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Esgotou prazo estabelecido paratrégua

Danilson Ngokado ND, recorda anteriores fundos com último centavo desconhecido

 z Temos que olhar para o caso de Angola, cujo 
fundo esteve ao alcance dos abutres financeiros 
e comissionistas. Será que em Moçambique vai 
ser diferente, olhan- do inúmeros 
outros fundos que não tiveram 
pernas para andar? Há falta 
de transparência, e se não 
tomarmos cuidado, estaremos 
a enriquecer as elites corruptas, 
e o pobre abraçará o 
estatuto de paupérrimo. 
Repensemos na pacifica-
ção do país e esqueçamos           
o fundo soberano.

Retoma do apoio ao orçamento do Estado 

Nhongo de 
arma em 
punho!

Fundo Soberano 
pode  ser  viveiro 
de corruptos
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Precisamos adiar a criação do fundo soberano sob 
pena de enriquecermos governantes corruptos

NOVA DEMOCRACIA aponta erros futuros sob bengala do passado:

O partido Nova Democracia surge como uma novidade e 
uma alternativa na arena política do país e muito embora o seu 
objectivo de ocupar assentos no parlamento, não tenha sido al-
cançado, faz e muito bem a politica agregando algum diferen-
cial. As suas posições sobre diversos temas que marcam a vida 
dos moçambicanos têm sido uma das apostas dessa formação 
política que no entender do sociólogo e coordenador do gabine-
te de estudos estratégicos, Danilson Ngoka surge para romper 
com a tradição nacional de fazer política. Dentre vários assun-
tos o coordenador do gabinete de estudos estratégicos aponta 
para a necessidade de se adiar o debate sobre a criação do fun-
do soberano porque no seu entender ainda não se está claro 
sobre quem vai gerir essa instituição e adverte para que o país 
atenda outras preocupações que merecem prioridade. A cria-
ção do fundo soberano é uma precipitação e a que olhar para 
alguns exemplos como o caso de Angola em que a gestão foi 
dada ao filho de José Eduardo dos Santos, antigo estadista an-
golano. Será que o país estará alheio a essas armadilhas? Ques-
tiona e ao mesmo tempo entende que o fundo soberano poderá 
enriquecer os mais ricos e deixar paupérrimo o povo já pobre.  
Acompanhe nos próximos parágrafos a entrevista que se segue.

O p a r t i d o 
Nova De-
m o c r a c i a 
(ND) tinha 
como mis-

são ocupar alguns assentos 
na Assembleia da Repúbli-
ca e mesmo não se ter al-
cançado contínua na arena 
política através da emissão 
de posições sobre diversos 
assuntos que acontecem no 
país. Que explicação pode 
dar em relação a essa for-
ma de fazer política?(JZ)

DN: O partido Nova Demo-
cracia não obteve os assentos 
no parlamento nosso objectivo 
principal aquando das eleições 
gerais do ano passado. A nossa 
política faz-se todos dias e não 
é porque não alcançamos os 
assentos que vamos vergar da 
arena tal como outros partidos. 
O partido Nova Democracia 
surge para dar um diferencial 
à forma de fazer política em 
Moçambique, aliás aquando do 
nosso surgimento havia aquela 
ideia tradicional de que se trata 
de um partido que só vem em 
épocas eleitorais. Mas, se for-
mos a ver o ND está firme até 
hoje. Não nos diluímos muito 
menos sermos apagados com o 
tempo até porque se recuarmos 
o Nova Democracia foi dema-
siado acarinhado pelas massas 
e nas eleições conseguiu al-
cançar a quarta posição mesmo 
sendo novo, isso para dizer que 
os moçambicanos precisam de 
uma alternativa e estão cansa-
dos de ouvir o mesmo papo, 
vai daí que estamos presentes 
e em trabalhos de capacitação 

dos nossos membros entre ou-
tras várias acções em que nos 
envolvemos a titulo de exem-
plo da entrega das máscaras às 
famílias vulneráveis do distrito 
de Chókwe, província de Gaza. 
O Nova Democracia continua 
firme e sempre firme para tudo, 
e os moçambicanos continuem 
acarinhando a esperança, justi-
ça, igualdade, liberdade princí-
pios que este partido defende. 

Acha que há um reconhe-
cimento do ND pôs eleitoral?

DN: Bom, existe sim pese 
embora algumas correntes te-
nha pensado que o ND fosse 
abrandar depois das eleições o 
que é um engano, à medida que 
ficou mais energizado e se for-
mos a prestar a atenção a nossa 
formação política tem estado 
atenta às decisões tomadas pe-
los detentores de poder e emiti-
mos posições sobre as mesmas, 
ou seja, o ND continua sendo 
o único partido em Moçambi-
que com uma participação ac-
tiva e proactiva, engajando-se 
em análises das políticas do 
governo e outros assuntos que 
acontecem no nosso país. Te-
mos sempre alguma oralidade 
em vários assuntos, o que de al-
gum modo representa um dife-
rencial com os outros partidos. 
Claro que temos visto algum 
combate a liberdade de expres-
são através das ameaças, bale-
amentos entre outras intimida-
ções. Mas, o Nova Democracia 
continuará a lutar em prol da 
nossa democracia ainda que 
essas intimidações continuem, 
aliás para se alcançar a inde-

pendência houve entrega mes-
mo com as ameaças da PIDE. A 
nossa luta é eterna e o partido 
é das massas e para as massas.

Nota-se nesta formação 
política a presença de jovens. 
O ND é um partido apenas 
para os jovens?

DN: O nosso partido não é 
dos jovens. É um partido dos 
moçambicanos de todas as fai-
xas etárias. Contudo, o nosso 
movimento é maioritariamen-
te constituído por jovens por 
estes disporem de uma contri-
buição extremamente activa 
e proactiva. A maior densida-
de populacional é constituída 
por jovens e as revoluções na 
maior parte das nações são 
desencadeadas por jovens. 
No entanto, essa camada tem 
sido excluída no nosso país.

Acha que não há espaço 
para o jovem?

DN: Se olharmos para a 
capacidade de providenciar o 
bem-estar dos jovens tem sido 
negligenciada pelos políticos. 
Os jovens de ontem prepara-
ram-se e houve esse destaque 
ou seja sempre estiveram na li-
nha da frente. Contudo, de um 
tempo a esta parte esse prota-
gonismo juvenil foi sendo usur-
pado porque o jovem de ontem 
se tornou num ladrão de opor-
tunidades aos jovens actuais, 
ou seja é aquele que cria bar-
reira no sentido de que o outro 
não tenha nada. Por exemplo, 
hoje e por hoje há mais vagas 

anunciadas que a própria ju-
ventude empregada, isso por-
que não se é dada a oportuni-
dade e mesmo com questão 
da maioria qualificada, muitos 
desdobram-se em formações, 
capacitações e no fim ao cabo o 
jovem desenvolve sua carreira 
no desemprego. Isto é demais e 
não podemos continuar de bra-
ços cruzados. Há uma necessi-
dade de se devolver o espaço 
aos legítimos donos: a juven-
tude. E nesse aspecto relativo 
a contribuição da juventude 
e a necessidade de inclusão.

 
O país debate propostas 

sobre a criação do fundo 
soberano e tivemos exemplos 
de Angola cujo fundo foi 
gerido de uma forma não 
transparente conforme rela-
tam notícias de certa impren-
sa local. Que prognóstico tem 
para o caso moçambicano 
a olhar pelos debates que 
sucedem dia-a-dia?

DN: Temos estado a acom-
panhar sobre a criação do fun-
do soberano. Mas, antes de 
mais nada é preciso entender 
que Angola e Moçambique 
parecem-se gémeos siameses 
não pelo facto de terem sido 
colonizados por Portugal. Mas, 
em alguns aspectos inerentes a 
vida do povo. Por exemplo em 
Angola houve a criação do fun-
do soberano que inicialmente 
tinha como princípio melhorar 
a vida das populações, em An-
gola incrivelmente esse objec-
tivo foi deixado de lado porque 
a gestão foi entregue ao José 

Filomeno dos Santos, o Zenú 
e vimos o que aconteceu pos-
teriormente, e o fundo está na 
situação funda ou afundada. 
Mas não me quero ater ao caso 
angolano apenas tomei como 
fundamentação. Em Moçam-
bique estamos a nos precipi-
tar em criar essa instituição, e 
não está claro sobre quem fará 
a gestão a olhar para a falta 
de transparência a que o nos-
so governo já nos habituou a 
olhar pelas dívidas ocultas para 
a nossa segurança que na ver-
dade foi para as barrigas dos 
Changs e companhias e o vul-
go fundo do desenvolvimento 
distrital cujo último centavo, 
em alguns pontos desconhece-
-se seu paradeiro, a questão do 
fundo de apoio a iniciativas ju-
venis entre outros problemas de 
fundos que até hoje desconhe-
ce-se o paradeiro bem como os 
respectivos mutuários que em 
algum momento pertencem a 
um determinado partido que ao 
mesmo tempo governa o país. 
Isso para dizer que ainda é pre-
maturo pensarmos na criação e 
debate sobre o fundo soberano 
porque existem vários proble-
mas que enfermam o país um 
dos exemplos o acesso a saú-
de, educação, falta de paz en-
tre outros. Mas, há   quem diga 
ser necessário apesar de todos 
esses problemas arrolados. E a 
questão é a seguinte. Será que 
com a criação do fundo sobe-
rano vamos mudar? Duvido. O 
fundo soberano constitui uma 
estratégia para fazer com que a 
elite politica tenha domínio de 
toda área financeira. Deve estar 
claro sobre quem vai controlar 
e a quem vai beneficiar. Claro 
que podemos transferir a gestão 
para a sociedade civil e a ques-
tão que não me deixa calar é: 
será que temos sociedade civil 
sem uma cor partidária no país?

Eu penso que a criação 
do fundo soberano constitui 
mais uma vez a cegueira de 
levar o bolo resultante das re-
ceitas mineiras aos larápios. 
Mas, o futuro poderá confir-
mar isso e a sociedade civil 
pode estar a ser aldrabada.

 
Como assim?

DN: Há necessidade de se 
repensar no país. Por exemplo 
porque estamos a correr para 
criação de um fundo se temos 
distritos da província de Cabo-
-Delgado sob fogo cruzado? 

elton da Graça 
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Nhongo mantém exigências para diálogo com Nyusi

A questão da paz é sensível, 
é por isso que toda violação a 
paz significa insensibilidade e o 
país tem tido histórico de inter-
valos de paz e isso já se tornou 
num ciclo vicioso o que no meu 
entender os fazedores da guerra 
nunca quiseram a paz porque há 
um ganho nisso. Em Moçambi-
que, a guerra não tem sido um 
mal para os políticos. Mas, para 
as vítimas afectadas por esses 
conflitos é só ver a nossa crono-
logia desde a independência até 

os dias que correm, nunca tive-
mos uma paz que ultrapassa três 
décadas. Estamos num país de a 
qualquer momento o impensável 
acontecer ou seja em Moçam-
bique a guerra recarrega-se, há 
uma oficina bélica que cria isso. 
Petróleo e gás dão muito dinhei-
ro. Mas, a escassez dos serviços 
básicos cria frustração e incita 
grupos violentos e nesta senda o 
jovem frágil e desesperado acaba 
aliando aos convites dos terro-
ristas. A província de Cabo-Del-

gado produz rios de dinheiro e 
mesmo assim nada acontece não 
será hoje com a criação do fundo 
soberano que vamos resolver as 
desigualdades sociais e econó-
micas gritantes no nosso país.

Visão sobre o projecto 
Sustenta?

DN: Em Moçambique 
existem inúmeros projectos 
agrários desde o prosava-
na, fundo para o regadio de 

Chókwe entre vários cujos 
resultados nunca foram visí-
veis. O problema não está no S

ustenta. Mas, os projectos 
que os próprios agricultores 
desconhecem. É complicado 
isso e hoje nos aparece o susten-
ta que promete revolucionar a 
agricultura e colocar a fome em 
zero, e a imagem é boa. Mas, a 
realidade pode ser ao contrário 
haver vamos porque ainda não 
temos resultados práticos e não 
nos podemos ater aos relatórios.

Sonho do nova democra-
cia?

DN:O partido ND olha para 
os princípios básicos de igual-
dade, cidadania, paz, equidade 
e direitos humanos respeitados. 
Contudo, é preciso transformar as 
mentes para o bem. Temos assis-
tido a uma institucionalização dos 
problemas pelos detentores do 
poder e nos precisamos romper 
com essa forma de fazer as coisas.

Esgotados os sete dias de declaração unilateral da trégua 
pelo presidente Filipe Nyusi, para dar espaço ao diálogo com o 
lider da Junta Militar, escasseiam informações consistentes do 
desenrolar destas intenções. Entretanto, Mariano Nhongo não 
se intimidou, mantendo-se firme nas suas exigências. Reafirmou 
que não vai aceitar diálogar com Nyusi, se este não publicar o 
documento por ele enviado em Outubro passado, no qual vêm 
arroladas as preocupações daquele grupo militar. Raul Domin-
gos, Abílio Forqilha e outros analistas políticos, ao ZAMBE-
ZE, falam da necessidade de haver boa vontade, ambiente de 
confiança e honestidade entre as partes, elementos fundamen-
tais a ditar resultados que levem a uma paz efectiva no país.

Raul Domin-
gos, antigo 
número dois 
da Renamo, 
entende que 

qualquer exigência das partes 
deve abrir espaço para se ce-
dências, para além de clareza 
sobre quem são os interlocu-
tores e intermediários para ga-
rantir a efectivação do diálogo.

É que, para Domingos, tudo 
indica que as intenções giram 
em torno de discursos recorren-
do à  imprensa, comprometen-
do-se a celeridade do diálogo, 
não obstante ter-se alegado a de-
claração da trégua para o efeito.

Outro elemento apontado 
por Domingos como válido 
para o alcance de um diálo-
go com resultados que levem 
a uma paz efectiva passa pela 
honestidade, com destaque 
para o Governo da Frelimo, 

que comprometeu o cumpri-
mento integral do Acordo Ge-
ral da Paz (AGP), desde 1992.

“E como consequência sur-
giu o conflito de 2012, 2014, 
para além deste conflito que 
termina em 2019, que também 
não termina de uma forma 
saudável, deixando o rasto da 
Junta Militar e que continua a 
complicar”, argumentou Do-
mingos, que participou na pre-
paração da assinatura dos Acor-
dos Gerais de Paz em Roma.

“Foi preciso haver mortes 
para aceitar negociar”

Abílio Forquilha - PODE-
MOS

Para o líder do partido PO-
DEMOS, Abílio Forquilha 
apesar de saudar a intenção de 
dialogar com a Junta Militar, 

este indica que esta peca por 
chegar tarde, depois de se re-

gistarem mortes, destruição de 
infraestruturas públicas e pri-
vadas e deslocação das popu-
lações nas zonas de recorrentes 
ataques, o que para Forquilha 
se deveu à intolerância e arro-
gância do Governo da Frelimo. 

Forquila faz notar que em 
momento oportuno a Junta 
Militar deixou clara as suas 
reivindicações em relação ao 
processo do DDR a ser condu-
zido pelo governo e pelo  líder 
da Renamo Ossufo Momade, 
uma vez que este ignorava al-
gumas cláusulas do DDR acor-
dadas por Afonso Dhlakama.

Para Forquilha, a Junta Mi-
litar não reconhece Ossufo Mo-
made como interlocutor válido 
para as negociações, uma vez 
acusado de cúmplice na viola-
ção do DDR, o que desassocia 
as reivindicações de Mariano 
Nhongo às questões políticas. 
Este posicionamanto vingou 
desde o começo da própria ne-
gociação, mas mesmo assim, o 
mandatário do povo, no caso 
Nyusi, que estava a negociar, 
ignorou isso e continuou com 
o processo até assinar acordos”

Por outro lado, Forquilha 
critica o modelo a usar pelo 
Governo para incentar conver-
sações com Mariano Nhongo, 
ignorando questões protoco-
lares ao iniciar as intenções 
declarando trégua sem antes 
negociar o próprio cessar-fogo.

“Dar sete dias a alguém com 
quem se quer negociar, trans-
parece uma ideia de ameaça, 
portanto, penso que neste pro-
cesso, se não existe outra coisa 
escondida, faltou humildade, 
para que o outro lado pudesse 
perceber que se pretende con-
versar”, considerou Forquilha.

“Governo deve intervir 
para salvaguardar vidas 
humanas” 

Ya-quibSibindy- PIMO

Ya-qubSibindy, presiden-
te do Partido Independente 
de Moçambique (PIMO), ad-

voga que o acto de dialogar 
com a Junta Militar deve ser 
interpretado como reconheci-
mento público da Renamo da 
sua incapacidade de resolver 
problemas internos do partido, 
sobretudo no que refere a habi-
lidade de controlar a ala militar.

É que, segundo Sibindy, 
desde os Acordos de paz em 
1992, a Renamo sempre con-
trolou a ala militar, diferente-
mente do cenário que hoje re-

sultou no surgimento da Junta 
Militar, cujos guerrilheiros 
daquele partido teimam em fa-
zer ataques contra população 
indefesa à revelia da liderança.

“Este trabalho devia ser fei-
to por Ossufo Momade, mas ele 
não tem esta capacidade, pois 
os militares não reconhecem 
a sua presidência, e o Estado 
deve intervir porque é única au-
toridade legítima para defender 
o povo”, argumentou Sibindy.

“Renamo nunca teve con-
dições para firmar acordos 
que levem à paz” 

Renato Muelega - MDM

Renato Muelega, deputado 
da Assembleia Municipal, na 
Matola, pela bancada do Movi-
mento Democrático de Moçam-
bique (MDM), diz ser preciso 
que as partes se comprome-
tam nos resultados, sob risco 
de se cair em mais um acordo 

falhado, tal como são exem-
plo vários processos envol-
vendo o Governo e a Renamo. 

Apesar de reconhecer a 
iniciativa como oportuna, 
Muelega tem suas dúvidas em 
relação a seriedade do proces-
so, a julgar pelo apregoar da 
intenção de negociar com Ma-
riano Nhongo, pela imprensa 
sem antes criar corredores de 
contacto com a Junta Militar.

“A esta altura já deviam 
anunciar-nos alguns resulta-
dos. É preciso recordar que 
o assunto Nhongo foi mini-
mizado pelo Governo, ainda 
na fase embrionária, e hoje 
temos uma situação comple-
xa”, argumentou Muelega.

Muelega faz notar que mes-
mo na altura dos acordos defi-
nitivos, em 2019, houve sinais 
claros de que a Renamo não 
reunia condições para firmar 
um acordo que pudesse levar 
ao pé da letra, uma vez, a Re-
namo, já vivenciava discrepân-
çias no seio dela, fruto de au-
sência de um líder unificador.

Era preciso unificar a gê-
nese da Renamo, que é a parte 
militar, acrescenta Muelega, ar-
gumentando que foi com base 

nesta hegemonia militar (não 
obstante tratar-se de um parti-
do que se quer político) que a 
Renamo forçou a alguns acor-
dos com o Governo da Frelimo.

luÍs CuMBe
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Guerra contra terrorismo em Cabo Delgado

Miquidade fala de consultores militares no 
lugar de empresas militares privadas…

Pela primeira vez, o Governo moçambicano assumiu que 
há empresas militares privadas que estão a operar lado a lado 
com as Forças de Defesa e Segurança no combate contra os 
terroristas em Cabo Delgado. A assunção foi feita pelo Minis-
tro do Interior, Amade Miquidade, em resposta às perguntas 
feitas pela Bancada da Renamo durante a sessão de Informa-
ções do Governo à Assembleia da República. 

O governante 
usou o eufe-
mismo “con-
sultores de 
segurança” 

para referir-se aos mercená-
rios do Dyck Advisory Group 
(DAG) e justificou a sua inter-
venção afirmando que o com-
bate ao terrorismo exige um ní-
vel de avaliação e de peritagem 
que as FDS não possuem. “Pa-
íses de todos os quadrantes do 
mundo e militarmente mais pu-
jantes do que nós sofrem deste 
mal por muitos anos e das mais 
diversas formas”. Ademais, de-
fendeu o Ministro do Interior, 
os novos actores económicos 
que entraram em Cabo Delga-
do têm uma dinâmica securitá-
ria específica. “A continuidade 
destes investimentos demanda 
uma segurança especializada 
em meios que não temos e, em 
qualquer parte do mundo onde 
operam, esta componente é 
atribuída a grupos específicos, 
os consultores de segurança”, 
disse, numa clara tentativa de 
deixar passar a ideia de que 
as empresas militares priva-
das foram contratadas pelas 
multinacionais que exploram 
o gás da bacia do Rovuma. 

A verdade, porém, é que não 
foram as multinacionais, mas 
sim o Governo quem contratou 
os mercenários do DAG em fi-
nais de Março, quando os gru-
pos terroristas lançaram uma 
série de ataques e assaltaram 
as sedes distritais (Quissanga e 
Macomia), incluindo a estraté-
gica vila municipal da Mocím-
boa da Praia. Com um contrato 
de três meses, o DAG iniciou 
as suas operações em Abril, 
com cerca de 30 mercenários, 
dois helicópteros de combate 
Gazelle, duas avionetas de vi-
gilância Bat Hawk equipadas 
com armas frontais, um heli-
cóptero de transporte Allouette 
equipado com uma arma e mais 
duas aeronaves de asa fixa. À 
excepção dos helicópteros Ga-
zelle, as outras aeronaves não 
são necessariamente de com-
bate, mas foram adaptados e 

equipados com armas. Isto 
mostra que a empresa contra-
tada pelo Governo também não 
tem meios apropriados e à altu-

ra para conter o avanço dos ter-
roristas. Aliás, o DAG já estava 
em operações quando os terro-
ristas assaltaram a sede do Dis-
trito de Muidumbe (Namacan-
de) e massacraram 52 jovens 
na aldeia de Xitaxi - no mesmo 
distrito, e voltaram a assaltar a 
sede do Distrito de Macomia e, 
por duas ocasiões, a vila muni-
cipal da Mocímboa da Praia – 
que ainda se encontra ocupada. 

Em Junho, o Governo es-
tendeu o contrato com o DAG 
até finais do ano, mas os valores 
envolvidos não são do conheci-
mento público. Aliás, foi atra-
vés de uma entrevista de Lionel 
Dyck, coronel zimbabweano 
na reserva e proprietário do 
DAG1 , que os moçambicanos 
ficaram a saber da renovação 
do contrato e dos planos de 
treinar homens para operações 
em terra. “No momento, nossa 
capacidade de ataque está qua-
se totalmente no ar. Atacamos 
os campos inimigos pelo ar e 
estamos usando aeronaves para 

interditar seus suprimentos que 
estão sendo transportados por 
terra e por mar ”, disse Lionel 
Dyck. Confirmando a lideran-
ça da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) e não das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) no “Co-
mando Operacional Norte”, a 
entrevista revela que o dono 
do DAG foi abordado pelo 
“chefe de Polícia de Moçam-

bique” em Setembro de 2019 
sobre a possibilidade de ajudar 
a combater a insurreição em 
Cabo Delgado. Esta revelação 
mostra que os mercenários 
que antes combatiam a caça 
furtiva nas áreas de conserva-
ção nacionais entraram para a 
luta contra o terrorismo pela 
mão do Comandante-Geral 
da Polícia, Bernardino Rafael

 Moçambique não aderiu 
à Convenção da OUA (extinta 
Organização da Unidade Afri-
cana) para a Eliminação do 
Mercenarismo em África de 
1977 e à Convenção Interna-
cional contra o Recrutamento, 
Utilização, Financiamento e 
Treinamento de Mercenários, 
adoptada pela Assembleia- 
-Geral das Nações Unidas de 
1989, dois instrumentos que 
visam eliminar o mercenaris-
mo e superar a grave ameaça 
que representa para a indepen-
dência, soberania e integridade 
territorial e desenvolvimento 
harmonioso dos Estados. Além 

de ser uma prática já em desuso 
e que não está a mostrar resul-
tados positivos, a contratação 
de mercenários para o teatro 
das operações em Cabo Delga-
do não reúne consenso no seio 
das altas patentes das FDS. O 
Comando-Geral da Polícia - 
que assume a liderança do “Co-
mando Operacional Norte”, 
liderou a contratação do DAG, 
mas as FADM estão contra a 

presença de mercenários no te-
atro das operações. Na verdade, 
o desejo das FADM é assumir 
a liderança do comando opera-
cional de Cabo Delgado, à luz 
do artigo 8 da Lei nº17/97, de 
1 de Outubro, Lei da Política 
de Defesa e Segurança, que 
estabelece que a componente 
militar da Defesa Nacional é 
exclusivamente assegurada pe-
las FADM e a não militar pe-
los demais órgãos do Estado. 
A mesma lei atribui às Forças 
Armadas a missão de assegurar 
a defesa militar contra quais-
quer ameaças ou agressões ex-
ternas, incluindo o terrorismo.

Segurança das multi-
nacionais é garantida pe-
las FDS a troco de dinheiro

 Em Agosto último, a fran-
cesa Total, líder do projecto 
Mozambique LNG em curso 
na Área 1 da bacia do Rovu-
ma, assinou um memorando de 
entendimento com o Governo 
de Moçambique relativo à se-
gurança das operações petro-

líferas. À luz do novo enten-
dimento, o Governo destaca 
contingentes das FDS, desig-
nado “Força-Tarefa Conjunta”, 
para garantir a segurança das 
actividades do projecto Mo-
zambique LNG em Afungi e na 
área mais vasta de operações. 
Como contrapartida, a Total 
paga subsídios aos afectivos 
das FDS e providencia con-
dições logísticas, incluindo o 
fornecimento de alimentação . 
Isto mostra, mais uma vez, que 
a segurança das operações pe-
trolíferas é garantida pelas FDS 
e não por mercenários, como 
tentou defender o Ministro do 
Interior. Um mês depois da 
assinatura do contrato que pri-
vatiza os serviços das FDS, o 
Parlamento Europeu aprovou 
uma resolução através da qual 
faz notar que todos os interes-
ses industriais e económicos 
estrangeiros em Moçambique, 
sejam eles da Europa ou de 
outros países, devem se guiar 
pelos princípios orientadores 
das Nações Unidas sobre em-
presas e direitos humanos. E 
mais: “a Comissão está a ex-
plorar compromissos de dever 
de diligência obrigatório para 
garantir que os investidores da 
União Europeia e os que par-
ticipam na indústria extractiva 
actuem de forma responsável 
e contribuam para o desenvol-
vimento local em países como 
Moçambique” . Na Resolução 
sobre a situação humanitária 
de Moçambique aprovada a 
17 de Setembro, o Parlamento 
Europeu deplorou a utilização 
de forças de segurança priva-
das no conflito, e lamentou 
que a opção inflaciona o custo 
monetário para o Estado, além 
de que os mercenários operam 
sem qualquer supervisão in-
ternacional. Já em Agosto, os 
Estados Unidos da América 
manifestaram a sua preocupa-
ção com a falta de supervisão 
das actividades dos mercená-
rios no teatro das operações. 
“Existe uma preocupação com 
isso. Como é que você assegura 
ou como trabalha com a com-
ponente de direitos humanos? 
Como trabalham com as leis do 
conflito armado e quem está su-
pervisionando a eles”, questio-
nou o Major- -General Dagvin 
Anderson, Comandante do Co-
mando de Operações Especiais 
dos EUA em África. (CDD)
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ADIN ainda não apresentou nenhum 
projecto… nem plano de actividades  

Sete meses depois da sua criação: 

A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte 
(ADIN) foi criada em Março deste ano e o seu lançamento 
oficial aconteceu cinco meses depois, no dia 31 de Agosto, em 
Pemba, cidade onde está sedeada. 

No discurso 
que marcou 
o lançamen-
to da ADIN, 
o Presidente 

da República disse que a agên-
cia tem o mandato de promover 
acções de carácter multissec-
torial para o desenvolvimento 
socioeconómico da região nor-
te. Filipe Nyusi fez questão de 
lembrar que o anúncio da cons-
tituição da agência há cinco me-
ses gerou grandes expectativas 
no seio dos moçambicanos re-
sidentes naquela região, sobre-
tudo a população afectada pelo 
terrorismo. Com um mandato 
transversal, a ADIN vai actuar 
em várias áreas, com destaque 
para assistência humanitá-
ria (assistência às vítimas dos 
ataques terroristas, incluindo 
deslocados); desenvolvimento 
económico (criação de oportu-
nidades de emprego e formação 
para jovens, promoção de ini-
ciativas de investimento para 
as comunidades e construção 
de infra-estruturas); resiliência 
comunitária e capital humano 
(apoiar e orientar iniciativas de 
desenvolvimento para as comu-
nidades, apoiar mecanismos de 
participação e de responsabili-
zação, e promover o empodera-
mento da rapariga e da mulher). 

Na altura, o Governo afir-
mou que o lançamento oficial 
da ADIN marcava o início das 
suas actividades, mas o facto é 
que a agência ainda não tem um 
plano estratégico, passam sete 
meses depois da sua criação. 
A discussão da Estratégia de 
Resiliência e Desenvolvimento 
Integrado do Norte iniciou em 
Setembro e a previsão é que 
seja aprovado pelo Conselho 
de Ministros ainda este ano. O 
debate da estratégia não é um 
processo aberto, muito menos 
inclusivo. A elaboração da es-
tratégia decorre em paralelo 
com a mobilização de fundos 
para financiar os projectos da 
agência. São 764 milhões de 
dólares que o Governo está a 
mobilizar junto de parceiros 
multilaterais e bilaterais. Para 
a fase inicial, estão previstos 
projectos no valor de 383,8 
milhões de dólares, todos de-

senhados no âmbito do plano 
de emergência para assistência 
humanitária às vítimas dos ata-
ques terroristas. Mas até aqui o 
Governo só conseguiu mobili-
zar 19 milhões de dólares, que 
serão divididos em 12,6 mi-
lhões de dólares para a promo-
ção da produção agrária e pes-
queira; 3,4 milhões para saúde; 
e 3 milhões de dólares para 
abastecimento de água e sane-
amento. Sucede, porém, que a 
ADIN não é vista no terreno 
a apoiar os milhares de deslo-
cados que fogem dos ataques 
terroristas nos distritos do cen-
tro e norte de Cabo Delgado.

 Oito (8) meses após a sua 
criação, a ADIN ainda não 
apresentou nenhum projecto 
de desenvolvimento socioeco-
nómico para a região norte do 
País. Aliás, as únicas activida-
des de que há memória foram 
feitas em Setembro, quando o 
Ministro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, figura 
que tutela a ADIN, apareceu 
em quase toda a imprensa a 
distribuir kits de auto- -empre-
go, de agricultura e pescas às 
famílias afectadas pelo terro-

rismo. Sem direito à palavra, o 
Presidente da ADIN, Armando 
Panguene, confundia-se com o 
pessoal de apoio da delegação 
do Ministro. Na verdade, além 
da falta de dinheiro, a falta de 
dinamismo da actual liderança 
da ADIN é uma das causas para 
o desaparecimento da institui-
ção criada para aliviar o sofri-
mento da população da região 
norte, com foco em Cabo Del-
gado. Numa altura em que esta 
Província é palco de ataques 

terroristas, a ADIN poderia de-
sempenhar um papel importan-
te na busca de soluções para o 
problema, através de criação de 
condições sociais e económicas 
que desencorajem os jovens a 
juntar-se aos grupos radicais. 
Mas para tal, seria necessário 
que a agência fosse liderada 
por jovens com ideias criativas 
e inovadoras, jovens cheios de 
energia para correr e pôr a insti-

tuição a correr. Apesar de vasta 
experiência, Amando Pangue-
ne, diplomata reformado de 
77 anos, já não tem o dinamis-
mo que se requer para pôr a 
ADIN ao serviço da população.

CDD sempre defendeu que 
ADIN devia permanecer sob 
tutela do Conselho de Ministros

 No dia 17 de Junho, o Con-
selho de Ministros aprovou o 
decreto de delegação de com-
petências do exercício de tutela 
administrativa sobre a ADIN 

ao Ministro que superintende 
a área do Desenvolvimento 
Rural. Em outras palavras, a 
ADIN deixava de ser uma ins-
tituição tutelada pelo Conselho 
de Ministros e passava à tutela 
de Celso Correia, Ministro da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural. O Centro para De-
mocracia e Desenvolvimento 
(CDD) defendeu, na altura, que 
a ADIN devia permanecer sob 

tutela do Conselho de Minis-
tros, órgão que tem, entre outras 
competências constitucionais, 
dirigir e coordenar as activi-
dades dos ministérios e outros 
órgãos subordinados. Estando 
sob tutela do Conselho de Mi-
nistros, a direcção da ADIN 
continuaria a prestar contas ao 
Primeiro-Ministro, figura que, 
nos termos da Constituição da 
República, tem a responsabili-
dade de coordenar e controlar 
as actividades dos ministérios 

e outras instituições governa-
mentais. Pela sua natureza, a 
ADIN tem uma visão holística 
de desenvolvimento e uma ac-
tuação transversal que abrange 
todos os sectores económicos 
e sociais do Governo, pelo que 
não faz sentido a sua direcção 
responder a um Ministro res-
ponsável por um único sector, 
nomeadamente o sector agrário 
e de desenvolvimento rural. 

O CDD defendeu ainda que 
o sucesso da missão da ADIN 
passa obrigatoriamente por 
um trabalho coordenado com 
vários sectores representados 
por diferentes ministérios, e 
não apenas o Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, apesar da sua im-
portância estratégica. Na sua 
actuação, a ADIN deverá in-
teragir, coordenar actividades 
e estruturar os seus projectos 
de desenvolvimento integrado 
com titulares de vários minis-
térios, por isso o CDD sem-
pre defendeu que a tutela da 
agência devia ser devolvida 
ao Conselho de Ministros para 
conferir maior peso político 
à sua direcção. O Presidente 
da ADIN deve trabalhar di-
rectamente com o Primeiro-
-Ministro, figura que, pela na-
tureza do cargo e das funções 
que exerce, tem uma visão 
política global e integrada do 
desenvolvimento sócio-econó-
mico, e não uma visão sectorial 
como é o caso de um Ministro. 
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O público está sendo prejudicado por inoperância 
do Ministério dos Transportes e Comunicações

As escolas 
de con-
d u ç ã o 
sofreram 
m u i t o s 

prejuízos quando foram en-
cerradas por consequência 
do Estado de Emergência. A 
situação foi tão penosa para 
estas instituições de ensino 
de condução automóvel que, 
para se reerguerem desta 
catástrofe a que foram sub-
metidas, passar-se-ão anos.

Quando se fala de danos 
infligidos às escolas de con-
dução, não se refere apenas 
à situação económica desas-
trosa destas empresas, mas 
também à aprovação a que 
se sujeitaram todos os seus 
trabalhadores que tiveram 
de comer o “pão que o diabo 
amassou”. Contudo, consi-
deramos que foi um autênti-
co paradoxo terem as escolas 
de condução sido encerradas 
quando a situação da epide-
mia era tão fraca que não 
justificava uma acção desta 
gravidade, para, posterior-
mente, vir a autorizá-las a 
reabrir precisamente quando 
o nível de infecção da Co-
vid-19 estava num ponto tão 
alto e de evolução contínua. 
A prova de que foi uma deci-
são mal ponderada compro-
va-se, visto que, obedecendo 
às instruções do Governo no 
que se refere aos cuidados 
de higiene, distanciamento e 
uso de máscara, as escolas de 
condução retomaram as suas 

actividades com uma razo-
ável garantia de segurança.

Quando enfim o Governo 
tomou a decisão de autorizar 
as escolas de condução, em 
Setembro do corrente ano, 
a retomarem as suas activi-
dades, mesmo sabendo-se 
que seria um reiniciar dos 
trabalhos muito sofrido, 
este anúncio de autorização 
constituiu um grande alívio. 
Porém, esta permissão para 
o recomeçar de actividades 
está sendo minada, uma 
vez que o Ministério dos 
Transportes e Comunica-
ções parece estar sabotando 
o funcionamento normal das 
escolas de condução, visto 
que ainda não permite que 
se realizem as captações de 
dados dos alunos, e nem se 
marquem os exames teó-
ricos ou práticos passados 
dois meses. No entanto, an-
tes da reabertura da activida-
de das escolas de condução, 
representantes deste minis-
tério foram às televisões 
declarar que estavam prepa-
rados para atender o público 
na renovação dos documen-
tos caducados e para come-
çar a atender as escolas de 
condução com normalidade, 
o que não correspondeu à 
verdade. Dá a entender que 
tudo não passou de uma fa-
lácia para enganar o próprio 
Governo, os cidadãos e as 
empresas que dependem dos 
serviços prestados por esta 
instituição do Estado. Até o 

Presidente da República foi 
induzido em erro, motivo 
pelo qual no seu último pro-
nunciamento à nação viu-se 
obrigado a dilatar o prazo 
de renovação das cartas de 
condução até Dezembro.

É a segunda vez que abor-
damos este assunto, porque 
nós, escolas de condução, 
estamos desesperados e a 
passar por uma aflição in-
descritível. A capacidade das 
salas de aulas diminuiu bas-
tante devido ao espaçamento 
dos alunos. Todavia, exis-
tem alunos que se inscreve-
ram antes de ser decretado 
o Estado de Emergência e 
existem também instruendos 
que se matricularam após 
autorização da reabertura 
para as escolas de condução. 
Todos estes formandos estão 
preparados para enfrentar 
os exames e não o podem 
fazer porque o INATTER 
não consegue resolver os 
problemas informáticos do 
sistema que instalou para 
a tramitação dos processos 
de registo individual dos 
candidatos a tirar uma carta 
de condução. O pior é que 
nem existe uma previsão de 
quanto tempo será necessá-
rio para resolver esta situa-
ção desgastante. As escolas 
de condução estão a registar 
enchentes de alunos, e estes 
não param de pressioná-las, 
alegadamente por conside-
rarem que são as escolas 
que estão a ser negligen-

tes nas suas incumbências.
O Ministério dos Trans-

portes e Comunicações 
está novamente a castigar 
injustamente as escolas de 
condução por mostrar uma 
incapacidade de resolver 
este problema tão simples. 
Pelo que se constata, tudo 
parece indicar que até se 
mostra indiferente para com 
esta situação, uma vez que 
não presta esclarecimentos 
e não apresenta soluções 
para o problema. Estamos 
numa situação de eterna 
indefinição, equivalente 
a um buraco tão fundo do 
qual não se sabe como sair.

Quando procuramos 
informamo-nos da razão 
por que este problema in-
formático não é resolvido, 
ficamos a saber que o que 
está na origem do proble-
ma é a intenção de afastar 
a empresa que instalou o 
actual sistema informático, 
desacreditando-a para favo-
recer a entrada de outra. No 
entanto, viemos a saber que 
este imbróglio informático 
é facilmente resolvido pela 
empresa que instalou o ac-
tual sistema, mas que não é 
chamada a intervir porque, 
como se disse, já se deci-
diu que deve ser afastada 
em benefício de outra que 
é apadrinhada por persona-
lidades com forte poder po-
lítico e económico no nosso 
País. O que seria lógico, 
quando os técnicos infor-

máticos do INATTER não 
conseguem resolver as fa-
lhas que o programa insta-
lado apresenta, era chamar 
a empresa que o instalou, 
que até está sediada na Ma-
tola, para rapidamente solu-
cionar o problema. Consta 
que o Ministério dos Trans-
portes e Comunicações não 
paga os serviços prestados 
por esta empresa há mais de 
ano e meio. A ser verdade 
toda esta informação que 
obtivemos, que corrobo-
ra com tudo o que se vem 
constatando, somos obriga-
dos a concluir que parece 
que há quem ainda pretenda 
que o nosso País continue 
a ser gerido por prestação 
de favores em troca de co-
missões, mesmo sabendo-se 
que vão ser prejudicados os 
verdadeiros interesses do 
público e da nação. O povo 
continua a ser servido com 
ausência de alguma digni-
dade. O seu sofrimento é 
indiferente, simplesmente 
porque, para certos diri-
gentes, o povo não pas-
sa de simples escumalha.

Alguns destes nossos 
falsos dirigentes que per-
mitem que esta situação 
vergonhosa se mantenha, 
em nossa opinião, não es-
tão a merecer a confian-
ça dos cidadãos. Esta não 
é, certamente, uma forma 
digna de servir o público.
.*DIRECTOR DA ESCLA DE 

CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Com certeza 
que todos 
os que estão 
atentos sa-
bem o que 

está a acontecer na França, país 
europeu onde o respectivo Presi-
dente defende e promove de for-
ma declarada ataques e insultos 
contra o Isslam. Num alegado 
direito à liberdade de expressão, 
promove de forma ofensiva a 
blasfémia por via da publicação 
de caricaturas do Profeta Muham-
mad (S.A.W.), argumentando que 
a liberdade de expressão faz parte 
dos valores e princípios gauleses.

Que o Mundo saiba que o nos-
so Profeta é a nossa honra. Que 
saiba que para nós os muçulmanos, 
ele é mais querido que os nossos 
próprios pais, pelo que não po-
demos nunca ficar insensíveis no 
que respeita ao nosso Guia Eterno. 
O Mundo que saiba que em defe-
sa do nosso Líder nos levantamos 
incondicionalmente em protesto.

Condenamos esta atitude po-
lítica discriminatória dirigida à 
sociedade muçulmana, pois ela 
ofende os sentimentos de mais de 
1.500.000.000 (um bilião e quinhen-
tos milhões) de crentes no Mundo.

Temos todos que rejeitar ac-
tos que incentivem o ódio, a vio-
lência e o terrorismo, seja qual 
for a forma em que se apresente.

Devemos ser sensíveis a tudo 
o que seja susceptível de causar 
dor noutras pessoas, pois é sem-
pre melhor promover a harmonia 
e o respeito pelas outras religiões, 
bem como pelos seus símbolos.

Insultar e ferir os sentimen-
tos dos outros NÃO É LIBER-
DADE DE EXPRESSÃO!

O direito de insultar e ridicu-
larizar algumas religiões de ne-
nhuma forma contribuirá para o 
crescimento e consolidação da 
harmonia na sociedade. Pelo con-
trário, só provocará o seu declínio, 
ameaçando a coesão social e au-
mentando o fosso entre as pessoas.

Quais são os limites da liber-
dade de expressão, e o que é que 
podemos considerar a sua linha 
vermelha? Será que a pessoa é re-
almente livre de falar o que quiser?  

Com esta atitude isslamofóbi-
ca, onde é que o Presidente fran-
cês enquadra um slogan tão anti-
go quanto a existência da França 
contemporânea, e de que os gau-
leses muito se orgulham: “Liber-
dade, Igualdade e Fraternidade”?

Quer parecer que há aqui uma 
dualidade de critérios, pois sendo 
que uma boa parte da população 
francesa é constituída por muçul-
manos, estes não são tratados com 
a igualdade que é uma das ban-

deiras do seu slogan. Baniram o 
“niqab” (véu que cobre o rosto), 
multando as senhoras que ousas-
sem usá-lo (mas ironicamente ago-
ra multam as pessoas que não usem 
máscara devido ao Covid-19).

Provocam e insultam os 
muçulmanos, publicando ca-
ricaturas altamente ofensivas 
ao nosso Nobre Mestre, saben-
do que qualquer zombaria ao 
Profeta Muhammad (S.A.W.) 

causa uma profunda dor 
no coração de qualquer mu-
çulmano, e até mesmo dos 
que têm uma fé muito fraca. 

 É muito vergonhoso 
para um país tão grande como a 
França, alguns dos seus cidadãos 
(sobretudo um sector da impren-
sa local) e o respectivo Presi-
dente terem este tipo de atitudes.

Porquê a dualidade de cri-
térios, tratando alguns dos 
seus concidadãos de uma 
maneira, e outros de outra?

Espalhar ódio e discursos que 
promovem e incentivam a violên-
cia e o rancor não é liberdade de 
expressão. Porquê criar este tipo 
de situações para depois crimina-
lizar todo o mundo isslâmico, em 
resultado das consequências de 
tais actos? Não se pode usar a li-
berdade de expressão para causar 
dor às pessoas, por via de insul-
tos aos seus símbolos sagrados.

É difícil as sociedades oci-
dentais compreenderem isto, pois 
para eles tudo é uma diversão. E 
de tal maneira que são poucos os 
cristãos que se sentem magoados 
quando se fazem caricaturas ofen-
sivas, e até mesmo filmes obsce-
nos contra Jesus Cristo, que eles 
dizem adorar. Mas para os mu-
çulmanos, pelo amor que nutrem 
por todos os profetas, de Abraão 
a Moisés, a Jesus, a Muhammad, 
e outros (que a paz de Deus esteja 
com todos eles), tal é inadmissível.

Há muita inconsistência no 
que alguns ocidentais dizem. Por 
um lado, defendem a liberdade de 
expressão, como sendo seu prin-
cípio e valor, chegando ao ponto 
de insultar de forma grosseira e 
agressiva, os símbolos sagrados 
dos muçulmanos, permitindo tam-
bém a projecção de tais insultos 
em écrans gigantes colocados em 
edifícios do Estado, mas se na 
mesma base, isto é, da liberdade de 
expressão, forem insultados, aí já 
não aceitam nem toleram, o que in-
dica claramente que a liberdade de 
insultar só funciona num sentido.

Chama-se a isto hipocrisia, o 
que aliás não é um fenómeno novo 
no que toca a esta matéria, pois 
eles mesmos consideram alguns 
símbolos mais sagrados que outros.

Parece-nos que a liberdade 

de expressão é usada como um 
instrumento político, aplicado 
de forma selectiva. Umas ve-
zes é usada para denegrir algu-
mas religiões, e outras é usada 
para proteger os seus interesses.

Por exemplo, no Ocidente é 
proibido e considerado anti-se-
mitismo falar-se mal dos judeus, 
ou manifestar algumas reservas 
à condenação do holocausto. Da 
mesma forma que se é rotulado de 
homofóbico criticar os gays; e de 
racista falar mal de outras raças. 
Mas falar mal e insultar o Profeta 
Muhammad (S.A.W.) é usufruto do 
direito de liberdade de expressão.

A liberdade de expressão na 
sua forma absoluta simplesmente 
não existe, e nenhuma sociedade 
poderá funcionar efectivamente, 
se ela for aplicada dessa maneira. 

As sociedades no Mundo têm 
leis para limitar as expressões que 
ofendam as outras religiões. Mas 
mesmo com isso eles querem que 
os muçulmanos tolerem e celebrem 
a liberdade dos outros, de insultar 
o Homem mais querido aos seus 
corações, que é o Profeta (S.A.W.). 

Muhammad (S.A.W.) vive 
nos corações dos muçulmanos, e 
quando ele é ridicularizado e in-
sultado, ficamos sentidos. E a dor 
no coração é muito mais severa 
que a dor física, razão pela qual 
os professantes do Isslam por ve-
zes reagem de forma violenta.

A liberdade de expressão tem 
necessariamente que considerar os 
valores humanos que se baseiam no 
respeito dos sentimentos dos outros.

 Isslam é paz, e os muçulma-
nos sempre procuram refúgio e 
conforto na prostração, invocando 
o seu Senhor. Mas será que eles 
não podem responder na justa me-
dida, ofendendo também os que 
os ofendem de forma gravosa? É 
claro que podem, o que não é de 
todo difícil. Mas optam por não fa-
zer isso, pois a excelente educação 
isslâmica ensina não pagar o mal 
com o mal. E não só, pois o Isslam 
não só não permite que os muçul-
manos desrespeitem as outras reli-
giões como também acreditam em 
Jesus, da mesma forma como acre-
ditam em Muhammad (S.A.W.).

E se um muçulmano não acre-
ditar e não respeitar Jesus, Maria, 
Moisés, David, Salomão, Abraão, 
etc., deixa de ser muçulmano.

 Sabemos que esta provo-
cação não será a última. Podem 
fazer uma pausa, breve ou alon-
gada, mas sempre voltam à carga. 

Há alguns anos foi a Dina-
marca, depois foi no YouTube. 
Agora é a França e depois será 
um outro país qualquer da Europa.

Mas qual será o prazer que 
se sente em provocar os mu-
çulmanos e ofender a sua re-
ligião de forma recorrente?

Sem dúvidas que o nos-
so maior inimigo é a ignorân-
cia, pois os que fazem as cari-
caturas do Profeta Muhammad 
(S.A.W.) não sabem quem foi 
esse Grande Homem. Aconselho-
-os a que leiam a sua biografia.

Preste-se atenção aos co-
mentários de alguns não-
-muçulmanos que estudaram 
esta Grande Figura do Isslam:

O pensador francês Al-Phonse 
LaMartine (1790 – 1869) escreveu:

“Se a grandeza do objec-
tivo, a pequeneza dos meios, 
e os resultados espantosos são 

os três critérios de um gé-
nio humano, quem se pode 
atrever a comparar qualquer 

grande homem da his-
tória com Muhammad? 

Os mais famosos ho-
mens só moveram armas, leis 
e impérios. Eles fundaram não 

mais do que poderes ma-
teriais, que frequentemente se 
desmoronaram perante os seus 

o l h a r e s .
Este Homem não só movi-

mentou exércitos, legislações, 
impérios, pessoas, dinastias, 

mas milhões  de pessoas 
num terço do Mundo habita-
do naquele tempo; e mais do

que isso, ele moveu os al-
tares, os deuses, as religi-
ões, as ideias, as crenças e as 

a l m a s .
Ele fundou, na base de um 

Livro, do qual cada letra se tor-
nou lei, uma nacionalidade

espiritual que abraça pes-
soas de todas as línguas e ra-
ças, e criou uma impressão 

indestrutível nesta nação 
muçulmana, para o ódio dos 
falsos deuses, e a paixão para 

um Deus Único e imaterial.
Ainda sobre as quali-

dades do Profeta (S.A.W.), 
LaMartine escreveu:

“Muhammad é o profeta, 
o filósofo, o orador, o legisla-
dor, o guerreiro, o eliminador 

dos desejos.
Se analisarmos todas as 

medidas de grandeza humana, 
gostaria de perguntar: haverá 

alguém entre as pessoas que seja 
maior que o Profeta Muhammad”?

Por seu lado, o famoso eru-
dito inglês Bernard Shaw disse:

“O Mundo está extre-
mamente necessitado de 
um homem da qualidade de 

Muhammad. A esse profe-
ta, se lhe fosse entregue o go-
verno do Mundo, resolveria 

todos os seus proble-
mas por causa da sua cren-
ça na paz e na felicidade, tão 

n e c e s s i t a d o s 
pela Humanidade”.

Sarogini Nai-
du diz sobre o Isslam:

“Foi a primeira religião 
que pregou e praticou a de-

mocracia, pois na mesquita, 
quando é feito o chama-

mento para a oração e os fi-
éis se juntam, a democracia do 

Isslam está sendo incorpo-
rada cinco vezes por dia quan-
do um camponês e um rei se

 ajoelham lado a lado, e pro-
clamam: só Deus é Grande”.

Por que razão eles ofen-
dem Muhammad? Em que é 
que Muhammad lhes ofendeu? 

Durante a sua vida tam-
bém havia gente que escarne-
cia dele, na esperança de afas-
tar as pessoas de junto dele, 
bem como da sua mensagem.

 E onde é que estão tais 
escarnecedores? Já estão apagados 
e ninguém se lembra deles, en-
quanto mensagem de Muhammad 
(S.A.W.) é lembrada, e a menção 
do seu nome continua sendo feita, 
e assim continuará. Deus prometeu 
que Ele próprio defenderia a repu-
tação do Profeta. O exemplo da-
queles que tentam atingir Muham-
mad assemelha-se àquele que quer 
cuspir pra a Lua, pois o seu cuspo 
volta a cair na sua cara, sem que 
tenha conseguido atingir a Lua.

 E Deus diz no 
Qur’án, Cap. 15, Vers. 95:

 “Certamente, nós so-
mos suficientes para ti contra 
(os males dos) escarnecedores”.

 Muhammad (S.AW.) 
mudou o rumo da História humana, 
pois ensinou uma religião baseada:

1 – Na adoração de 
Um Único Deus Imortal;

2 – No acreditar na rea-
lidade e não na superstição;

3 – No ensino às pesso-
as do uso da natureza (ao in-
vés de adoração), abrindo assim 

               caminho para o 
conhecimento científico;

4 – No ensino que pre-
coniza que as pessoas se de-
vem erguer acima dos seus 

      impulsos negativos e 
pessimismos, abrindo assim ca-
minho para levar de vencida 

      todos os inimigos. E se 
a pessoa sacrificar este Mun-
do para ganhar o Mundo do

     Além, então terá eventual-
mente o melhor dos dois mundos.

 Foi ele que ensinou a 
liberdade, e libertou a Humanida-
de da ignorância, da opressão, da 
superstição, da escravatura, etc.

 Foi ele que ensinou 
a igualdade quando disse que 
todos nós somos descenden-
tes de Adão, não havendo su-
perioridade de uns acima dos 
outros na base da raça, cor, etc.

  Tudo o que os de-
tractores de Muhammad fazem 
contra ele não vai afectar em 
nada o seu elevado grau, e nin-
guém poderá ofuscar com uma 
peneira, a luz que dele emana. 

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Nosso profeta, nossa honra!
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UE estende a mão com olho na transparência
A União Europeia (UE) subscreveu com o Governo mo-

çambicano um apoio directo ao Orçamento de Estado de 100 
milhões de euros, modalidade suspensa desde 2016 devido às 
dívidas ocultas e agora retomada por causa da covid-19, mas 
em diferentes moldes, anunciou.

“É u m 

apoio orçamental específico, 
que está focado nas conse-
quências dos impactos so-
cioeconómicos da covid-19”, 
frisou António Sánchez-Be-
nedito Gaspar, embaixador 
da UE em Maputo, quando 
questionado sobre o assunto.

O diplomata assegurou 
que o acordo hoje assinado 
está coberto por cláusulas de 
“monitoria e transparência”.

“Estamos felizes por ter 
feito este programa específico 
de dois anos de duração, num 
montante de 100 milhões de 
euros, que vem acompanha-
do também de mecanismos 
de monitoria de controlo, de 
reforço da transparência da 

gestão pública”, sublinhou.
Instado a comentar se se 

a ajuda representa o regres-
so à modalidade de apoio 
directo ao Orçamento do Es-
tado (OE), interrompida em 
2016, Gaspar enfatizou que 
tem características bastan-
te diferentes da ajuda que a 
UE canalizava tradicional-
mente ao OE moçambicano.

“Nós na UE continua-
mos a acreditar, primeiro, nas 
medidas e nos esforços que 
estão a ser feitos por Mo-
çambique [para a promoção 
da transparência], e depois o 
apoio orçamental continua a 
ser, para nós, como parcei-
ros, uma das modalidades 
mais eficazes na consecução 
dos objectivos de desenvolvi-
mento sustentável”, destacou.

A ajuda para dois anos ti-
nha sido anunciada em maio 

por fonte da UE à Lusa e 
será canalizada para o sector 
da educação, principalmen-
te para a criação de condi-
ções de segurança sanitária 
nas escolas e para progra-
mas de protecção social das 
camadas mais severamen-
te atingidas pela pandemia.

“Não é um qualquer pro-
grama, é um programa de res-
posta eficaz e urgente a uma 
situação excepcional, a uma si-
tuação criada pelas consequên-
cias da pandemia de covid-19 
em Moçambique”, destacou.

Por seu turno, a ministra 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação de Moçambique, 
Verónica Macamo, congratu-
lou-se com a ajuda, conside-
rando-a uma forma de reto-
ma do apoio directo ao OE.

“O retorno da União Eu-
ropeia à modalidade de apoio 
directo ao Orçamento do Es-
tado reflecte o compromisso 
da instituição de continu-
ar a alinhar o seu programa 
com as prioridades do Go-
verno”, declarou Macamo.

A cooperação assente no 

apoio directo ao OE, conti-
nuou, é o mecanismo mais 
eficaz, uma vez que produz 
impacto mais rápido, tangí-
veis, sólidos e transparente.

Moçambique tem um total 
acumulado de 13.130 infec-
ções pelo novo corona vírus, 
80% dos quais recuperados, 
e 94 mortes por covid-19.

Em 23 de Março, o Go-
verno moçambicano pediu 
aos parceiros, em Maputo, 
um total de 700 milhões de 
dólares (595 milhões de eu-
ros) para cobrir o buraco fiscal 
provocado pela pandemia no 
Orçamento do Estado (OE) 
de 2020, bem como para fi-
nanciar o combate à doença 
e dar apoios aos mais pobres.

Do valor pedido, segun-
do dados oficiais divulgados 
no início de Outubro, pelo 
menos 458 milhões de dó-
lares (cerca de 389 milhões 
de euros) já tinham sido 
disponibilizados, dos quais 
cerca de 70% foram desem-
bolsados pelo Fundo Mone-
tário Internacional (FMI). 

Retoma do apoio ao orçamento do Estado 
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Editorial
Intolerância asquerosa 

a roçar a ilegalidade

dougLas madjiLa

Mais insano é a origem desse embrião porque, 
a priori pode-se presumir que é logicamente 
obra dos insurgentes ou então que é lamenta-
velmente obra dos nossos militares mas não, é 
vergonhosamente fecundado pelas autoridades 

de apoio e Socorro aos deslocados dessa infindável Guerra. Essas 
práticas fazem já parte do nosso dia-a-dia, constituem a nossa 
sombra, aliás a sombra deles, eles que a nós, povo moçambi-
cano, assombram com práticas indecentes e vergonhosas, não 
há espaço, sequer dos mínimos para qualquer que seja autori-
dade em Moçambique pratique o bem sem exortar o abismo.

Autoridades de apoio em Cabo-Delgado forçam mulheres e 
crianças a darem sexo como produto de troca por alimentos que 
são para si por direito, mulheres em apuros pela guerra com fa-
mília e filhos por cuidar são ainda, por quem devia os proteger, 
submetidos a essa chantagem, um tipo de violência que se tornou 
costume nas autoridades nacionais pois, as autoridades nacionais 
olham para essas práticas de forma leve e imune, empurrando a 
culpa quase que sempre para as vítimas e por vezes transmitindo a 
ideia de que é tudo normal, absurdo. Essa doentia forma de olhar 
para esses casos, neste caso está até a contagiar as nações Unidas, 
estas que estão também envolvidas nesse apoio aos deslocados, 
tem também conhecimento do ocorrendo e optaram também, tal 
como as autoridades governamentais, pelos óculos de madeira.

Essa maneira com se olha para a mulher, com que se fragiliza 
o sexo feminino, fragiliza também e todas as formas as lutas as 
grandes lutas da mulher em enaltecer-se e enaltecer país. Todo 
o esforço que se tem aplicado para o empoderamento da mu-
lher, equidade de género, esforços esses carregados de apoios 
de organizações e ou das Nações Unidas, vai tudo agua abaixo, 
reduzindo-se a manobras de exploração do governo e do povo pe-
las organizações governamentais e pelo governo respectivamente.

Basta-nos que as mulheres carregadas de trouxas arrastando 
crianças, tenham de orar em velocidade para contornar balas 
advindas da guerra e assim, que supostamente atinjam a segu-
rança ou uma mínima paz nos locais de refúgio, tenham também 
de fortificar a oração para contornar órgãos genitais masculinos 
de compatriotas sem vergonha, não, não e não, inadmissível.  

Portanto, denunciamos essa postura miserável perpetrada 
pelas autoridades estatais e assistidas com com um olhar im-
pávido pelas entidades poderosas com forças e princípios para 
combater e abater essas práticas de uma vez por todas. As 
nossas mulheres não são nenhum bem de consumo, nenhum 
instrumento de exploração e nem sequer produto de troca.

À essas autoridades locais que nada tem de autoridade, exi-
gimos que se expurguem do apoio às vitimas ou refugiados de 
guerra. E flagrantes nessa indecência, que sejam punidos com 
base na lei de violação às mulheres, isso são pura violação 
sexual e quiçá psicológica, um estrondo abismal e irreversível.       

Às Nações Unidas, às autoridades governamentais, aos 
executores do crime, reprovamos a vossa prática, o vos-
so silêncio que denuncia cumplicidade e exigimos um 
novo ser, acções para o bem do país e dos seus cidadãos.

Terrorismo dá a 
luz ao abuso sexual

O país está em alta porque é assinalada a comemoração da semana da 
legalidade. Curioso! Num país onde a norma (atrevemo-nos a usar este 
termo) são as constantes violações, falar de legalidade é o mesmo que 
vender frigoríficos nos pólos, e proferir esta palavra no contexto nacional 
sugere agressão à integridade moral. Há mais balas do que pão neste país 

dirão uns. Outros resumirão Moçambique como sendo um dos países pilares da constante 

violação dos direitos humanos. À semelhança de muitos outros, não vá o diabo tecê-las! 

Límpido como água. A continuar assim, com esta política de ameaças, assassinatos e 

gente presa sem mais sem menos, não vamos criar um Moçambique novo. O país vai 

regredir. As pessoas terão medo de viver do Índico ao Zumbo. Por isso que em períodos 

de eleições, as pessoas ficam nas  casa e nas barracas a ver a banda passar. Contrariamente 

à banda que toca e convida todo o mundo a votar, porque se está em tempo de festa 

popular, mas é curiosamente neste mesmo período que acontecem das piores diabruras.

Em plena semana de celebração (?) importa gritar bem alto que estamos a matar 

a democracia. Assassinar, ameaçar, mandar e prender, estes são verbos de terror 

e conjugados em países onde não há regras. Países que não querem vingar exi-

bindo as suas potencialidades. E exemplos são vários. O Médio Oriente, Corno 

de África e alguma Europa. Países que ficam restringidos dos movimentos inter-

nacionais, porque conotados com o mundo das atrocidades sejam elas de jaez so-

cial, económico, quiçá político, de violação de direitos fundamentais do homem. 

Basta, caros senhores. Basta desta intolerância asquerosa na política desta terra. As 

autoridades não podem agir a seu bel-prazer. Precisam sobretudo respeitar a Constituição. 

Respeitando-se antes a si próprias. Porque, como se diz, é bem possível que um dia a gente 

vá à lua. Mas isso não seria ir muito longe. A maior distância a percorrer está dentro de 

nόs, humanos, apregoadores da paz, e curiosamente seus principais violadores. Que pena!

Qual a mensagem que se pretende transmitir aos jovens, quando estes, na hora do vigor 

e da sua maturação política são atirados à valeta e impiedosamente constituídos presos 

políticos? Qual a mensagem que se pretende vender, quando se assassina ou se manda 

matar um defensor da cidadania? Que mensagem se quer proclamar, quando se mandam 

promessas sangrentas a quem quer dizer um discurso contrário ao do governo do dia, na 

perspetiva da liberdade de expressão e direito a palavra? Cremos que no fundo só podem 

ser mensagens de musculatura do quero, posso e mando. Mensagens do diabo temerário. 

Mensagem de ausência de sentido patriótico e sobretudo, mensagens de prepotência. 

Não pode ser assim. Temos de ser altruístas e donos dos nossos narizes. Mandar matar al-

guém, ameaçar um semelhante, assassinar um irmão consubstancia um atentado à democra-

cia. Caros mandantes, tenham bem presente isto.Não vale a pena dar voltas. Como o mundo. 

Somos moçambicanos. Somos dirigentes, pois quando violamos este princípio, nos aproxi-

mamos aos símios. Por outras palavras, somos bandidos, facínoras da nossa própria liberdade.

O extremismo, o fanatismo a sabujice partidária de leva-nos nalgum momento 

a desconfiar da reais capacidades mentais de alguns senhores. É de loucos, o que 

se vive um pouco por todo o país com violações e abusos constantes daí que falar 

de legalidade em Moçambique nos remete ao nojo. Corrupção, ameaças e vingan-

ças a quente são actos de gente de má catadura, gente de má índole, e isto asso-

ciado às detenções arbitrárias, não nos leva a longe. Nem pouco mais ou menos!
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Autoridades devem tomar acções concretas e urgentes 
contra os inimigos da liberdade de imprensa

Dia Mundial pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas

O mundo assinalou no dia 02 de Novembro o Dia Inter-
nacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jorna-
listas, uma data adoptada pela Assembleia- Geral das Nações 
Unidas (ONU), em 2013, através da Resolução A/RES/68/163, 
com o objectivo de garantir que os países membros tomem 
medidas urgentes para contrariar a cultura de impunidade 
contra os autores morais e materiais dos crimes contra os 
jornalistas.

Com esta reso-
lução, as Na-
ções Unidas 
c o n d e n a m 
todos os ata-

ques e actos de violência perpe-
trados contra jornalistas e traba-
lhadores da comunicação social.

Apelam, igualmente, a to-
dos os Estados membros para 
que tomem medidas visando a 
prevenção da violência contra 
os profissionais da comunicação 
social, garantir a prestação de 
contas sobre os crimes cometidos 
contra jornalistas, responsabili-
zando os perpetradores, assim 
como garantir que as vítimas te-
nham acesso adequado a justiça.

Neste sentido, as Nações Uni-
das entendem que as reflexões 
sobre esta data devem incluir a 
necessidade dos Estados criarem 
um ambiente favorável para que 

os jornalistas realizem o seu traba-
lho de forma independente e sem 
qualquer interferência externa.

“Este ano, testemunhamos 
esta efeméride dias depois de 
o Governo de Moçambique ter 
anunciado a conclusão das pro-
postas de revisão da Lei de Im-
prensa, que passará a chamar-se 
Lei da Comunicação Social, da 
criação da Lei de Radiodifusão 
(rádio e televisão) e da transfor-
mação do Conselho Superior da 
Comunicação Social em Entida-
de Reguladora de Comunicação, 
o que constitui uma soberba opor-
tunidade para que o legislador 
por excelência, a Assembleia da 
República (AR), cuide de col-
matar a grave lacuna legal que 
é a inexistência de normas espe-
cíficas para a punição, até com 
gravidade, dos crimes contra os 
jornalistas, que são também cri-

mes contra a democracia”, enten-
de o Conselho Nacional Gover-
nativo do MISA-Moçambique.

A propósito da luta pelo fim 
da impunidade dos crimes con-
tra jornalistas, o Secretário-Geral 
das Nações Unidas, António 
Guterres, assinala a relevância 
dos esforços que devem ser fei-
tos ao nível de todos os Estados 
na protecção dos jornalistas.

 O Secretário-Geral das Na-
ções Unidas, António Guterres, 
destaca a relevância dos esforços 
que devem ser feitos pelos paí-
ses  para a protecção dos jorna-

listas, nos termos seguintes: “Se 
não protegermos os jornalistas, 
a nossa capacidade de nos man-
termos informados e tomarmos 
decisões baseadas em evidências 
vai ser severamente prejudica-
da. Quando os jornalistas não 
podem fazer o seu trabalho em 
segurança, perdemos uma impor-
tante defesa contra a doença de 
desinformação que tem vindo a 
se espalhar no contexto online”.

Nos últimos anos, o MISA-
-Moçambique tem vindo a re-
portar a ocorrência de casos de 
graves violações contra a liber-
dade de imprensa, incluindo o 
rapto e tortura de jornalistas, 
ameaças, e ataques contra ins-
talações de órgãos de comuni-
cação social, perante a apatia 
total das autoridades do Estado.

Todos os casos reporta-
dos de rapto, ameaças e vio-
lência física contra jornalistas 
às autoridades nunca tiveram 
um desfecho. Não há protec-
ção do Estado sobre as vítimas.

Até hoje, por exemplo, não 
se conhecem os resultados da 
investigação sobre o caso que en-
volveu o rapto e sevícias contra 
o jornalista Ericino de Salema, 
em 2018, assim como do desa-
parecimento do jornalista Ibrai-

mo Mbaruco, ocorrido no dia 
7 de Abril de 2020, em Palma, 
na província de Cabo Delgado.

Contrariamente ao papel que 
deveria ser assumido pelo Minis-
tério Público na investigação de 

casos de violação da Liberdade 
de Imprensa, o MISA nota que é 
através desta mesma instituição 
que individualidades políticas 
e empresariais influentes perse-
guem jornalistas, através da aber-
tura de falsos processos crimes.

Um dos casos mais notáveis 
ocorreu este ano, na cidade da Bei-
ra, onde jornalistas, no contexto 
da Covid-19, foram detidos sem 
fundamento e injustamente, por 
procuradores actuando a mando 
de um empresário e político local.

Na cidade de Maputo, a 
Procuradoria local continua a 
insistir num caso em que os tri-
bunais ilibaram o economista 
Carlos Nunco Castel-Branco e 
o Editor do mediafax, Fernan-
do Banze, acusados de “Crimes 
Contra a Segurança do Estado”, 
por terem exercido o seu direito 
à opinião numa crítica à gover-
nação do antigo Presidente da 
República, Armando Guebuza.

Em meados deste ano, por 
exemplo, o Editor Executivo do 
Canal de Moçambique, Matias 
Guente, foi constituído arguido 
por o seu jornal ter exposto o con-
trato entre o Ministério da Defesa 
e o Ministério do Interior, por um 
lado, e a petrolífera Total, por ou-
tro lado, alegadamente por ter pu-
blicado informação confidencial, 
como se o mesmo fosse guardião 
de tal informação. Aliás, nos ter-
mos da Lei das Parcerias Público-
-Privadas (Lei número 15/2011, 
de 10 de Agosto), todos os con-
tratos do género devem ser torna-
dos público imediatamente após 
a sua assinatura, o que consubs-
tancia, o caso, a perseguição ao 
jornalista e título em referência.

 Ao comemorar-se o Dia 
Mundial pelo Fim da Impuni-
dade dos Crimes contra Jorna-
listas, o MISA-Moçambique 
junta-se às diversas vozes 
num apelo para que o Estado 
Moçambicano empreenda ac-

ções concretas para o esclare-
cimento destes casos, assim 
como a criação de medidas 
concretas para a protecção dos 
jornalistas, sobretudo os que tra-
balham em ambientes de risco.

Harmonização das relações dos órgãos 
descentralizados continua desafio

Apesar de estarem criadas 
as condiçõespara a harmoniza-
ção dos órgãos descentralizados 
continua prevalecendo alguns 
conflitos entre o governador e 
o secretário do estado. Para o 
efeito, o vice ministro da Ad-
ministração Estatal e Função 
Pública, Inocêncio Impissa 
disse á margem da X reunião 
do Conselho Nacional do Ins-
tituto de Formação em Admi-
nistração Pública e Autárquica 
(IFAPA), que o processo de 
descentralização é novo, dai 
que haver desafios a serem pos-
tos em prática no que concerne 
a harmonização dos actores 

dos órgãos descentralizados.
 Inocêncio Impissa refere 

que as leis estão criadas e cabe 
aos órgãos em alusão fazerem 
o cumprimento das mesmas. 
Trata-se de um novo paradig-
ma e modelo de governação, 
vai dai que as dificuldades 
existentes poderão ser ultra-
passadas obedecendo o tempo. 

“Não vai ser de um dia para 
o outro. Mas, como ministério 
temos estado a fazer a nossa 
parte sobre essas matérias, com 
vista a harmonizar os órgãos 
descentralizados porque as 
leis foram criadas cabendo o 
cumprimento. Ninguém usur-

pa agenda de outrem” rema-
tou acrescentando que não há 
previsão para o fim dos males 
entendidos entre os actores dos 
órgãos descentralizados. Contu-
do, tem havido um entendimen-
to entre os mesmos o que de 
algum modo mostra que o pro-
cesso está ultrapassar algumas 
barreiras. Impissa referiu que 
toda mudança tem assistido al-
gum cepticismo o que é normal.

Em relação ao estabele-
cimento de representação do 
estado no distrito, no ano de 
2024, Inocêncio Impissa diz ser 
prematuro fazer previsões sobre 
o assunto. Contudo, o primeiro 
vice-presidente na Assembleia 
da República, Hélder Injonjo 
explicou ao Zambeze que have-
rá implantação do representante 
do estado no distrito. “Teremos 
um administrador eleito que 
vai fazer o cumprimento do 
seu manifesto. Mas, há interes-
ses do estado, uma das quais a 
soberania que deverão ser sal-
vaguardados por isso haverá 
estabelecimento da figura do 
secretário do estado “dissipou 
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Mobilidade está caótica e precisamos 
devolver passeios aos peões 

João Ruas e os estacionamentos na cidade de Maputo: 
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Encontrar um local seguro para o estacionamento das via-
turas na cidade de Maputo constitui um desafio enorme para 
os automobilistas. Apesar de várias acções para minimizar, o 
problema continua. O Presidente do Conselho de Administra-
ção da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, 
João Ruas, reconhece que o crónico problema de estaciona-
mento e de mobilidade na cidade de Maputo, sobretudo na 
zona da baixa, é preocupante. Ruas acrescenta haver solução 
para aliviar o stressa  que os peões estão sujeitos devido ao 
estacionamento em locais impróprios.

 

A cidade de 
Maputo está 
difícil e é 
compl icado 
locomover-se 

porque durante muito tempo, 
pouco se fez no que concerne 
a mobilidade e o parque auto-
móvel nos últimos tempos tem 
crescido de forma exponencial 
e nas avenidas pouco se fez para 
o seu alargamento. Segundo o 
Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Empresa Muni-
cipal de Mobilidade e Estacio-
namento (EMME) João Ruas 
em qualquer cidade, a mobili-
dade é uma questão fundamen-
tal porque permite a deslocação 
de um lugar para o outro com 
maior rapidez, eficiência e se-
gurança. É necessário resolver 
esse problema, não obstante a 
necessidade de agregar outros 
elementos para sua resolução. 
“Temos que usar uma logica 
sistémica em que várias coi-
sas interagem com outras. Por 
exemplo a necessidade de edu-
car o motorista através de uma 
postura diferente, prudente e 
facilitar o trânsito” analisou o 
responsável pelo sector de mo-
bilidade da cidade de Maputo. 
Para João Ruas há uma extre-
ma necessidade de criação de 
estacionamentos para albergar 
o demasiado número de via-

turas que diariamente acedem 
a capital e sem nenhum lugar 
para estacionar o que leva com 
que os seus proprietários usem 
passeios e bermas como locais 
de estacionamento, criando 
consequências para os peões. 
A retirada das viaturas na via 
pública para lugares seguros 
é um projecto já estabelecido 
restando agora o financiamen-
to para o efeito. A empresa 
municipal de mobilidade e es-
tacionamento refere ainda que 
a cidade de Maputo tem rece-
bido diariamente um universo 
de vinte duas mil viaturas e o 
estacionamento tem sido um 
desafio vai daí que o município 
tem em carteira a construção de 
seis silos de modo a reduzir o 
efectivo de viaturas estaciona-
das em locais impróprios. João 
Ruas reconhece que o número 
de silos a serem construídos 
podem não resolver comple-
tamente o problema. Contudo, 
vão minimizar. Queremos ver 
estacionadas e de forma cor-
recta onze mil viaturas e isso 
requer um investimento muito 
grande e um dos constrangi-
mentos notórios é arranjar o 
dinheiro para a efectivação 
dos planos” referiu João Ruas 

Na mesma tónica, Ruas 
adiciona que a sua instituição 
junto aos parceiros estão en-

volvidos no desenvolvimento 
de uma plataforma electrónica 
para o controle do estaciona-
mento rotativo na urbe, tudo 
na perspectiva de prescindir 
pelo agente que cobra o esta-
cionamento dos valores. Esta 
plataforma consiste em que o 
munícipe procure por locais 
livres para estacionar e por 
via disso efectuar os paga-
mentos através do seu celular, 
obedecendo todas plataformas 
que por si julgar acessíveis.

 Vai permitir mapear os lu-
gares vagos e estacionados o 
que vai ajudar de forma gran-
de amealhar receitas e também 
permitir que saibamos que zo-
nas os munícipes estacionam 
suas viaturas e retiram depois 
de saírem dos seus postos de 
trabalho entre algumas zonas 
de maior rotação de viatu-
ras para definir a tipologia do 
munícipe. O estacionamen-
to rotativo poderá arrancar

A mobilidade é uma ques-
tão preocupante e devemos ga-
rantir que as pessoas possam se 
deslocar a pé numa cidade com 

rapidez e isso faz parte do nos-
so programa de estacionamento 
rotativo. Nos temos que fazer 
com que o peão use os passeios 
e não ao contrário como acon-
tece em que os carros estão nos 
passeios e as pessoas na estrada. 
É inaceitável por questões de 
segurança e devemos harmoni-
zar isso de forma eficiente por-
que temos que restituir a mobi-
lidade do peão enquanto peão 
ou seja o seu lugar no passeio.

 Os silos segundo estu-
do feito, os mais caros cus-
tam seis milhões de USD e os 
mais acessíveis três milhões 
e meio. Não é muito dinheiro 
porque se forem seriamente 
geridos conseguem pagar a 
divida em seis sete anos, utili-
zando metade do valor das re-
ceitas arrecadadas e se for na 
sua totalidade provavelmente 
em quatro anos. É um exercí-
cio doloroso. Mas, exequível. 

A Empresa Municipal de 
Mobilidade e Estacionamento 
trabalha para o estabelecimen-
to do metro de superfície, uma 
grande prioridade do governo 

e do município da cidade de 
Maputo. O metro de superfície 
conforme explica João Ruas 
é um comboio que anda por 
cima de um cariz e que trans-
porta pessoas e bens e a sua 
particularidade se nota por ser 
mais veloz que um comboio 
tradicional. Sobre os seus iti-
nerários, Ruas explicou que 
vai partir da cidade de Maputo 
a Marracuene bem como ligar 
a cidade de Maputo a Matola 
Gare até Michafutene, e uma 
outra linha que atravessa o 
Belo Horizonte ao distrito de 
Boane. O projecto vai cobrir na 
sua totalidade uma extensão de 
70 a 80km da linha de metro. 

O metro conforme refere 
Ruas irá transportar cerca 300 
mil passageiros por dia, o que 
poderá reduzir o crónico pro-
blema do transporte na área me-
tropolitana e não só. João Ruas 
anota ainda que com a execução 
do metro de superfície haverá 
substituição natural dos semi-
colectivos de passageiros e dos 
indignos myloves, transporte 
de carrinha de caixa aberta.

elton da Graça 
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Politização da Justiça ou 
Judicialização da política?

Dívidas (créditos) ocultas pecaminosas

A lei, na sua redacção, âmbito e amplitude formal, não 
deve pecar por excesso e nem pecar por defeito e tão pouco ser 
seleccionista.

Introduzimos a presen-
te peça, referindo que 
o Estado é o agente 
constitucional, apto, 
capaz e competente 

para realizar substantivamente 
o ideal de justiça, garantindo a 
legalidade, a equidade, a integri-
dade, a justeza da função jurisdi-
cional, o activismo judicial e em 
resumo o desempenho da justiça.

A responsabilidade de julgar, 
implica a assunção em todo o 
peso, as decisões judiciais. As 
sentenças, devem sempre se fun-
damentarem na convicção legal, 
explorando convenientemente 
toda a dimensão analítica, inter-
pretativa e a aplicação plena do 
Direito. Ela, a justiça julgadora, 
não se deve fazer com a insen-
sibilidade analítico-contextual e 
legal, evitando o “pessoalismo”, 
o “seleccionismo”, a arrogân-
cia e a petulância no exercício 
jurisdicional e jurídico, garan-

tindo o arauto da inteligência 
jurídica e jurisdicional. Um dos 
erros muito comuns, é a judi-
cialização da política, que deve 
ser liminarmente eliminado.

Se devem evitar as incor-
recções factuais, as impreci-
sões investigativas, os desvios 
contextuais, os lapsos descriti-
vos, os contra-argumentos, os 
subterfúgios e, nem, agir em 
clara “caça ás bruxas”. A im-
putação de responsabilidades 
e, ou a acusação, devem o ser 
com alta precisão jurídico-legal.

A carne era fraca e o espírito não 
forte 

Neste judicializado caso das 
dívidas (créditos) ocultos, o caso 
deve ser tratado devida e em 
conformidade com a lei. Estas 
dívidas (créditos), sã uma autên-
tica violência criminal financei-
ra ao Estado moçambicano. Pe-

los contornos  procedimentais á 
volta deste assunto-escândalo, e  
as suas consequências, estamos 
perante um caso de gravíssimas 
dívidas (créditos) desequilibran-
tes da economia nacional, que 
caiem na categoria classificativa 
económica de créditos (dívidas) 
tóxicas (lixo), conforme o de-
signativo dos mercados inter-
nacionais das dívdas soberanas.

Estes actos (crimes econó-
mico - financeiros), possuem 
um ídolo - o dinheiro. Nesta de-
senfreada ganância pelo dinhei-
ro, os seus agentes, se acham 
impunizados, esquecendo-se 
de recordar que as leis, as nor-
mas e os procedimentos legais, 
balizam e disciplinam as acti-
vidades económico-financeiras 
de um Estado e dos seus agen-
tes. Estes, estão preceituados e 
regulados constitucionalmente, 
obrigatórios e que ganham a 
tipificação de princípios cons-
titucionais e normas jurídicas, 
doutrinais e procedimentais ( 
fontes de Direito e de deveres).

Na acção jurisdicional e de 
lei, se apoiam na realidade ob-
jectiva, na sua apreciação pre-

suntiva, coberta legal e sobe-
ranamente, usando-se o poder 
decisório. Nesse exercício, se 
usam o “intelligence question”, 
ajuntando as informações inves-

tigativas sobre os factos em cau-
sa, os episódios ocorridos, as for-
mas e as pessoas , as instituições 
(públicas e privadas) indiciadas, 
com a racionalidade, a razoabili-

MatsaMBane Kuphane
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dade, a equidade e a legalidade.

Justificativações furtivas e 
criminosas... 

O objectivo final da justiça, 
é fundamentalmente a descober-
ta da verdade, com todo o rigor, 
provas e comprovações factuais, 
sujeitos á tratamento judicial. É 
verdade absoluta que, sem boa e 
eficaz investigação prévia e ade-
quada “tribunalização” dos fac-
tos, não pode haver boa e plena 
justiça e nem sentença efectiva.

Os indiciados, com poder e 
a autoridade política, não cos-
tumam gostar da justiça: dos 
tribunais, dos magistrados, dos 
investigadores, da imprensa e 
nem sequer da opinião pública. 
Recorrem a delações, calúnias, 
boatos, desmentidos, trivialida-
des, numa autêntica e efectiva 
cultura da mentira (falsidades).

Um escritor, numa adapta-

ção de um texto de Bismarck 
(Sec. XIX) escreveu: “ Nunca 
se mente tanto como em vés-
peras de um julgamento, como 
num processo criminal, durante 
uma investigação judicial, como 
também, antes de prova prova-
da tribunícia, indesmentível, 
incontestável e imbatível”. Ten-
tam nesses momentos a criação 
de “tempestades” perfeitas para 
o seu encobrimento processual, 
buscando uma ilibação. Nesse 
exercício de caça da ilibação, 
recorrem a faltas  à verdade. 
Formulam e constroem inverda-
des ( que no diccionário é sinó-
nimo de mentira); Ainda alegam 
incorreções, imprecisões e des-
conformidades factuais (recur-
so léxico-processual criminal 
dos políticos em falta). Contra 
todas as regras ético-morais, re-
correm a todos os expedientes 
para a sua ilibação e por outro, 
a diabolização dos tribunais.

Estes, esquecem-se que a 
Bíblia, chama atenção sobre es-
tes percalços deliberados: “ (...) 

E todo o vosso espírito e alma e 
o corpo, que sejam conservados 
irrepreensíeis” - I Tessalonicen-
ces 5: 23. Diz ainda mais a Bí-
blia Sagrada:” (...) Ainda que te 
laves com salitre, ainda que uses 
potassa, a mácula da tua iniqui-
dade, continua perante mim, diz 
o Senhor Deus” - Jeremias 2:22.

Que fazer perante isto?

O que se deve fazer, é ad-
mitir obrigações e deveres de-
correntes dos erros cometidos 
(neste caso as dívidas, créditos 
ocultos). Reconhecer o erro e 
a grave falha cometida, peran-
te todas as evidências eviden-
tes e imbatíveis da culpa e da 
responsabilidade decorrente. 

Cremos que em momentos 
de sobriedade e calma, se deve 
(ou se pode), reencontrar-se 
com a sua consciência, que o re-
cordará em pleno dos malefícios 
todos por  cometidos, abrindo 
lugar para o arrependimento ( 
sendo esse o sentimento hones-

to), como está escrito em Sal-
mos 51: 2. 7 e 10: “Senhor, lave 
- me completamente da minha 
iniquidade e purifique - me do 
meu pecado. (...) Purifique-me e 
ficarei novo. (...) Crie em mim, ó 
Deus, um coração novo e puro e, 
renove em mim um espírito rec-
to”. Esta, seria uma séria e ven-
turosa atitude de consciência, 
aceitando plenamente as suas 
responsabilidades perante a sua 
consciência e disponibilizando-
-se para a assunção das respon-
sabilidades criminais e todas as 
consequências jurídicas que por 
lei se exijam e se imponham. 

Voltando ao livro sagrado, a 
Bíblia, citemos Jeremias 2: 19: 
“A tua malícia te castigará e, as 
tuas infidelidades te repreen-
derão; (...) Vê que mau e quão 
amargo é, deixares o Senhor teu 
Deus, e não teres dele temor.”.

Moral, moralidades e 
moralismos

Aristóteles, discípulo de Pla-

tão, caracterizou o cidadão justo 
e honesto, como sendo aquele 
que cumpre as leis e respeita a 
igualdade existente entre os ho-
mens. Aristóteles, se referia a 
igualdade, de acordo com a con-
dição de cada um, isto é, cada 
igual era igual ao seu outro igual 
e que todos eram iguais entre si. 
Desse modo, se infere que a lei é 
igual para todos, porque iguais.

Eduardo Mondlane, na sua 
obra “Lutar por Moçambique” 
(vide a época, e o contexto, po-
rém, continua de incontornável 
validade moral ainda hoje): “Se-
ria necessário manter um limite 
baixo de salários. Isto, especial-
mente importante no caso do 
pessoal do governo, porque, uma 
vez que essas pessoas do poder, 
gozem de situação económica 
privilegiada, deixam de parti-
lhar dos e dos problemas por 
cuja solução são responsáveis.

Samora Machel, tam-
bém por seu lado, num acto 
de moralidade e moralizador 
afirmou: “Os membros do 

governo, assumindo as tradi-
ções gloriosas da nossa luta, 
deverão viver com modéstia, 
com disciplina, austeridade e 
profundamente integrados no 
espírito de ser do nosso povo”.

Perante este caso das dívi-
das (créditos) ocultos, quem foi 
o conceptor de todo esse pro-
jecto maldoso? Quem foram os 
negociadores? Quem instruiu 
o empenho desses créditos? 
Quem autorizou o seu empe-
nho? Quem foram os parceiros 
internos de recepção e de apli-
cação destes créditos? Quem fo-
ram os envolvidos nesta gravosa 
conduta infracional criminosa?

Mia Couto, resume mui-
to claramente este bando de 
malfeitores: “São das elites 
que mostram pouquíssima 
preocupação (...) não amam 
o seu país, que não têm amor 
pela gente da sua terra e por-
tanto, nenhuma preocupação 
de resolver os problemas” .

A terminar, vale recordar  
Robert Chaves, representan-

te que foi do Banco Mundial 
em Moçambique a anos atrás 
: “Apesar de terem havido al-
guns erros sérios na época de 
Samora Machel, havia uma 
ideia muito clara do que se 
pretenda, havia objectivos cla-
ros, integridade e uma mística. 
Também não havia corrupção”.

Elísio Macamo, filósofo, diz 
por seu lado:”No nosso caso, 
o que complica a situação, é o 
facto de haver desigualdades 
gritantes. Há um punhado de 
gente que vive extremamente 
bem (...) e há uma esmagadora 
maioria que vive extremamente 
mal. E o que aborrece e chateia, 
é que as riquezas desses poucos, 
foram feitas em tempo recorde 
e como se vê, também a pobre-
za de todos os muitos outros.”

Em pleno momento da se-
mana da legalidade, vale re-
cordar que estes “dividistas 
ocultos”, tinham a carne muito 
fraca e flácida e o seu espíri-
to não era forte. Tramaram 
todo um país e ao seu povo.
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Eleições nos EUA: 

Definição do novo presidente 
mostra-se ainda distante

| internaCional |
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Após mais de cinco horas desde o início da apuração de 
votos, o resultado das eleições presidenciais americanas con-
tinua indefinido. O cenário indica para uma disputa aperta-
da entre o candidato democrata Joe Biden e o republicano 
Donald Trump, a ser definida por Estados do Meio-Oeste, 
como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, justamente aque-
les em que há grande volume de votos pelo correio a serem 
contabilizados e nos quais a apuração pode se estender pelos 
próximos dias.

As primeiras ho-
ras após o fe-
chamento das 
urnas mostraram 
que a eleição não 

seria uma lavada para nenhum 
dos lados. Em breve discurso, Bi-
den afirmou que a contagem dos 
votos pode demorar, mas “não é 
minha função nem a de Donald 
Trump dizer quem ganhou a elei-
ção”. Durante a fala do adver-
sário, Trump, que pressiona por 
uma definição rápida da eleição, 
tuitou: “Nós estamos indo MUI-
TO BEM, mas eles (democratas) 
vão tentar ROUBAR as eleições”.

Já nas primeiras horas após 
o fechamento das urnas na terça-
-feira (03/11) ficou claro que a 
eleição não seria uma lavada para 
nenhum dos lados. Trump, que 
concorre à reeleição, saiu na fren-
te na contagem em Flórida, Ge-
órgia, Carolina do Norte e Texas, 

quatro Estados nos quais venceu 
em 2016 contra Hillary Clinton.

O triunfo do republicano nes-
sas áreas é considerado crucial 
para que ele siga em condições 
competitivas na disputa. Já Bi-
den surge na frente no Arizona, 
que votou por Trump em 2016.

Nos EUA, o voto é indireto e 
conquista a Presidência o candi-
dato que somar no mínimo 270 
dos 538 delegados em disputa 
no colégio eleitoral americano.

De acordo com a projeção fei-
ta pela BBC News Brasil a partir 
das apurações nos Estados, até as 
4h05 de 4 de novembro (horário 
de Brasília), Biden somava 220 
delegados contra 213 de Biden.

A eleição de 2020 é sem 
precedentes no país por uma 
série de motivos. A pandemia 
de covid-19 levou 101 milhões 
de americanos a votarem anteci-
padamente, mais de 60 milhões 

deles via correio, um recorde.
Além disso, a projeção de 

participação eleitoral é a maior 
em mais de 100 anos. Cerca 
de 67% dos eleitores  ou 160 

milhões de pessoas compare-
ceram às urnas esse ano. Nos 
EUA, o voto não é obrigatório.

O processo eleitoral não 
é centralizado e cada Estado 

tem regras próprias e dife-
rentes para a condução do 
processo, o que explica por-
que o ritmo de divulgação 
dos resultados é tão diverso.
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Cadetral Velha de Quelimane, 
recordando a sua história

Na cidade de Quelimane, ele é um magnífico edifício de 
traçado austero, construído em 1776 século XVlll, e contém 
no interior sepulturas de líderes religiosos da era colonial. Foi 
proclamado como Monumento Nacional pela Portaria de 3 de 
Agosto de 1943, porque a sua história está intrinsecamente li-
gada a história secular da Zambézia em particular da cidade 
de Quelimane.

O seu traço ar-
quitectónico é 
semelhante ao 
da igreja Santa 
Catarina de Goa 

de 1512, com material perecí-
vel e recebeu várias obras de 
beneficiação utilizando madei-
ra e palha por Jesuítas, sob o 
Comando do Governador e ca-
pitão general Baltazar. Após a 
morte deste dirigente em 1786, 
o Governando António Manuel 
de Melo e Castro, através da re-
ligião Católica mandou acabar 
a construção.Neste monumento 
histórico religioso, encontram-
-se depositados cerca de 6 restos 
mortais, nomeadamente:Carlos 
Fortunato Generoso, filho de 
Cristóvão Colombo e de Emília 
de Assunção Generoso, faleci-
do aos 24 de Fevereiro de 1861. 
Em sua memória, em sinal de 
perpétua saudade, os seus pais 
inconsoláveis, colocaram uma 
lápida memorial. Emília Antó-

nio Generoso, falecida aos 3 de 
Maio de 1855, com 1 ano (um 
ano) e 6 meses (seis meses).
Capitão Mor dos rios de Sena, 
falecido em Quelimane em 25 
de Dezembro de 1843. Deixou 
quatro filhos que lhe construí-
ram a lápida no monumento em 
questão.Dona Maria Joana da 
Cunha, Faleceu nesta ex-vila 
Quelimane aos 19 de Agosto de 
1846. O seu esposo para eter-
na saudade fez lhe uma lápida 
neste monumento.Padre Fran-
cisco, veio como missionário 
para esta costa nos anos 1845. 
Foi vigário desta igreja, con-
firmado por carta regia de 27 
de Agosto de 1847. Nomeado 
depois de cavalheiro de Ordem 
de Cristo pela carta 863 de 21 
de Abril de 1858. Depois do 
seu falecimento, o seu incon-
solável irmão Joaquim Henri-
que da Nazaret, mandou fazer 
uma lápida em sua memória.

Catedral Velha de Quelima-

ne – É uma transformação que 
pode suscitar alguma polémica, 
logo aacontecer onde acontece: 
nas margens do Rio dos Bons 
Sinais, capital de uma das pro-
víncias moçambicanas que tem 
a vantagem de albergar gente 
que não se conforma com tudo 
e tem sempre algum pano para 
preencher o tecido belo que 
se chama “debate de ideias”.

De seu nome oficial, Igre-
ja da Nossa Senhora do Li-
vramento, a Catedral Velha de 
Quelimane foi construída em 
1776 e encerrada em 1975, se-
gundo o Padre Messias Lázaro 
de Carvalho, “por ter atingido o 
tempo recomendado para a sua 
utilização”, está hoje em obras 
de restauração, para novos fins.

Para retirá-la do estado de 
abandono, a “Associação dos 
Bons Sinais” um grupo que 
congrega Naturais e Amigos de 
Quelimane, está, desde Abril 
deste 2019, a mandar reabilitar 
a infra-estrutura, cujo término 
está projectado para 2021, ha-
vendo, no entanto, um “se”…

Por estas alturas, feitas as 
contas, para levar o esforço a 
bom termo faltam aproxima-
damente setenta milhões de 
meticais. É assim que Edson 

Barros, coordenador da Asso-
ciação dos Bons Sinais pede 
a todos, incluindo instituições 
governamentais, privadas, 
pessoas colectivas e singula-
res privadas para contribuí-
rem com valores monetários 
ao seu alcance de forma a le-
var o desiderato a bom termo.

A reabilitação da primei-
ra Catedral da capital pro-
vincial da Zambézia é par-
cialmente financiada pelo 
Governo da Noruega, através 
da sua Embaixada em Moçam-
bique, segundo Edson Barros.

“Uma das vantagens deste 
trabalho é que, em primeiro lu-
gar, a Igreja da Nossa Senhora 
do Livramento já deixou de ser 
refúgio de marginais”, comen-
tou Barros, sobre o curso das 
obras que já progrediram em 
aproximadamente 30 por cento.

Em homenagem à história 
e património material da cida-
de, um memorando assinado 
entre o empreiteiro, a ZAMCO, 
Lda, e a Diocese de Quelimane, 
deixa claro que se deve manter 
a estrutura de cobertura e de-
senhos pintados no interior da 
Catedral Velha de Quelimane.

“Tanto é que das sete asnas 
da estrutura de cobertura, apenas 

uma é que teve de ser feita do zero. 
As outras apenas as restauramos, 
porque as suas secções de madei-
ras ainda estão em estado acei-
tável”, ressalvou Edson Barros.

Uma vez restaurada, a Ca-
tedral Velha de Quelimane 
vai servir de centro cultural 
multiuso, podendo acolher di-
versos tipos de eventos, com 
destaque para cerimónias de 
casamentos, palestras e exposi-
ções”, detalhou Edson Barros.

O nosso informante refe-
riu que “o local jamais servirá 
como igreja”, mas ao mesmo 
tempo ressalvou que “em ne-
nhum momento o espaço será 
usado como discoteca” para não 
escandalizar os mais sensíveis.

Ele enfatizou que a Associa-
ção dos Bons Sinais, tem membros 
de vários credos religiosos, sa-
lientando que a ideia é que o local 
sirva a todos os extractos sociais.

Tal como o Padre Carvalho, 
o Coordenador da Associação 
dos Bons Sinais em Quelima-
ne sossega a todos e frisa que a 
transformação da Catedral Ve-
lha a centro cultural multiuso, 
“não vai ferir sensibilidades”.

Refira-se que no interior da 
Catedral Velha de Quelimane é, 
em si, uma relíquia: no seu inte-
rior jazem restos mortais de sete 
pessoas, nomeadamente duas 
freiras, um casal, duas crianças e 
um capitão militar que, segundo 
o Padre Carvalho Messias, trata-
-se de finados que directamente 
ou seus familiares contribuíram 
com actos extraordinários em prol 
daquela infra-estrutura lendária.

“É uma das razões que tor-
na o trabalho de restauração da 
Catedral muito delicado”, subli-
nhou o nosso interlocutor, subli-
nhando que tudo está a ser feito 
para manter as características 
tradicionais da infra-estrutura.

O Padre Messias de Carva-
lho, que integra o movimento 
de reabilitação da Catedral em 
representação da Comissão da 
Diocese de Quelimane entende 
que a transformação do local 
em centro cultural “não vai fe-
rir as regras da Igreja Católica”.

“A Igreja Católica não con-
seguiu por si mesma restaurar 
aquilo que é um monumento 
histórico da nossa confissão 
religiosa e é por isso que quan-
do a Associação dos Bons Si-
nais manifestou interesse em 
reabilitar a Catedral a Diocese 
aceitou a proposta”, sintetizou 
o Padre Messias de Carvalho.
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No leito do grande rio

TOTAL oferece enfermaria de isolamento

Secretaria de Estado de Desporto 
incentiva seleccionador dos Mamba

O Projecto Mozambique LNG, liderado pela To-
tal, procedeu, no dia 21 de Outubro, a entrega de 
uma Enfermaria de Isolamento Transitório para CO-
VID-19 em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

A cerimónia de 
entrega das 
i n s t a l ações 
pela Total 
r ea l i zou - se 

em simultanêo com a sessão 
de inauguração, orientada pelo 
Secretário de Estado da Pro-
víncia, Armindo Ngunga, num 
evento que contou também 
com a presença do representan-
te da Total, do representante do 
Governo do Distrito de Pemba, 
do Director Provincial dos Ser-
viços de Saúde, do Director do 
Hospital Provincial de Pemba, 
assim como parceiros de imple-
mentação no sector da saúde.

A inauguração da Enferma-
ria de Isolamento Transitório 
para pacientes de COVID-19 
em Pemba ocorre após a entre-
ga oficial às Autoridades Pro-
vinciais de Cabo Delgado, no 
passado mês de Julho, de um 
laboratório de PCR, equipa-
do com material de escritório 
e equipamento laboratorial 
completo, incluindo reagen-
tes e consumíveis para testes 
de COVID- 19 e ventiladores.

Falando momentos após 

a cerimónia de inauguração 
da infraestrutura, Armindo 
Ngunga, Secretário de Estado 

referiu-se ao gesto da Total nos 
seguintes termos: “esta enfer-
maria totalmente reabilitada e 
equipada, com 4 ventiladores 
patrocinados pela Total, capa-
cidade para 22 leitos, sistema 
centralizado de alimentação 
de oxigénio e ar comprimi-
do e equipamentos de última 

geração, visa reforçar a capa-
cidade de resposta das autori-
dades sanitárias no tratamento 
dos doentes com COVID-19”.

Além disso, Ngunga elo-
giou e reconheceu os esforços 
realizados pelos parceiros no 
desenvolvimento do país, ma-

nifestando a sua satisfação pela 
elevada qualidade dos trabalhos 
realizados, bem como pelo bri-
lhante apoio prestado pela To-
tal na luta contra a COVID-19 
na Província de Cabo Del-
gado, norte de Moçambique.

Além da reabilitação da 

Enfermaria de Isolamento 
Transitório para pacientes com 
COVID-19 e da entrega de 
ventiladores e do laboratório 
de PCR, a empresa já prestou 
igualmente apoio multiforme 
ao Governo destacando-se a 
entrega ao Instituto Nacional de 

Saúde, INS e a Direção de Saú-
de de Cabo Delgado de 25.000 
máscaras cirúrgicas e Nk95 para 
cada instituicão, do lote inicial 
de 50.000 máscaras  previstas 
para as autoridades de saúde. 

O apoio da Total incluiu 
ainda um elevado número 

de equipamentos de labora-
tório e testes para o Labora-
tório de Pemba, assim como 
diversos outros materiais de 
protecção individual, incluin-
do 15 termómetros infraver-
melhos e 30 bombas de pul-
verização de 10 litros cada.

Todas estas iniciativas 
fazem parte do programa 
de actividades de responsa-
bilidade social corporativa 
da Total e tem por objectivo 
apoiar os esforços governais 
na resposta nacional contra a 
COVID-19 em Moçambique.

No âmbito da sua missão 
de gestor do sistema desportivo 
nacional, a Secretaria de Es-
tado de Desportos recebeu na 
passada quinta feira, Luís Gon-

çalves, seleccionador nacional 
de Futebol e sua equipa técnica.

A reunião orientada por 
Francisco da Conceição, Di-
rector Nacional do Desporto de 

Rendimento, acompanhado de 
quadros séniores da Secretaria 
de Estado do Desporto, tinha 
como objectivo compreender 
o grau de preparação para da 

seleção nacional de futebol 
para o dublo confronto com 
a selecção dos Camarões no 
próximo mês de Novembro.

“Como responsáveis do 
sector do Desporto, queremos 
apoiar a seleção nacional para 
que ela proporcione alegria aos 
moçambicanos nos confrontos 
que se avizinham, de modo 
que a nossa bandeira esteja 
presente no próximo Campe-
onato Africano das Nações”, 
disse Francisco da Conceição.

Luís Gonçalves e sua equi-
pa técnica mostraram-se con-
fiantes para as partidas de 9 e 15 
de Novembro, tendo referido 
que o estágio em Portugal ser-
viu para compreender aspectos 
de jogo a serem melhorados.

A falta de ritmo de trei-
no e competição derivado 

das restrições no âmbito do 
período de Emergência mar-
caram negativamente a con-
dição física dos jogadores.

“Agradecemos a abertu-
ra da Secretaria de Estado do 
Desporto para este diálogo, 
é para nós equipa técnica um 
grande encorajamento e sinal 
de que estão connosco nesta 
missão; há três resultados que 
podem ocorrer numa partida 
e que toda envolvente, quer 
interna como externa, podem 
contribuir positiva ou nega-
tivamente mas estamos con-
fiantes” disse Luís Gonçalves.

A Secretaria de Estado do 
Desporto encorajou a Equipa a 
explorar diversas plataformas 
de comunicação de modo a criar 
maior conexão entre a seleçcão 
e o público, gerando empatia.
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O Projecto Mozambique LNG, liderado pela Total, procedeu, no dia 21 de 
Outubro, a entrega de uma Enfermaria de Isolamento Transitório para COVID-
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No leito do grande rio

O Banco de 
M o ç a m b i -
que (BM) e 
a Associação 
Moçambica-

na de Bancos (AMB) comunica-
ram que a Prime Rate a vigorar 
no mês de Novembro será de 
15.9%. O valor da taxa resulta no 
somatório da taxa de Indexante 
Único (calculada pelo Banco de 
Moçambique) e da taxa do Pré-
mio de Custo (calculada pela As-
sociação Moçambicana de Ban-
cos) que atingiram valores de 
10.3% e 5.6%, respectivamente, 
nas últimas actualizações. A Pri-
me Rate do Sistema Financeiro é 
a taxa de juro de referência para a 
concessão de créditos de taxa de 
juro variável no mercado bancá-
rio, resultante da soma do Prémio 

de Custo e do Indexante Único. 
O Prémio de Custo tem como 

factores determinantes o nível de 
risco do país, os níveis de crédito 
em incumprimento e saneado e a 
taxa de reservas obrigatórias para 
passivos em moeda nacional. 

Por outro lado, o Indexante 
Único tem como factor deter-
minante a taxa de juro de Po-
lítica Monetária (taxa MIMO) 
praticada no Mercado Mone-
tário Interbancário (MMI). No 
início do ano a taxa MIMO 
encontrava-se fixada a um va-
lor de 12.75%, tendo o Banco 
de Moçambique reduzido esta 
taxa para 11.25% em Abril e 
para 10.25% em Junho, valor 
que é mantido até à presente data. 

Outro importante determi-
nante da Prime Rate também sob 

controle da Autoridade Regulado-
ra é a taxa de reservas obrigatórias 
para passivos em moeda nacional. 

No início do ano, o coefi-
ciente de reservas obrigatórias 
para moeda nacional encontrava-
-se fixado em 13%, tendo o BM 

reduzido este coeficiente para 
11.5% no mês de Abril, valor 
que é mantido até à presente data. 

Dado que ao final do terceiro 
trimestre do ano a inflação nacio-
nal acumulada encontra-se infe-
rior a 1%, espera-se que a breve 

prazo o Comité de Política Mo-
netária do Banco de Moçambi-
que possa reduzir ambas as taxas 
(MIMO e reservas obrigatórias 
para passivos em moeda nacio-
nal), o que poderá permitir uma 
redução na Prime Rate.  AMB

Rigidez na Taxa de Reservas Obrigatórias e 
na Taxa de Juro de Política Monetária 

Com o apoio da 
Nacala Logis-
tics, os mais 
de 400 mil 
habitantes do 

distrito de Monapo, em Nam-
pula, voltaram, desde segunda-
-feira, a poder contar com uma 
ponte para peões e motociclos, 
que liga Monapo a Monapo-Rio.

Trata-se de um investimen-
to de cerca de cinco milhões 
de dólares que tem como ob-
jectivo garantir que a popu-
lação de Monapo tenha uma 
via de acesso segura, ligan-
do dois pontos importantes 

do distrito e permitindo um 
maior desenvolvimento local.

A reabilitação da infraes-
trutura consistiu, principal-
mente, na substituição do piso 
e de toda a estrutura metálica. 
A pintura da ponte foi também 
renovada, passando ainda a ter 
sinalização e betonagem nas 
áreas em contacto com o solo.

A Nacala Logistics acredi-
ta que a reabilitação e entrega 
desta obra permite que haja 
uma diminuição considerável 
dos riscos junto da população 
que, muitas vezes, fazia o uso 
inapropriado da ponte ferro-

viária que atravessa a região. 
Segundo o Administrador 

da Nacala Logistics, Marcos 
Presoti, a empresa está satis-
feita com o resultado do seu 
investimento e garante que vai 
continuar a apostar no bem-
-estar das populações que re-
sidem ao longo do corredor. 

“Queremos continuar a 
estar junto das populações, 
apostando no desenvolvimen-
to local e no seu bem-estar. A 
nossa maior preocupação era 
o risco eminente de acidentes, 
por isso, hoje, estamos satis-
feitos”, referiu o administrador 
da Nacala Logistics. Segundo 
Marcos Presoti, “fazer a entre-
ga da ponte reabilitada é um 
caminho seguro para a tran-
sitabilidade das populações”. 

O Administrador do Distri-
to de Monapo, Américo Ada-
mugy, por seu turno, agradeceu 
a Nacala Logistics por mais um 
investimento feito na região 
e destacou a importância da 
infra-estrutura para os residen-
tes de Monapo, dizendo que a 
ponte vai encurtar as distân-
cias de circulação de pessoas e 

bens. “A reabilitação da ponte 
é, sem dúvida, uma mais-valia 
para os residentes de Monapo”.  

Os residentes de Monapo 
manifestaram, por seu tur-
no, satisfação por poderem 
contar com esta ponte que 
tanta falta fazia à população 
que circula naquele distrito. 

“Há muito tempo que a 
população aguardava pela re-
abilitação da ponte”, afirmou 
Arlindo José, um dos mem-
bros da comunidade de Mo-
napo, agradecendo à Nacala 
Logistics pelo facto de “lhes 
ter devolvido um caminho se-
guro para a circulação”. “Antes 
corríamos muitos riscos fazen-
do a travessia na linha férrea, 
agora a nossa vida mudou para 
melhor. A responsabilidade de 
preservamos a ponte é ago-
ra nossa”, afirmou o popular. 

Também Emílio Tseco, re-
sidente de Monapo, agradece 
e enaltece “o mérito deste pro-
jecto financiado pela Nacala 
Logistics”. Opinião partilha-
da também pelo Líder Comu-
nitário local, Jaime Arlindo.

“Agradecemos à Nacala 

Logistics por melhorar a nossa 
ponte. Estamos muito satis-
feitos porque esta infraestru-
tura é muito importante para 
nós”, frisou Jaime Arlindo.

Ao longo do Corredor, a 
Nacala Logistics tem esta-
do a colocar à disposição das 
populações infra-estruturas 
importantes de mobilidade 
e transporte, nomeadamente 
pontes aéreas que permitem 
a continuidade da circulação 
de pessoas e comboios simul-
taneamente, passagens de ní-
vel e outras infra-estruturas 
que possibilitam a manuten-
ção da convivência segura 
entre comboios e pessoas.

Só em Monapo, a Naca-
la Logistics já construiu ou-
tras infraestruturas similares 
à que foi entregue esta se-
mana, entre elas duas pontes 
rodoviárias, uma ferroviá-
ria, uma para peões e uma 
ponte para motociclistas.

Todas estas acções en-
quadram-se nos valores da 
Nacala Logistis que advo-
gam o “Amor à Vida e Res-
peito às Comunidades”.

Nacala Logistics reabilita ponte que 
liga Monapo a Monapo-Rio 

Prime Rate inalterada

Obra beneficia mais de 400 mil habitantes

REVISTO

Rigidez na Taxa de Reservas Obrigatórias e na Taxa de Juro de Política Monetária 

Prime Rate inalterada

O Banco de Moçambique (BM) e a Associação Moçambicana de Bancos (AMB)
comunicaram que a Prime Rate a vigorar no mês de Novembro será de 15.9%. O valor da 
taxa resulta no somatório da taxa de Indexante Único (calculada pelo Banco de Moçambique) 
e da taxa do Prémio de Custo (calculada pela Associação Moçambicana de Bancos) que 
atingiram valores de 10.3% e 5.6%, respectivamente, nas últimas actualizações. A Prime 
Rate do Sistema Financeiro é a taxa de juro de referência para a concessão de créditos de taxa 
de juro variável no mercado bancário, resultante da soma do Prémio de Custo e do Indexante 
Único. 

O Prémio de Custo tem como factores determinantes o nível de risco do país, os níveis de 
crédito em incumprimento e saneado e a taxa de reservas obrigatórias para passivos em 
moeda nacional.

Por outro lado, o Indexante Único tem como factor determinante a taxa de juro de Política 
Monetária (taxa MIMO) praticada no Mercado Monetário Interbancário (MMI). No início do 
ano a taxa MIMO encontrava-se fixada a um valor de 12.75%, tendo o Banco de 
Moçambique reduzido esta taxa para 11.25% em Abril e para 10.25% em Junho, valor que é 
mantido até à presente data. 

Outro importante determinante da Prime Rate também sob controle da Autoridade 
Reguladora é a taxa de reservas obrigatórias para passivos em moeda nacional.

No início do ano, o coeficiente de reservas obrigatórias para moeda nacional encontrava-se 
fixado em 13%, tendo o BM reduzido este coeficiente para 11.5% no mês de Abril, valor que 
é mantido até à presente data. 
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Moza Banco e FNDS firmam parceria 
para apoiar sector agrícola do país

Salimo Abdula vence Prémio 
Euro Knowledge

Projecto Sustenta

O empresário moçambicano Salimo Abdula venceu o 
Prémio Euro Knowledge 2020. Euro Knowledge Leadership 
Award é um dos maiores reconhecimentos anuais a individua-
lidades que se destacam nas suas realizações e que deram uma 
contribuição significativa e impactante nos sectores empresa-
riais e desenvolvimento humano, tais como saúde, educação, 
ambiente, liderança e responsabilidade social corporativa.

A cerimónia de 
entrega dos 
prémios de-
correu a 30 de 
Outubro, de 

forma virtual a partir de House 
of Lords de Londres, e houve 
ainda espaço para uma mesa-
-redonda que discutiu lideran-
ça e filantropia com homens 
de negócio de todo o mundo.

Falando momentos depois 
de receber o Prémio de Lide-
rança Empresarial (Business 
Leader Award), Salimo Abdu-
la, presidente da Confederação 
Empresarial da Comunidade 
de Países de Língua Portugue-
sa (CE-CPLP), disse que era 
um privilégio ter o seu nome 
ligado a um prémio que já dis-
tinguiu personalidades como 
Bill Gates e Aliko Dangote.

“O prémio eleva o nome de 

Moçambique, a marca CPLP 
e das diversas entidades a que 
estamos ligados. Por isso, gos-
taria de agradecer a todos pela 
confiança e, especialmente, à 
comissão da Euro Knowled-
ge e à Women Leaddership of 
Africa, que muito apoiaram 
para esta nomeação e resul-
tado”, disse Salimo Abdula.

Breve Historial

Salimo Abdula é um em-
presário moçambicano, casado 
e tem três filhos. Considera-
do uma das 100 personalida-
des mais influentes de África, 
Abdula fundou a Intelec Hol-
dings através de uma desa-
fiante e brilhante trajectória.

Salimo Abdula sonhava ser 
basquetebolista. Aos 17 anos 
dirigiu a Associação de Bas-

quetebol da Zambézia, sua ter-
ra natal. Jogou na Associação 
Africana e no Benfica de Que-
limane. Nesta modalidade, per-
cebeu que a união faz a força. 

Para sustentar-se e custear 
os seus estudos, servia me-
sas no bar do velho Cinema 
Águia. Em 1980, foi pros-

seguir os estudos na Escola 
Comercial da cidade da Beira 
enquanto trabalhava na em-
presa Iluminante, origem da 
sua “acidental” vida empre-
sarial. Para continuar os estu-
dos, sem dinheiro para pagar 
viagem para Maputo, entrou 
num avião Antonov e a bor-

do teve a sorte de não pagar.
Em Maputo, após várias 

tentativas, Salimo Abdu-
la foi “encaixado” no Curso 
de Informática, leccionado 
conjuntamente pelo Instituto 
Comercial de Maputo e pela 
Faculdade de Matemática da 
Universidade Eduardo Mondlane. 

Revisto-cipo

Salimo Abdula vence Prémio Euro Knowledge

O empresário moçambicano Salimo Abdula venceu o Prémio Euro Knowledge 2020. Euro

Knowledge Leadership Award é um dos maiores reconhecimentos anuais a individualidades 

que se destacam nas suas realizações e que deram uma contribuição significativa e 

impactante nos sectores empresariais e desenvolvimento humano, tais como saúde, educação, 

ambiente, liderança e responsabilidade social corporativa.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu a 30 de Outubro, de forma virtual a partir de 

House of Lords de Londres, e houve ainda espaço para uma mesa-redonda que discutiu 

liderança e filantropia com homens de negócio de todo o mundo.

Falando momentos depois de receber o Prémio de Liderança Empresarial (Business Leader

Award), Salimo Abdula, presidente da Confederação Empresarial da Comunidade de Países 

de Língua Portuguesa (CE-CPLP), disse que era um privilégio ter o seu nome ligado a um 

prémio que já distinguiu personalidades como Bill Gates e Aliko Dangote.

“O prémio eleva o nome de Moçambique, a marca CPLP e das diversas entidades a que 

estamos ligados. Por isso, gostaria de agradecer a todos pela confiança e, especialmente, à 

comissão da Euro Knowledge e à Women Leaddership of Africa, que muito apoiaram para 

esta nomeação e resultado”, disse Salimo Abdula.

Breve Historial

O Moza Banco e o 
Fundo Nacional 
do Desenvolvi-
mento Susten-
tável (FNDS), 

instituição subordinada ao Ministério 
de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER), assinaram, recen-
temente, um Protocolo com vista 
a enquadrar a procura conjunta de 
soluções de financiamento que ve-
nham a beneficiar o sector primário 
da economia de uma forma con-
sistente e verdadeiramente viável.

Nestes termos, as duas Institui-
ções chegaram a um acordo para, 
ao abrigo do Projecto SUSTENTA, 
disponibilizarem um fundo no valor 
de 1.173.216.999,57 MT. Este fun-
do contempla uma Linha de Crédito 
destinada a apoiar o sector do Agro-
-Negócio, estando ainda acoplada 
de uma componente de subvenção 
não reembolsável e que se traduz 
numa comparticipação em fundos 
de apoio ao reforço dos capitais pró-

prios daquelas unidades empresariais.
Na cerimónia de assinatura do 

Protocolo, João Figueiredo, Presiden-
te do Conselho de Administração do 
Moza Banco, referiu-se à importância 
que, por um lado, esta iniciativa assu-
me na economia real, “na medida em 
que com a colaboração do MADER, 
através do FNDS, vai ser possível 
determinar-se um equilíbrio saudável 
entre o envolvimento de capitais pró-
prios e de financiamento bancário aos 
beneficiários destes financiamentos”. 

Por outro lado, “importa sublinhar 
o esforço do Estado, quer na captação 
de fundos provenientes de outros par-
ceiros como é o caso do Banco Mun-
dial, quer por via do Orçamento de 
Estado, acabaria por tornar possível 
que estes financiamentos fossem con-
cedidos a uma taxa bonificada muito 
abaixo das taxas de mercado, em li-
nha com as expectativas do Sector”.

Já o Presidente do Conselho de 
Administração do FNDS, Claudio 
Borges , reagiu afirmando que “Da-

dos em poder do MADER indicam 
que menos de 1% dos produtores 
agrícolas em Moçambique têm acesso 
ao crédito bancário. De modo a ul-
trapassar esta realidade, acreditamos 
ser preciso criar produtos financei-
ros desenhados à medida dos vários 
intervenientes numa cadeia de valor 
agrícola. Um destes produtos fica 
disponível ao mercado através des-
ta parceria com o MOZA, havendo 
espaço num futuro breve para outros 
bancos comerciais participarem. Atra-
vés desta parceria, que irá assegurar 
transparência e observância de regras 
de compliance, foi possível criar uma 
linha de crédito com condições que 
consideramos adequadas para o seg-
mento do agronegócio e permitirão 
uma maior integração e desenvolvi-
mento de cadeias de valor agrárias”.

Os termos e condições de aces-
so a esta Linha de Credito serão nos 
próximos dias disponibilizados ao 
mercado através dos canais de distri-
buição do Moza Banco e do FNDS.
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IMD aponta riscos de “gestão 
danosa” do Fundo Soberano

O Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) diz 
que Moçambique deve evitar uma “gestão danosa” dos re-
cursos a serem captados pelo Fundo Soberano, tal como 
ocorreu em vários países produtores de petróleo e gás.

O I n s t i t u t o 
para Demo-
cracia Mul-
tipartidária 
(IMD) de-

fende que o Fundo Soberano, 
por si só, não é solução. Para 

esta organização da sociedade 
civil, Moçambique deve evi-
tar uma “gestão danosa” dos 
recursos a serem captados, tal 
como ocorreu em vários países 
produtores de petróleo e gás.

“É fundamental a partici-

pação do todo segmento da 
sociedade para que o Fundo 
Soberano em Moçambique 
seja uma ferramenta de ges-
tão democrática, transparente, 
inclusiva e orientada para a 
melhoria das condições de vida 
dos moçambicanos”, apon-
tou Hermenegildo Mulhovo, 
director-executivo do IMD.

Este posicionamento foi 
defendido esta terça-feira, 
em Maputo, durante uma 
mesa redonda para anali-
sar a proposta do modelo do 
Fundo Soberano, elaborada 
pelo Banco de Moçambique.

A embaixadora da Finlândia 
disse que a gestão dos recursos 
do Fundo Soberano, prove-
nientes das receitas de explora-
ção de gás e petróleo deve ser 
transparente e mais abrangente.

“O modelo proposto é bom, 
mas há que envolver toda so-
ciedade no processo de gestão. 
Também é fundamental conso-
lidar a boa governação, através 
de instituições de governação 
mais fortes. Essa é chave para 
construir uma sociedade mais 
resiliente”, realçou Anna-kaisa 
Heikkinen, embaixadora da 
Finlândia em Moçambique.

O Banco Central espera 
reunir todos subsídios para 
o enriquecimento da propos-
ta final do Fundo Sobera-
no até Dezembro próximo.

O Banco de Moçambique e o Instituto para a Demo-
cracia Multipartidária (IMD) promovem hoje um debate 
para recolha de contributos sobre a proposta de criação de 
um fundo soberano no país, divulgada há três semanas.

O encontro a 
realizar em 
Maputo vai 
contar com 
a participa-

ção de deputados, académicos, 
empresários e corpo diplomáti-
co acreditado em Moçambique.

“Do encontro vai resul-
tar um documento que deve-
rá ser submetido ao Banco 
de Moçambique” – autor da 
proposta – e que será “um 
dos instrumentos da Assem-
bleia da República” para de-
cidir sobre o modelo de ges-
tão do fundo, explica o IMD.

Moçambique espera rece-
ber 96 mil milhões de dólares 
(81,4 mil milhões de euros) 
na vida útil do gás do Rovu-
ma, quase sete vezes o Produ-
to Interno Bruto (PIB) atual, 
segundo a proposta do banco 

central colocada em discus-
são pública a 12 de outubro.

O documento pre-
vê uma maturação do fun-
do até ao vigésimo ano.

Até essa altura, deve rece-
ber metade das receitas brutas 
provenientes da exploração 
de recursos naturais não re-
nováveis (a outra metade vai 
para o Orçamento do Esta-
do, OE) e só libertá-las em 
caso de “choque extremo” 
na economia ou calamidades.

Depois de comple-
tar 20 anos, o fundo de-
verá contribuir para o OE 
com 4% do seu saldo.

O fundo terá dois obje-
tivos, “acumular poupança” 
e “contribuir para a estabi-
lização fiscal do país”, com 
regras de transparência e 
prestação de contas (MMO)

Banco de Moçambique 
procura contributos para 
criação de fundo soberano

O país espera receber 96 
biliões de dólares durante 
a vida útil do gás do Rovu-
ma, em Cabo Delgado, quase 
sete vezes o Produto Interno 
Bruto (PIB) actual. A propos-
ta prevê uma maturação do 
Fundo até ao vigésimo ano.

Depois de completar 
20 anos, o Fundo Sobera-

no deverá contribuir para 
o Orçamento do Estado 
(OE) com 4% do seu saldo.

Segundo a proposta do Ban-
co de Moçambique, o Fundo 
terá dois objectivos, “acumular 
poupança” e “contribuir para a 
estabilização fiscal do país”, 
com regras de transparência 
e prestação de contas (MMO)

Exmo sr director
Vimos por este meio, e na sequência 

da notícia veiculada pela publicação que 
dirige, no passado dia 22 de Outubro, in-
titulada “Navigator/Portucel à procura de 
parceiro chinês “, informar sobre alguns 
aspectos às afirmações contidas nesta no-
tícia. Assim, é importante clarificar que:

1. Neste momento nenhuma das 
empresas referidas está à procura de 
parceiro para o seu projecto em Mo-
çambique, pelo que a informação vei-
culada não tem nenhum fundamento.

2. As relações com as autoridades do 
governo central, provincial e distrital são 
de elevada cooperação e desenvolvimento 
a diversos níveis, e por isso não correspon-
de à verdade que a empresa esteja a “de-
bater-se com problemas de transportes e 
logísticas não resolvidos atempadamente”.

3. 3. A Portucel não recebeu noti-
ficação de nenhum processo judicial que 
lhe tenha sido colocado, pelas entidades 

referidas ou por quaisquer outras, ao con-
trário do que o vosso artigo afirma. O que 
sucedeu foi que alguns órgãos de comuni-
cação publicaram declarações difamatórias 
proferidas por essas entidades, com amea-
ças de processos. Foi na sequência destas 
difamações que a Portucel Moçambique e 
a Navigator, depois de goradas as tentati-
vas de diálogo e por manifesta violação 
do bom nome e integridade das empresas, 
interpuseram acções judiciais contra essas 
entidades, nos tribunais de Maputo e de 
Lisboa, como foi oportunamente notificado.

4. Assim em face dos conteúdos 
acima referidos, vimos ao abrigo da lei 
de imprensa, requerer a publicação na in-
tegra desta carta, na mesma localização e 
com o mesmo destaque que a notícia origi-
nal, para que fique claro para os leitores do 
vosso prezado jornal a verdade dos factos.

Atentamente
Paulo Silva
(Administrador Delegado)

Esclarecimento
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Associações provinciais de basquetebol têm até 31 
de Dezembro para concluir provas da época 2020

Cristiano Ronaldo chega a 50 
golos pela Juventus

 Manchester City fecha contratação 
de jóia sérvia por R$ 53 milhões

Na sequência da autorização do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, para a realização de competições, a Federação 
Moçambicana de Basquetebol (FMB) exorta as associações 
provinciais a concluírem as suas provas até 31 de Dezembro. 

As datas para 
rea l i zação 
das provas 
serão bre-
v e m e n t e 

anunciadas e estas devem res-
peitar o protocolo sanitário de 
reinício das actividades des-
portivas, a ser estabelecido 
entre a Secretaria de Estado 
do Desporto e a Federação 
Moçambicana de Basquetebol. 

•As provas de curta dura-
ção, segundo a FMB, visam 
auxiliar as equipas a realizar 
jogos de forma a que possam 
regressar à competição na pró-
xima época com os níveis fí-
sicos desejáveis, uma vez que 
ficaram muito tempo sem po-
der jogar devido à Covid-19.

A época basquetebolís-
tica para 2021 iniciar-se-á a 
1 de Fevereiro 2021, e ter-

Cristiano Ronaldo alcançou 
outra marca impressionante no 
último jogo, ao marcar, pelo 
menos uma vez nas últimas 
nove partidas que disputou pela 
Juventus no campeonato italia-
no, feito que não era atingido 
por um jogador bianconero 
desde Trezeguet, em 2005. Na 
temporada, Cristiano Ronal-
do tem 19 golos em 19 jogos.

Depois da quarentena de 

duas semanas devido ao novo 
coronavírus, Cristiano Ronaldo 
parece ter voltado com tudo. 
Neste domingo (01), ao marcar 
duas vezes na vitória da Juven-
tus por 3 a 0 contra Fiorentina, 
pelo Campeonato Italiano, e, 
com estes golos CR7 chegou à 
marca de 50 golos pela Velha 
Senhora. O feito foi atingido 
em 70 partidas vestido à cami-
sa do actual líder da Série A. 

Filip Stevanovic, 
de 18 anos, se 
destacou pelo 
Partizan, da Sér-
via, e chegará 

ao Etihad Stadium em Janeiro.
 Mesmo fora do perío-

do de janela de transferên-
cias na Premier League, o 
Manchester City fechou, no 
último final de semana, a con-
tratação do jovem Filip Steva-
novic, do Partizan, da Sérvia.

A finalização da negocia-
ção ainda não foi divulgada 
oficialmente, mas, segundo o 
site ‘The Athletic’, ela já está 
sacramentada. O clube inglês 
pagará 8 milhões de euros (cer-
ca de R$ 53 milhões, pelas co-
tações actuais) para contratar 
o jovem, de apenas 18 anos.

Stevanovic é considerado 
uma das maiores jóias do futebol 
sérvio e vinha tendo papel de des-
taque no Partizan, um dos maio-
res times do país. Ponta-esquer-
do, ele marcou três golos e deu 
duas assistências, em 16 partidas 
disputadas na actual temporada.

O atacante chegará à Ingla-
terra apenas em Janeiro, quan-
do a janela de transferências de 
Inverno reabre, e ele poderia 
ser inscrito pela equipa treinada 
por Pep Guardiola. A tendência, 

porém, é que ele seja empres-
tado para ganhar experiência 
em competições de alto nível. 

Geralmente, os jovens jo-

gadores do City costumam 
actuar pelo Girona, da Es-
panha, que tem os mesmos 
proprietários dos Cityzens. 

mina a 31 de Dezembro de 
20201, em todos os escalões. 

•Recorde-se que a Liga 
Moçambicana de Basquetebol 
já agendou a Fase Regular do 
campeonato masculino da 
competição para Setembro 
de 2021, num ano que tam-
bém pretende uma compe-

tição da Liga Feminina com 
o objectivo de massificar 
a modalidade e estimular a 
criação de mais clubes, para 
além de preencher a lacu-
na da falta de um torneio 
nacional no género feminino.

Outra novidade que a Liga 
Moçambicana de Basquetebol 

pretende introduzir na próxima 
época é a realização de uma 
Taça da Liga, que será dispu-
tada pelas cinco equipas me-
lhores classificadas na Liga do 
ano passado, nomeadamente o 
Ferroviário de Maputo, Costa 
do Sol, Ferroviário da Beira, 
A Politécnica (LANCEMZ)
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Comercial

Jogo dos Camarões com os Mambas terá público

Neymar busca contrato 
longo com PSG

Maradona internado no hospital de 
La Plata na Argentina

Neymar desis-
tiu de uma 
transferên-
cia para o 
B a r c e l o n a 

e que o brasileiro quer reno-
var com o PSG por mais cinco 
anos, com salário semelhante 
ao que ele recebe actualmente. 

A informação foi adiantada 
pelo jornal inglês ‘The Mirror’.

O jornal diz ainda que o 
Barça estava interessado em 
reencontratar o jogador de 
28 anos, mas esses planos 

foram prejudicados pelo im-
pacto económico da crise do 
coronavírus, já que os clubes 
da La Liga estariam em ‘si-
tuação financeira perigosa.

 O brasileiro espera renovar 
com o PSG e receber anualmen-
te um valor de 34 milhões de 
euros, cerca de R$ 217 milhões.

Segundo o jornal, Neymar 
confirmou a sua permanên-
cia no PSG: Eu fico no PSG. 
Temos a ambição de voltar à 
final da Liga dos Campeões, 
mas desta vez para ganhá-la.

Após desistir do Barcelona 

Com problemas emocionais

Em Douala

O presidente da Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF), Feizal Sidat, revelou na sexta-feira passada que o jogo 
dos Mambas frente aos Camarões, agendado para 12 de No-
vembro, em Douala, terá entre 30 e 40 mil pessoas nas bancadas.

O jogo Cama-
rões - Mo-
ç a m b i q u e 
será à por-
ta aber-

ta, num novo estádio. 
Segundo adiantou o presi-

dente da Federação Moçambi-
cana de Futebol, Feizal Sidat, 
“já nos informaram que haverá 

adeptos neste jogo, entre 30 ou 
40 mil espectadores, sendo que 
a capacidade do estádio é de 45 
mil”, disse Sidat, para depois 
acrescentar que Moçambique 
não poderá levar adeptos aos 
Camarões devido à situação 
actual da pandemia do novo 
coronavírus, apesar da Federa-

O ídolo máximo do futebol 
argentino e técnico do Gim-
nasia, Diego Armando Mara-
dona, foi hospitalizado nesta 
segunda-feira, informação 
confirmada pela TNT Sports.

O internamento é preven-
tivo, após o ex-jogador apre-
sentar problemas emocionais. 
Maradona foi submetido a 
uma série de exames e não 
apresenta nenhum sintoma de 
Covid-19, como se especu-
lou num primeiro momento 
após o mesmo ser internado. 

O jogador comple-
tou 60 anos na últi-
ma sexta-feira, dia 30. 

ção camaronesa de futebol ter 
informado à FMF que podem 
ir ao estádio entre 200 e 300 
adeptos da “Pátria Amada”.

“Nós podemos contro-
lar os atletas, mas não temos 
o controlo sobre os adeptos, 
pois o voo praticamente se-
ria o mesmo, e havia o risco 
de infectar os atletas e a outra 

delegação. Nesse contexto, 
juntamente com a Secretaria 
de Estado do Desporto, toma-
mos uma decisão unânime em 
que não vamos levar adeptos”. 

 Entretanto, a FCF dis-
se que “podem vir 200 a 
300 adeptos, não há pro-
blema nenhum, são bem-
-vindos”, revelou Sidat. [FM]
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Jossias Filipe “1885-2015 Momentos, 
Factos e Posicionamentos’’

Projecto Tindzila e a Dinamização da Cultura

O historiador e diplomata Jossias Filipe lançou, 
quarta-feira, 28 de Outubro, em Maputo, o seu novo li-
vro intitulado “1885-2015 Momentos, Factos e Posi-
cionamentos’’, com o propósito de contribuir para 
a compreensão da história recente de Moçambique.

O livro, patrocina-
do pela Moçam-
bique Telecom 
(Tmcel), abarca 
o período entre 

1885 e 2015, no qual o autor 
aborda momentos em que ocor-
reram factos que determinaram 
diferentes posicionamentos dos 
fazedores de política e não só.

Trata-se de uma obra re-
comendada como material de 
apoio na leccionação da his-
tória de Moçambique a todos 
os níveis, sendo, igualmen-
te, um ponto de partida para 
que estudos pormenorizados 
possam ser desenvolvidos.

Usando da palavra, durante 
a cerimónia de lançamento da 
obra, o presidente do Conselho 

de Administração da Tmcel, 
Mahomed Rafique Jusob, re-
feriu que a empresa que diri-
ge associou-se a este projecto 
de impacto imensurável para 
a história do país, no quadro 
do compromisso que assumiu 
no apoio à cultura e educação.

“Hoje, volvidos vários anos, é 
notável o crescimento qualitativo 
do envolvimento da Tmcel nesta 
vertente, tornando-se já parceira 
e parte relevante da dinâmica 
literária e da cultura nacional, 
mantendo e alargando o espaço 
de debate e de interpretação da 
literatura e arte contemporâne-
as moçambicanas”, enfatizou.

Por sua vez, o autor do li-
vro disse estar na origem da 
obra o facto de a história recen-

te do país estar cheia de episó-
dios marcantes que precisam 
de ser conhecidos, analisados 
e estudados por todos, na pers-
pectiva de se obter conheci-
mento histórico orientador.

“Produto de muita informa-
ção que circula na sociedade é 
importante que seja possível en-
contrar um momento para que 

nós possamos analisar o que ouvi-
mos, o que lemos e o que vemos, 
de modo a que no final a verdade 
histórica, a verdade orientadora, 
se mantenha em nós”, frisou.

Na sua breve apresentação 
do livro, o reitor da Universi-
dade Joaquim Chissano, José 
Magode, considerou que a obra 
representa um contributo para 

a compreensão da história con-
temporânea do país, com refe-
rência aos quadros económico, 
político e social das motivações 
e estratégias de diversos ac-
tores sociais e políticos como 
sujeitos de momentos, factos e 
posicionamentos no processo.

“Escrito em linguagem clara 
e na base do acervo documen-
tal de suporte à análise histó-
rica, a obra de Jossias Filipe 
revela ser, em ciências sociais, 
uma referência para estudan-
tes, docentes, investigadores e 
o público em geral, para a per-
cepção das dinâmicas em Mo-
çambique em interação com o 
mundo”, concluiu José Magode.  

Importa realçar que, para 
além da Tmcel, a obra “1885-
2015 Momentos, Factos e Po-
sicionamentos”, contou com o 
apoio do BCI-Banco Comercial 
e de Investimentos e da Uni-
versidade Joaquim Chissano.

O projecto Tindzila é uma 
jóia em lapidação e vai tornan-
do-se cada vez mais notável a 
sua presença nos holofotes e 
nos destaques das grandes co-
lunas de literatura, das artes em 
geral, neste momento em que as 
portas se abrem tímidas por con-
ta das limitações impostas por 
esta coisa que receamos nome-
ar, graças a bondade de pesso-
as como Alerto Bia e de outras 
figuras de estimável índole que 
não mencionaremos por não ser 
acurado fazê-lo neste artigo e 
de instituições como Fundo Bi-
bliográfico da Língua Portugue-
sa que se reservam a dar uma 
atenção especial a causa que nos 
orienta como um projecto cultu-
ral ambicioso, embora, imberbe.

Um projecto de Jovens para 
a dinamização da cultura mo-
çambicana. Um Projecto que 
começa na “terra da boa gente” 
Inhambane, concretamente no 

Distrito de Inharrime, fundada 
por jovens moçambicanos. Tem 
como feito, várias actividades 
de expressão artística, tais é o 
caso de exposições de livros 
literários, exposições de artes 
plásticas, pintura, escultura, en-
tre outras formas de expressão 
artística do país e da diáspora.

O Projecto Tindzila é 
uma iniciativa cultural, que 
iniciou suas actividades em 
2018, sem fins lucrativos, vo-
cacionada na dinamização 
da cultura, tendo como foco 
primordial a LITERATURA 
na província de Inhambane. 

Têm como os membros 
organizadores dos eventos, 
os jovens: Alerto Bia, Daniel 
Guambe, Dynámico El Capi-
tine, Inácio WaKa LP, Jeco-
niasMocumbe, Jerimias Fran-
cisco, João Baptista, Otildo 
Justino Guido, Sidónio Celine.

Estes jovens visionários a 

partir deste projecto procuram 
despertar o interesse pela lei-
tura nos diversos segmentos 
da sociedade da Província de 
Inhambane, solidificando deste 
modo, a construção da identi-
dade cultural local, bem como, 
ser a ponte dos artistas locais 
aos holofotes da diáspora. Não 
obstante, Promovem as mani-
festações literárias, fazendo-
-as acompanhar de diversas 
expressões culturais no sentido 
de trazer maior visibilidade às 
artes praticadas nos diversos 
segmentos socais da província.

“Ora, por ser constituí-
da por um grupo de jovens, o 
projecto tem como grupo alvo 
todos os segmentos sociais, 
dando prioridade a jovens e 
as pessoas menos favorecidas 
economicamente”, Enfatizam. 

O Projecto Tindzila pretende 
através da literatura associada a 
outras formas de expressão ar-
tística, resgatar a cultura e os 
valores mais nobres da estética 
dando prioridade a produção 
local como sendo o princi-
pal meio de inclusão social. 

Cultivar o espírito de va-
lorização da criação individu-
al e colectiva como forma de 
incentivar os artistas locais a 
procurar junto do projecto for-
mas de se impor no mercado.

Os artistas deverão ser esti-

mulados a desenvolverem pes-
quisas na área da sua actuação, 
encontrando formas de desen-
volvimento individual e colecti-
vo, tanto quanto para a criação da 
identidade própria, Justificam. 

O Projecto Tindzila tem re-
alizado várias actividades de 
cunho artístico, dando enfâse a 
literatura. Portanto, com o ad-
vento deste novo cenário pro-
porcionado pela COVID-19, 
realiza as actividades através 
dos meios digitais. É importante 
referir que o Projecto Tindzila 
tem como público-alvo a comu-
nidade de Inharrime, e feito um 
estudo profundo sobre os meios 
tecnológicos utilizados, de en-
tre todas que pensamos: Zoom, 
Facebook, Instagram, acharam 
mais ideal o uso do WhatsA-
pp, por conta das facilidades e 
condições de acesso deste meio 
pelo público-alvo do Tindzila. 

O Projecto Tindzila conta 
com um acervo bibliográfico 
de 265 livros, doados pelos 
membros do Projecto, e pe-
los simpatizantes, tais como: 
Alerto Bia, Associação Cultu-
ral Xitende, e recentemente, 
o Fundo Bibliográfico da Lín-
gua Portuguesa, que ofereceu 
100 livros de literatura nacio-
nal e internacional, e a Dra.
AdozindaMatsimbe, chefe do 
Posto Administrativo de Pan-

da, que ofereceu 50 livros de 
cunho didáctico e científico. 

O Projecto Tindzila havia 
planeado 27 eventos para este 
ano, dentre saraus de poesia, fei-
ras de livros nas escolas secun-
dárias e primárias de Inharrime, 
Panda e Zavala, piqueniques 
poéticos, círculos de leituras, 
duas oficinas literárias em pro-
sa de ficção, e um cocktail de 
letras e sons, mas o plano foi 
alterado por conta desta situ-
ação pandémica. Desde o dia 
06 de Maio do presente ano, o 
Tindzila realiza eventos sema-
nais, aos sábados, pelo What-
saApp, contemplando além de 
pessoas de Inhambane, as do 
Brasil, Portugal, Guiné Bissau, 
Angola, São Tomé e Príncipe.  

Actualmente, o Projecto 
está a organizar uma revis-
ta cultural intitulada Revista 
Tindzila, em parceria com as 
empresas MocumbiService e 
Studio258, que tem em vis-
ta publicar poetas e escritores 
emergentes de Moçambique.

Se quiser entrar em contac-
to com estes jovens para todo 
o tipo de apoio, encontrar os 
seus trabalhos, tem ao seu dis-
por o site, www.tindzilablogs-
pot.com, Correio Electrónico: 
tindzila@gmail.com e o FA-
CEBOOK: Projecto Tindzila

Silvino Miranda

REVISTO

Jossias Filipe “1885-2015 Momentos, 
Factos e Posicionamentos’’

O historiador e diplomata Jossias Filipe lançou, quarta-feira, 28 de Outubro, em 
Maputo, o seu novo livro intitulado “1885-2015 Momentos, Factos e 
Posicionamentos’’, com o propósito de contribuir para a compreensão da 
história recente de Moçambique. 

O livro, patrocinado pela Moçambique Telecom (Tmcel), abarca o período entre 
1885 e 2015, no qual o autor aborda momentos em que ocorreram factos que 
determinaram diferentes posicionamentos dos fazedores de política e não só. 

Trata-se de uma obra recomendada como material de apoio na leccionação da 
história de Moçambique a todos os níveis, sendo, igualmente, um ponto de 
partida para que estudos pormenorizados possam ser desenvolvidos. 

Usando da palavra, durante a cerimónia de lançamento da obra, o presidente 
do Conselho de Administração da Tmcel, Mahomed Rafique Jusob, referiu que a 
empresa que dirige associou-se a este projecto de impacto imensurável para a 
história do país, no quadro do compromisso que assumiu no apoio à cultura e 
educação. 

“Hoje, volvidos vários anos, é notável o crescimento qualitativo do 
envolvimento da Tmcel nesta vertente, tornando-se já parceira e parte 
relevante da dinâmica literária e da cultura nacional, mantendo e alargando o 

REVISTO 

 

Projecto Tindzila e a Dinamização da Cultura 

 
O projecto Tindzila é uma jóia em lapidação e vai tornando-se cada vez mais notável a 

sua presença nos holofotes e nos destaques das grandes colunas de literatura, das artes 

em geral, neste momento em que as portas se abrem tímidas por conta das limitações 

impostas por esta coisa que receamos nomear, graças a bondade de pessoas como Alerto 

Bia e de outras figuras de estimável índole que não mencionaremos por não ser acurado 

fazê-lo neste artigo e de instituições como Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa 

que se reservam a dar uma atenção especial a causa que nos orienta como um projecto 

cultural ambicioso, embora, imberbe.

Um projecto de Jovens para a dinamização da cultura moçambicana. Um Projecto que 

começa na "terra da boa gente" Inhambane, concretamente no Distrito de Inharrime, 

fundada por jovens moçambicanos. Tem como feito, várias actividades de expressão 

artística, tais é o caso de exposições de livros literários, exposições de artes plásticas, 

pintura, escultura, entre outras formas de expressão artística do país e da diáspora.

O Projecto Tindzila é uma iniciativa cultural, que iniciou suas actividades em 2018, sem 

fins lucrativos, vocacionada na dinamização da cultura, tendo como foco primordial a 

LITERATURA na província de Inhambane. 

Têm como os membros organizadores dos eventos, os jovens: Alerto Bia, Daniel 

Guambe, Dynámico El Capitine, Inácio WaKa LP, JeconiasMocumbe, Jerimias 

Francisco, João Baptista, Otildo Justino Guido, Sidónio Celine.

Estes jovens visionários a partir deste projecto procuram despertar o interesse pela 

leitura nos diversos segmentos da sociedade da Província de Inhambane, solidificando 

deste modo, a construção da identidade cultural local, bem como, ser a ponte dos 

artistas locais aos holofotes da diáspora. Não obstante, Promovem as manifestações 
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Ânia Panguene: um talento para 
o bem da Ilha Benguelene

“ITINERÁRIOS”, ou o mundo pelo 
ceramista moçambicano João Donato

Ânia Panguene, adolescente dos seus 17 anos, submersa num 
mundo adverso em que falta quase tudo para a Ilha de Bengue-
lene, cita na foz do rio Incomati, em Marracuene, província de 
Maputo. Ânia soube sonhar e vencer. Não foi fácil concretizar 
o seu sonho da arte de pintar, mesmo faltando o essencial para 
viver, sendo que é pescadora de amêijoas, actividade que in-
tersecta com a escola onde frequenta a décima primeira classe.

Ânia constitui 
um exemplo 
para os ilhéus, 
ao apostar no 
lápis como 

seu objecto. Pinta quase 
tudo. Em minutos se lhe su-
gerir um rosto, ela trata de 
transferi-lo para o papel. 

Ainda em tenra idade, a ar-
tista de palmo e meio já mos-
tra ter os pés firmes na arte e 
para sua estreia que contou 
com apoio da Casa da Cultura 
e a Associação Moçambicana 
Para a Protecção e Desenvolvi-
mento da Ilha Benguelene, que 
desde os primeiros minutos 
expõe seus trabalhos na galeria 

da casa da cultura, numa colec-
tiva com dois outros artistas.

Panguene pede apoio de 
qualquer género desde: pincel, 
estirador, molduras, papeis. 
Mas, sobretudo a formação 
técnica para aprimorar a teoria 
e a prático sabido que a arte é 
uma ciência. Acreditando tal 
como disse o pintor Pablo Pi-
casso que “o melhor tempo é 
o próximo “ Ânia está ciente 
e optimista, acreditando que 
se avizinham bons momentos 
para sua carreira, apesar de 
reconhecer humildemente que 
é caloira nestas coisas de pin-
tar. Foi pela mão do filantropo, 
João Das Neves que inclusive 

elton da Graça 

O C a m õ e s 
– Centro 
C u l t u r a l 
P o r t u g u ê s 
em Maputo 

apresenta a exposição “ITI-
NERÁRIOS”, do ceramista 
moçambicano João Donato.

João Donato iniciou o seu 
trabalho na arte da cerâmica 
em 2002 no Brasil, com a mes-
tre ceramista Cecy Sato. Em 
2005 foi para Londres onde 
estudou sob a tutela de Daph-
ne Carnegy, no City and Is-
lington College, tendo depois 
trabalhado nesta cidade como 

técnico de cerâmica até 2011. 
No mesmo ano regressa a Ma-
puto, onde actualmente vive e 
trabalha.Com uma carreira in-
ternacional estabelecida, João 
Donato tem apresentado o seu 
trabalho em diversas exposi-
ções individuais e colectivas 
em Moçambique, Portugal, 
Brasil, Reino Unido e Suécia.

Em “ITINERÁRIOS”, 
João Donato apresenta cerca 
de 60 obras de produção re-
cente, que conduzem o visi-
tante para diferentes mundos, 
entre a mitologia e a natureza, 
percorrendo também entre a 

diversidade da fauna, o de-
sembaraço, o alojamento tem-
porário, os percursos urbanos 
e outros elementos que inte-
gram a cultura moçambicana.

O projecto da exposição 
“Itinerários” conta com a es-
pecial participação do jorna-
lista, ensaísta e escritor An-
tónio Cabrita, que apresenta 
de forma inédita no catálogo 
desta mostra uma reflexão po-
ética sobre cada itinerário que 
compõe um conjunto de obras 
do ceramista João Donato.

“ITINERÁRIOS”, um 
projecto do Camões – Centro 
Cultural Português em Ma-
puto conta ainda com o apoio 
da Fundação Fernando Leite 
Couto e a Sociedade de Águas 
de Moçambique (Água Nama-
acha) estará patente até o dia 
16 de Novembro, de segunda 
a sábado, entre às 11h00 e às 
17h00. A cerimónia de inau-
guração teve lugar dia 14 de 
Outubro de 2020, tendo sido 
reservada a um número restri-
to de convidados e respeitará 
todas as medidas adequadas de 
higiene e segurança definidas 
pelas autoridades competentes.

mobiliza apoios juntos de vá-
rios parceiros para a constru-
ção de escolas, produção de 
mel, melhoria da renda dos na-
tivos através de uma pesca re-

grada e sustentável, projectos 
que carecem de algum modo 
de pessoas de boa vontade. 

Efectivamente Ânia pede 

ao governo e ao empresaria-
do que se dedique na desco-
berta de novos talentos na 
ilha de Benguelene que nem 
energia possui sendo que as 
noites são de um sofrimen-
to continuo sendo que não se 
pode ter acesso aos meios de 
comunicação. A Benguele-
ne tudo faz e vai fazer para 
transformar as vidas de Ânia 
e suas correligionárias que 
vivem um eterno sofrimento 
chegando a se fazer transpor-
tar por barcaças a remo a pro-
cura da melhor travessia para 
a vila de Marracuene onde 
adquirem produtos básicos. 

Uma ilha com ta-
manhos adjectivos 

A Ilha de Benguelene é 
berço de um mangal típico e 
águas com uma beleza ima-
culada e pura que constitui 
uma das tentações para os 
amantes do ambiente. Carac-
terizado por um lençol verde 
que não lhe falta água propí-
cia para a prática do despor-
to a vela canoagem, ski e o 
turismo,sendo um ponto de 
grande referência em que é 
proibido não estar bem pelos 
fascínios da biodiversidade 
que enche o olho de qualquer 

visitante. A Benguelene conta 
com universo de 250 habitan-
tes na sua maioria dedicam-
-se a actividade piscatória.

REVISTO

“ITINERÁRIOS”, ou o mundo pelo ceramista moçambicano João Donato.

O Camões – Centro Cultural Português em Maputo apresenta a exposição “ITINERÁRIOS”, 

do ceramista moçambicano João Donato.

João Donato iniciou o seu trabalho na arte da cerâmica em 2002 no Brasil, com a mestre 

ceramista Cecy Sato. Em 2005 foi para Londres onde estudou sob a tutela de Daphne 

Carnegy, no City and Islington College, tendo depois trabalhado nesta cidade como técnico 

de cerâmica até 2011. No mesmo ano regressa a Maputo, onde actualmente vive e 

trabalha.Com uma carreira internacional estabelecida, João Donato tem apresentado o seu 

trabalho em diversas exposições individuais e colectivas em Moçambique, Portugal, Brasil, 

Reino Unido e Suécia.

Em “ITINERÁRIOS”, João Donato apresenta cerca de 60 obras de produção recente, que 

conduzem o visitante para diferentes mundos, entre a mitologia e a natureza, percorrendo 

também entre a diversidade da fauna, o desembaraço, o alojamento temporário, os percursos 

urbanos e outros elementos que integram a cultura moçambicana.

O projecto da exposição “Itinerários” conta com a especial participação do jornalista, ensaísta 

e escritor António Cabrita, que apresenta de forma inédita no catálogo desta mostra uma 

reflexão poética sobre cada itinerário que compõe um conjunto de obras do ceramista João 

Donato.
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O perigo jiadista na 
frança e na áfrica
A França foi ce-

nário, esta se-
mana, de uma 
nova vaga de 
atentados jia-

distas, desta vez na Basílica de 
Nossa Senhora da Assunção, 
em Nice. O terrorista entrou na 
igreja cerca das oito e meia do 
dia 29 de Outubro e ali assassi-
nou, a sangue frio, três pessoas.

Nice foi teatro, no Verão de 
2016, de um dos mais sangrentos 
atentados terroristas acontecidos 
na Europa. Foi no 14 de Julho, 
dia da festa nacional francesa, 
quando um tunisino, Mohamed 
Lahouaiej-Bouhlel, ao volan-
te de um camião, se precipitou 
a alta velocidade pela Prome-
nade desAnglais, esmagando 
à sua passagem as pessoas ali 
aglomeradas. Do atentado resul-
taram 86 mortos e 458 feridos. 
O assassino foi abatido, mas 
antes causou grandes estragos.

Agora os atentados de Nice, 
na sequência do assassinato do 
professor Samuel Paty, levam a 
sociedade francesa a temer uma 
nova vaga de ataques armados.

Os atentados vêm na sequên-
cia da fúria no mundo muçul-
mano perante as declarações do 
Presidente Macron, após o as-
sassinato de Paty. A França tem 
sido objecto e teatro de ataques 
terroristas frequentes. Além do 
atentado da Promenade desAn-
glais, tinha havido a matança dos 
jornalistas do Charlie Hebdo. E 
em Novembro de 2015 tinham 
sido mortas, também em Paris, 
130 pessoas, inclusive os 7 terro-
ristas, em ataques diversos. Com 
uma grande população de imi-
grantes muçulmanos, que sempre 
mostraram grandes dificuldades 
em se integrarem política e cul-
turalmente na vida quotidiana, e 
com fronteiras porosas por onde 
chegam muitos indesejáveis, a 

França vive outra vez um mo-
mento verdadeiramente difícil.

Os acontecimentos recentes 
demonstram esta dificuldade: em 
2 de Outubro, o Presidente da Re-
pública, Emmanuel Macron, fez 
um discurso conciliador de aber-
tura ao Islão, contemplando o en-
sino do Árabe nas escolas, criação 
de cadeiras para o estudo do Islão, 
promoção do “Islão em França”.

A ideia central deste discurso 
parecia ser a de criar uma ponte 
entre a República Francesa e a 
religião islâmica. Como respos-
ta, um professor de liceu, Samuel 
Paty, que num curso sobre a liber-
dade de expressão mostrara aos 
alunos as famosas caricaturas de 
Maomé que tinham levado à mor-
te os seus autores, acabou tam-
bém ele decapitado por um jovem 
muçulmano de 18 anos, Ab-
doullakhAbouyedovichAnzorov.

Com Paty e os três france-
ses agora assassinados em Nice, 
são 270 franceses e francesas, 
muitos deles crianças, que desde 
2012 foram mortos em “crimes 
de ódio” perpetrados por radi-
cais jiadistas. A maior parte dos 
assassinos estavam ou viviam 
em França como refugiados.

O “discurso de ódio” – este 
sim, um verdadeiro discurso de 

ódio e com conclusão crimi-
nal – dos jiadistas é contra os 
cristãos, a França cristã, a quem 
chamam “cruzados”, “infiéis”. 
Não é contra o “laicismo” tão 
apregoado como forma de inte-
grar os muçulmanos, inculcando-
-lhes os valores da República.

A questão é muito mais séria. 
Não devemos nem queremos fa-
zer a confusão entre a maioria dos 
muçulmanos vivendo na Fran-
ça, na Europa, em Portugal, em 
África, e os fanáticos assassinos 
e suicidas. Aliás, sempre lem-
bro – e no meu livro “O Islão e o 
Ocidente” sublinhei esse aspecto 
– que não podemos confundir a 
grande maioria dos crentes mu-
çulmanos com os terroristas e 
que, feitas as contas, os próprios 
muçulmanos, em países como o 
Paquistão ou o Iraque, são víti-
mas desses ataques. Dito isto, há 
um problema que está de pé e que 
tem a ver com o controlo da imi-
gração de origem islâmica e que 
não pode ser perturbado por pre-
conceitos “politicamente correc-
tos” que impedem que o Estado 
exerça esses controlos preven-
tivos, sob a acusação de “racis-
mo” ou descriminação religiosa.

Este terrorismo jiadista, que 
na Europa se concentra agora em 

França, continua também a expan-
dir-se em África. Aliás, uma das 
razões da França ser permanente-
mente alvo destes ataques é tam-
bém o facto de ser o país ocidental 
mais empenhado em confrontar 
os terroristas jiadistas em África.

Aqui, o terrorismo salafita 
goza de grandes cumplicidades 
territoriais e tribais, que vão desde 
o Sahel ao Lago Chade, amea-
çando governos e países, desde o 
Níger a Moçambique. A Al Qae-
da é a organização mestra destas 
operações, actuando na África 
Oriental através da sua filial – Al 
Shabaah. A fragmentação dos 
Estados, as guerras civis, os triba-
lismos latentes ou activos, favo-
recem o seu enraizamento local; 
países como a Argélia, a Etiópia, 
o Sudão, estão sob a sua ameaça.

Mais tarde ou mais cedo – e 
melhor cedo que tarde – os países 
do Continente africano ainda não 
tocados pela ameaça e os países 
da NATO deverão preparar-se 
para enfrentar estes riscos. Na 
verdade, a estratégia do movi-
mento Salafita, aparentemente ba-
tido no Médio Oriente, voltou-se 
definitivamente para África e aí 
procura actuar nas comunidades 
sunitas e ganhar a sua fidelidade; 
trata-se de uma acção político-
-religiosa por agora, mas que irá 
desembocarna violência armada.

Até agora, os Estados Uni-
dos, duramente atingidos pelos 
ataques da Al Qaeda de Osama 
Bin Laden, foram-se concentran-
do e batendo, no terreno, Osama 
no Afeganistão e Paquistão, Al 
Zarqawi no Iraque e Abu Bakr al 
Bagdadi no Estado Islâmico. Mas 
o núcleo Salafita, por muitos anos 
afastado do poder no mundo islâ-
mico, veio a recuperar espaço e in-
fluência nas duas últimas décadas.

Os Estados Unidos tive-
ram sucesso na contenção dos 
movimentos armados, mas as 

estruturas político-religiosas 
de salafitas sobrevivem e con-
tinuam a difundir e a ganhar 
adeptos para o Salafismo.

Este é mais um espírito e 
uma linha de retorno à pureza 
primitiva, puritana, a um pas-
sado imaginário ou imaginado, 
em reacção ao que os seus par-
tidários consideram a corrup-
ção “modernista” da religião.

A sua acção “missionária” 
dirige-se a uma comunidade de 
1800 milhões de muçulmanos. 
Destes, os mais vulneráveis e 
apetecíveis são as novas gerações. 
Se por um lado o fracasso das Pri-
maveras Árabes de 2011 podem 
ter lançado muitos numa linha de 
violência programada, por outro, 
os sucessos das revoluções de rua 
pacíficas, que em 2019 na Argé-
lia e no Sudão derrubaramAb-
delaziz Bouteflika na Argélia e 
Omar Bashir no Sudão, podem 
ter, a curto prazo, dado alguma 
esperança às novas gerações ára-
bes de caminhos menos radicais.

Mas a percepção negati-
va dos Estados Unidos e o alto 
desemprego no mundo islâ-
mico, incluindo entre os por-
tadores de graus universitários 
abrem e reforçam as tentações 
para vias revolucionárias entre 
uma parte das novas gerações.

Com os ideais seculares como 
o marxismo leninismo mortos ou 
ultrapassados, a nostalgia de um 
purismo ideológico radical tem 
condições para se substituir como 
centro ideológico mobilizador de 
gerações de populações humilha-
das e esquecidas pela História e 
pelo Progresso. Por isso, os su-
cessos militares, as liquidações 
de dirigentes, a neutralização no 
terreno dos movimentos de ter-
ror armado de base territorial, 
podem ser enganadores e não 
passam de vitórias pírricas, caso 
não atinjam o nó do problema.


