na 4ª Esquadra na Cidade de Chimoio, acusado de burlar mais de trinta indivíduos, tendo causado dívidas avaliadas em cerca de 500 mil meticais cumulativamente.

O

arguido
chama-se
Aleque Juaio, locutor
de Cindau
na Rádio Moçambique, EP-Manica desde 2014, tendo
prometido a recém-graduados
emprego em várias instituições
privadas e públicas, alegada-

mente por ser quadro da RM,
detendo influência no mercado
de emprego em várias esferas.
Como forma de recompensa, Aleque Juaio pedia às
vítimas valores monetários
que variam entre 10 e 80 mil
meticais, mas o facto é que
tudo se tratava de uma manobra para enganar cidadãos

que estão aflitos por emprego.
Uma das vítimas é Pedro
Constantino, taxista da cidade
de Chimoio, que terminou em
2018 o Instituto de Formação de Professores de Chibata, tendo se encontrado com
Juaio que lhe cobrou 80 mil
meticais para facilitar emprego num dos institutos médios.
“Eu lhe dei 40 mil em
mão, mas ele me pediu 80
mil, mas como ele é da Rádio
o escutamos sempre, e disse
que tem influência com todos
os directores das escolas de
Manica, mas já passam dois
anos, nem emprego, nem o
meu dinheiro, somos muitos
que sofremos com este jovem”,
explicou Pedro Constantino.
Como resultado das burlas, Juaio encontra-se nas celas
da 4ª Esquadra em Chimoio,
há uma semana, com uma fila
de pessoas à espera de ser devolvido o seu valor burlado.
A carreira de Aleque Juaio
começou no distrito de Mossurize, onde foi professor da escola
primária, mas sentiu-se obrigado
a abandonar porque contraiu dívidas que não conseguia pagar, pois
recebia ameaças de morte por parte das pessoas que devia dinheiro.
De seguida foi padeiro numa
das padarias no distrito de Mossurize, onde desviou avultados valores monetários, o que
o levou a fugir para Chimoio,
local onde poderá responder criminalmente por burla a mais de trinta cidadãos.
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Ferroviário de Maputo já faz treinos
conjuntos no Estádio da Machava
chefiado por Dinis dos Santos.
Conquistar as provas nas
quais estará envolvida na
presente época é o objectivo

principal do Ferroviário para a
temporada, que ainda não tem
datas certas para o início das
competições.(LANCEMZ)

Recurso foi declarado improcedente
e recusada atribuição de licença ao
Textáfrica do Chimoio

O

O Ferroviário de Maputo já cumpre treinos conjuntos e
com bola no Estádio da Machava, depois de realizar a primeira etapa que se cingiu em treinos físicos e de ginásio.

O

pontapé de
saída
dos
treinos envolvendo
todo o plantel teve lugar na tarde desta

segunda-feira, 19 de Outubro,
com Daúde Razack a trabalhar com os jogadores que os
“locomotivas” vão apresentar no próximo Moçambola.
Depois de submeter todo

o plantel a testes de despiste da Covid-19, o Ferroviário de Maputo retomou
os treinos privilegiando o
trabalho no ginásio, para
aprimorar aspectos físicos.
Na semana passada, a direcção “locomotiva” apresentou a nova estrutura para o futebol, com o departamento a ser

Órgão
de
Apelo
da
Comissão
de
Licenciamento de
Futebol reiterou a não atribuição da licença ao Textáfrica do
Chimoio, por não preencher
na íntegra o critério financeiro que é mandatário para
viabilizar a participação do
clube no Moçambola- Campeonato Nacional de Futebol.
Após a submissão do recurso por parte da equipa do
Textáfrica do Chimoio, o Órgão de Apelo decidiu revogar

e a deliberação da OPI de 7
de Outubro de 2020, ambas se
referiam à retirada da licença
ao Textáfrica por este clube
ter declarado informações que
não correspondiam à verdade.
Recordar que o Textáfrica do Chimoio era acusado de
ter apresentado documentação
com informação falsa sobre
a não existência de dívidas
relativas ao pagamento dos
salários aos jogadores, bem
como sobre a quitação das
Finanças e do Instituto Nacional de Segurança Social.
Na deliberação divulgada

parcialmente a deliberação do
Órgão de Primeira Instância
(OPI), datada de 29 de Setembro, na parte onde a OPI
atribui a licença provisória
ao Textáfrica “pelo facto de
não ser admissível a atribuição de licenças provisórias”.
Por outro lado, o órgão presidido pelo advogado Tomás
Timbane decidiu declarar nulos
todos os actos subsequentes à
deliberação do OPI datada de
29 de Setembro de 2020, concretamente o comunicado do
Secretário-geral interino da
FMF, de 2 de Outubro de 2020,

esta segunda-feira, a OPI decidiu julgar improcedente o
recurso interposto pelo Textáfrica e recusar a atribuição da
licença pelo facto de o clube
não ter preenchido na íntegra o
critério financeiro cujo comprimento é de carácter obrigatório
e obsta a concessão da licença
nos termos do Regulamento
de Licenciamento de Clubes.
Assim, com a exclusão
do Textáfica do Chimoio,
Desportivo de Maputo e Incomáti de Xinavane, o Moçambola será disputado por
11
clubes.
(LANCEMZ)

Dominguez (ainda) com futuro incerto
depois da venda do Bidvest Wits

A bola já rola na África do
Sul com a disputa da MTN8,
mas o capitão da selecção nacional de futebol, Elias Pelembe, conhecido nos meandros do desporto-rei como
Dominguez, não está actualmente filiado a nenhum clube.
Depois de nas últimas
cinco épocas ter representado o Bidvest Wits, o jogador
encontra-se sem clube, após

os proprietários do Bidvest
terem vendido a licença de
participação no campeonato
sul-africano para Tshakhuma
Tsha Madzivhandila (TTM).
Aquando da venda foi
acordado que os contratos dos
jogadores não seriam afectados, mas a TTM assinou com
diversos atletas nas últimas
semanas e da longa lista não
consta o nome do internacional moçambicano formado
no Desportivo de Maputo.
Outros ex-colegas do “puto
maravilha” também rubricaram contratos com outros emblemas do principal escalão
do futebol sul-africano, não
havendo notícias sobre qual
será o destino de Dominguez.
Dominguez não joga por clubes
desde o período anterior à
Covid-19

A última partida do jogador moçambicano em representação do Bidvest foi em
Março, antes da interrupção
do futebol no país vizinho devido à eclosão da pandemia

viral do novo coronavírus.
Após o regresso do futebol
na África do Sul, em Agosto,
Dominguez não se apresentou aos trabalhos da equipa
por estar retido em Moçambique com o bloqueio das
fronteiras entre os dois países.
Com isso ficou sete meses sem jogar, tendo realizado
apenas dois jogos neste período, ambos com a camisola da
selecção nacional. O primeiro
jogo foi contra a Guiné-Bissau,
onde jogou a partida inteira, e
o segundo diante de Angola,
onde actuou por 84 minutos.
Não se sabe ao certo qual
será o futuro clube do jogador
de 36 anos de idade, que já
pôs de lado a possibilidade de,
por agora, encerrar a carreira,
considerando estar ainda bem.
Dominguez é um dos principais jogadores do campeonato sul-africano nos últimos
dez anos, tendo conquistado
a prova em quatro ocasiões
no somatório dos clubes que
representou até então: Supersport United, Sundowns e
Bidvest Wits. (LANCEMZ)
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“Sonho fazendo teatro”
- fotógrafo Watson Colosse
Faz parte da nova geração de jovens artistas provenientes da
periferia da cidade e província de Maputo, locais pelos quais alimenta uma grande paixão e pretende usar a sua arte para mostrar
ao mundo o estilo de vida, as riquezas e a cultura neles existentes.

W

atson
Colosse começou
a
sua
trajactória artística fazendo
teatro. Nesta área, desenvolveu habilidades e aprendeu a
conviver com o público, o que
contribuiu para a descoberta e
exploração do espírito de criatividade que há em si. Teve
passagem pelo desenho, mas
é na arte da fotografia onde
encontra o seu porto e atraca.
Num passado recente foi
distinguido com o prémio da
terceira melhor fotografia do
‘‘Nada é Como Foi’’, evento organizado pela Associação Kulungwana, por ocasião do Festival Gala-Gala. É co-fundador
do “Eu Sou do Guetto”, conceito criado para promover a produção artística nos bairros dos
arredores das grandes cidades.
O movimento realizou, no mês
passado, no bairro Chamanculo
C, a primeira edição do Sarau
Cultural “Eu Sou do Guetto”.
Como é que surge o seu
interesse pelas artes?
Watson: Surge através da
influência do meio no qual eu
vivia. Uma vez que o meu irmão mais velho esteve envolvido em matéria de arte, desde
o desenho, teatro e poesia, acabou me influenciando, ainda
que de maneira indirecta. E
depois foi a Igreja. A minha comunidade costumava organizar
eventos culturais. Lembro-me
que, certa vez, tive que participar numa cena teatral e daí
as coisas começaram a fluir e
tive bons anos de teatro. Depois foi o desenho, mais uma
vez por influência do meio.
Sempre gostei de desenhar, desenhava nos cadernos,
e assim as pessoas iam conhecendo os meus trabalhos, ao
longo do tempo, e começei a
perceber que aquilo se encaixava na minha personalidade.
Entre o desenho, o teatro
e (agora) a fotografia qual é a
forma de manifestação artística que mais lhe marcou?
Watson: Foi o teatro. O teatro ensinou-me quase tudo. O
teatro moldou-me, ensinou-me
a ter pensamentos rápidos, a ter
empatia, a ser observador, a ter

de me preparar e estudar situações e peças teatrais, a conhecer
o público, actores e a arte em si.
Com o grupo de teatro em que
estava inserido aprendi a fazer o trabalho artístico de uma
forma profunda, pois buscava
sempre criar diferença, trazer
temáticas diferentes daquilo
que já se fazia. Então, para mim
o que mais me marcou foi o teatro, mas agora faço fotografia,
porque é a maneira perfeita de
eu me expressar, actualmente.
O teatro me marcou e vai
me marcar para sempre, sinto muitas saudades do teatro.
O teatro é minha casa, actuo
na vida e nos palcos, agora
de maneira mental. Sonho fazendo teatro, gosto de teatro...
Que mensagem procura
transmitir ao público, através da ideia de fotografar a
periferia?
Watson: O conceito é
mesmo quebrar os princípios
negativos. O “Guetto” é um
sítio resiliente, porque, vendo
bem, os lugares são chamados de “Guetto” a partir do
momento em que apresentam
problemas de saneamento do
meio, infra-estruturas básicas,
do ordenamento territorial. Então, mostrar que dentro destas
dificuldades todas há pessoas a
vencer, pessoas felizes e a fazer
coisas diferentes, para mim é a
melhor cena. A ideia é mesmo
mostrar a resiliência deste ambiente periférico que devia ser
estudado. O “Guetto” é uma
biblioteca viva. Até as crianças da periferia são resilintes e
não precisam de tanta tecnologia (um Iphone, por exemplo).
Estão a viver sem precisar de
um brinquedo próprio, eles fazem. Nós do “Guetto” somos
resilientes. Aqui não precisas
ter uma bola, fazes um ‘‘Xingufo’’, estragas um chinelo e
metes um arrame... então, o
“Guetto” é resiliência, é auto-superação, é amor, força e arte.
Para uma “boa fotografia” basta uma boa lente ou
não é bem assim?
Watson: Concordo. O material tem influência directa
no trabalho final, mas quando
a coisa real acontece, principalmente na fotografia documental, a lente é o de menos,

porque o sentimento que o meio
a fotografar transmite é muito
maior que a lente e a câmera. A
fotografia documental tem uma
parte de sentimento que supera o
material, pela imagem que o meio
traz. Há sempre essa ideia de que
o material deve ser bom, mas a fotografia documental quebra esse
princípio, porque mostra que, nal-

gum momento, o meio dita mais
do que o próprio material. Muitos
fotógrafos costumam dizer que o
olhar do fotógrafo é que faz a fotografia e não a lente nem a câmera.
Que ganhos a distinção
do “Nada é Como Foi” trouxe na sua carreira?
Watson: Os ganhos foram

muitos. A sociedade começa a
percber que é alguém que está
a vir. As portas começam a se
abrir, porque há um portfolio
que já é fortificado. Há meios
de comunicação que já buscam
saber quem sou, há pessoas que
procuram pelas minhas obras,
olham diferente e percebem
que isto é um trabalho, uma arte
que precisa ser compreendida.
O prémio teve muita repercussão, que até agora eu recebo,
tive um convite para uma exposição e outros projectos futuros. A nomeação foi muito boa,
chegou numa boa hora, trouxe
muitos ganhos que acredito
que serão muito bons. Agora,
por exemplo, é muito fácil alguém dizer que quer uma fotografia minha e quer pagar, porque vê que há um trabalho a ser
feito, um conceito e um estudo
por detrás do produto final.
Bem-haja este prémio.

Mathxinguirimbwa satisfaz o meu ego
-Alexandre Chauque, autor do livro a ser lançado pela AEMO

T

udo
começa
em
Helene,
no distrito de
Zavala, num
dia
chuvoso
onde dois clãs da tribo chopi celebravam com júbilo,
em casa da família Baweto,
o nascimento de Mathxinguirimbwa, nome pertencente a
um arbusto usado na falta de
papel higiénico para limpar o
traseiro depois de satisfazer-se das necessidades maiores
quando acontecem a céu aberto, plantas também utilizadas
na medicina tradicional para
curar diferentes enfermidades.
Segundo Alexandre Chaúque, autor do livro que contém
156 páginas, dividido em 26
capítulos, este foi escrito durante um ano e meio e narra
a brilhante história de Mathxinguirimbwa, jovem nascido no interior duma mata em
Helene e filho de Xifuliane,
mãe camponesa e de pai incógnito vendedor ambulante
na República da África do Sul.
“Mathxinguirimbwa começou a granjear a simpatia dos
habitantes da região como exímio tocador da timbila, facto
que provocou a ira ao já famoso
rei timbileiro Juliasse Makowo, este que prontamente via-

jou até Mambone, no extremo
norte da província de Inhambane, à procura de raízes com a
finalidade de pôr termo à vida
do personagem principal da
obra, pois na véspera do seu
nascimento os curandeiros de
Helene professiavam a aparição de um grande artista naquela região. No seu percurso
de regresso de Mambone, o rei
Makowo morreu sentado sobre
uma duna de areia ao longo dum rio em cujas as águas
percorriam no sentido contrário”, disse Alexandre, comentando sobre algumas passagens da sua recente obra.
Após este episódio, continuou a fonte, Mathxinguiribwa
rumou à capital do país, Maputo, onde se integrou em simultâneo na escola de música e na
universidade, onde frequentou
o curso de Medicina, mas com

o andar do tempo abandonou
o curso e dedicou-se mais na
aprendizagem da música com
a sua banda de Fusion (conjunto de instrumentos tradicionais
e modernos), onde já era líder.
O seu agrupamento animava os espectáculos no Estádio
da Machava, o que a posterior
lhe valeu fazer uma digressão
pelo Continente Europeu, onde
actuaram para algumas personalidades de renome mundial.
No seu regresso ao continente negro, finalizava Chauque, Mathxinguirimbwa graduou em Medicina e convidou
a mãe Xifuliane à cerimónia.
Este, ao ver a sua progenitora
chorou e levantou os símbolos da Faculdade de Medicina.
Alexandre Chauque, músico, jornalista e escritor, reside
na cidade de Inhambane, onde
se apaixona pelos pássaros
e plantas que preenchem o
silêncio do ambiente onde
vive e trabalha. Tem três obras
já publicadas, nomeadamente “Inhambane sem badalo”,
“Bitonga blues” e “Ndekene”.
Mathxinguiribwa é o título da
sua última obra, a ser lançada
pela Associação dos Escritores Moçambicanos, em Maputo, neste mês de Outubro.
Fernando Lopes

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2020

| Cultura|

zambeze

| 23

Antigo templo da Paróquia de Hlamankulu da Igreja Presbiteriana de
Moçambique considerada Património Cultural Nacional de Classe “B”
Silvino Miranda
Chama-se Igreja Presbiteriana de Moçambique, fundada
nos finais dos anos 30 por uma missão suíça, com o objectivo
de fomentar a fé, o ensino e assistência hospitalar às comunidades indígenas de Lourenço Marques, actual cidade de Maputo.

P

astor
Jocelino Mondlane,
natural de Maputo, é Pastor
da Igreja Presbiteriana de Moçambique há
29 anos, contudo, pertence
à Paróquia do Chamanculo desde Fevereiro de 2020,
onde, para além de exercer a
função de pastor, é também
o actual presidente do Conselho Sinodal em exercício.
O Pastor explica que
para a mesma ser considerada um património cultural
foi quando esta despertou
a consciência nacionalista, portanto é o simbolismo
da nação. O Pastor Jocelino
disse ao ZAMBEZE que foi
em 1961 que Eduardo Mondlane visitou este templo, e
num dos seus discursos deu
o exemplo da águia, como
forma de despertar a consciência, para dizer “chegou a altura, vamos voar”.
O Pastor Jocelino conta
que foi nesta paróquia que
Zedequias Manganhela exerceu a sua função como Pastor,
numa altura em que foi Presi-

dente do Conselho Sinodal,
tendo sido preso em Junho
de 1972, na sua residência
pastoral, onde mais tarde, em
Dezembro, vem a ser assassinado na Cadeia da Machava.
Jocelino Mondlane acrescentou que várias figuras
emblemáticas já passaram
por este templo como crentes, onde destacou Armando
Emílio Guebuza, Josina Machel, Justino Sigaulane Chemane, Mateus Sansão Muthemba, Sebastião Marcos
Mabote. O Pastor refere
ainda que este antigo templo já não está em uso.
Segundo o Pastor, a história da Igreja Presbiteriana
de Moçambique confunde-se
com a história de libertação
deste país, mas esta Igreja foi
fundada em 1887, tendo sofrido tanto para a sua estruturação, primeiro na guerra da
resistência. Refere ainda que
Mouzinho de Albuquerque,
considerado um dos maiores
inimigos desta Igreja, tudo
vez para acabar com esta ela.
Em 1972 a PIDE/DGS
tudo vez para acabar com esta

Igreja, tendo prendido vários
pastores, crentes e evangelistas. O Pastor destacou José
Sidumo, evangelista da IPM,
preso em 1972, tendo falecido
em circunstâncias desconhecidas na Cadeia da Machava,
onde se encontrava Manganhela e outros presos pertencentes à Igreja Presbiteriana.
Tantas coisas já o marcaram como Pastor, sublinhando o baptismo como um dos
momentos mais marcantes na
sua vida, pois é “o momento
que entregamos novas almas

às pessoas”, contudo enfrentou vários desafios ao longo
desta trajectória, destacando
que um dos maiores desafios
foi o de realizar um funeral de
5 membros da mesma família,
de uma única vez. Sublinha
ainda que “se é difícil confortar a perda de um ente querido, imagina cinco membros,
é uma tarefa muito difícil!”.
É no quadro da preservação destes marcos históricos
que o Ministério da Cultura
e Turismo atribui ao antigo
Templo da Paróquia de Hla-

mankulo da Igreja Presbiteriana de Moçambique, em
Maputo, a categoria de Património Cultural Nacional.
A 15 de Outubro de 2020
uma cerimónia foi realizada
neste espaço, que marca o início das obras de salas de aulas
de Teologia, bem como uma
biblioteca multifuncional que,
para além de ajudar os estudantes e os cristãos, também
vai servir a população circunvizinha e a comunidade
que desejar visitar as instalações a biblioteca da Igreja.

Quehá e Vovo’s expostos na Galeria da Fundação Leite Couto

“A

proximações
incompletas” é o título da exposição
colectiva de pintura inaugurada no passado dia 7
deste mês, na Galeria da Fundação Fernando Leite Couto.
A mostra é composta por
obras da autoria de Quehá e
Vovo’s (mestre e discípulo,
respectivamente), dois artistas que por mais de 20 anos
trocaram impressões, tintas,
telas e perspectivas em relação ao labor artístico e o
sentido das artes plásticas.
O título da exposição,
cuja curadora é Yolanda Couto, foi concebido em função
das similaridades nos traços
e nas formas do mestre e do
discípulo, mas a respeitar
os elementos pictóricos e os

motivos que os distinguem.
As obras que compõem
“Aproximações incompletas”
são deste ano e “choram” com
cores e tons fortes a frustração que marca este ano que
muito prometia, entretanto,
ao cruzar a porta revelou-se
coberto de incertezas e de
receios costurados pela pandemia que assola ao mundo.
Não obstante a realidade

desenhar um quadro cinzento, Quehá e Vovo’s insistem
em trazer luz através das suas
pinturas. “Cada um abre a
sua cortina e empresta cores
fortes a composições tristes,
crentes de que a busca pelo
mundo perfeito, na perspectiva cristã, não se esgota”, lê-se no catálogo da exposição.
Da primeira exposição
“Descoberta” (em 1991) a

esta parte, Quehá já expôs
telas feitas com a técnica de
acrílico e a mista mostrou-se mais regular. Mas é com
óleo- que não é inédito - que
se apresenta nesta exposição.
O mestre Quehá, através
de composições povoadas
de semblantes combalidos,
empresta cores vivas e fortes como que a tentar agarrar a luz e mantê-la acesa
para não perdermos os traços do rosto da esperança.
Vovo’s, por sua vez, desafiado (e a desafiar) pelo mestre
propõe conversas que não se
esgotam como a paz, simboli-

zada em algumas formas que
lembram pássaros, que também podem estar a simbolizar
liberdade ou simplesmente
a lembrar-nos que no ideal
do paraíso as paisagens são
belas e compostas por aves.
O discípulo quer antecipar-se e ilustrar a nova realidade que vai ganhando forma.
Partindo de referências historicamente diferentes do mestre investe na cor, que acredita ser vida, para transmitir
as emoções da perseverança.
E desenhar o que nos espera.
A mostra estará em exibição até 31 de Outubro.
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Ver, ouvir... e não calar

Ângelo Munguambe

(munguambe2@hotmail.com)

Desconfinamento (relaxamento) ao que obrigas

Vamos a vida que a Covid
(infecção) é certa!
Olá meninos e meninas, rapazes e raparigas, velhos e velhas, novos e novas. Novamente interagindo
conforme prometido. Promissoramente falando, claro
está. Desta feita, e sem grandes salamaleques vamos
directo, directamente vendo, ao que nos interessa,

interessadamente escrevendo. O desconfinamento
social veio atiçar achas à fogueira, na perspectiva de
contornar a evolução da contaminação pela Covid-19.
Depois que foram anunciadas as medidas de relaxamento, relaxadamente vendo, o forrobodó subiu de

escala. São os chapas a abarrotar de gente, é o mercado informal a entrar na antiga rotina, e as bebedeiras
vão se somando, com os jovens a esvaziar quantidades com qualidade e zurrapas de permeio. Caso para
rematar. Vamos a vida que a infecção é certa! Valeu.

Sem legenda

