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Para além da vitória  da Frelimo nas presidenciais

Detido ex-PCE das Linhas Aéreas 
de Moçambique

O último voo de 
António Pinto

Sismo na Assembleia 
da República



Sob pretexto de fraude 

Renamo exige reposição da verdade eleitoral

A Renamo considera ter provas suficientes que denunciam a 
manipulação dos resultados das eleições gerais de 15 de Outubro 
pelos órgãos de gestão eleitoral. Para já, a Renamo diz que vai 
testar a justiça das instâncias judiciais, depois vai tomar posicio-
namento concreto com vista a repor a verdade eleitoral. 

Reunida a Comis-
são Politica da 
Renamo em ses-
são extraordiná-
ria em Maputo, 

para analisar os resultados de 
divulgação parcial pelos ór-
gãos de gestão eleitoral, dando 
vitória significativa à Frelimo 
e seus candidatos a governa-
dores, a Renamo diz não re-
conhecer os resultados e exige 
que Filipe Nyusi, na qualidade 
de chefe de Estado, garante da 
Constituição da República, ex-
plique publicamente a proveni-
ência dos votos e de urnas na 
posse de membros da Frelimo.

“Exigimos que a Comissão 
Nacional de Eleições esclare-
ça publicamente a circulação 
de boletins de voto fora do 
circuito dos órgãos eleitorais”.

De acordo com o líder da 
Renamo, Ossufo Momade, era 
desejo do partido que estas elei-
ções, antecedidas pelo Acordo 
de Paz e Reconciliação Nacio-
nal e da visita do Papa Francis-
co ao país, fossem livres, jus-
tas e transparentes, o que não 

aconteceu, tendo sido, segundo 
a Renamo, eleições mais frau-
dulentas na história do proces-
so eleitoral do país. Face aos 
resultados até aqui divulgados, 
dando uma margem de vitória 
significativa para a Frelimo e 
seus candidatos, a Renamo diz 
que tudo fará com vista a repor 
a verdade eleitoral, a bem da 
paz e da reconciliação nacional.

Os resultados presidenciais 
ao nível da província de Mapu-
to, com nível de apuramento a 
67.87%, indicam que o candi-
dato da Frelimo, Filipe Nyu-
si, com um total de 268.328 
mil votos, correspondente a 
69.12%, seguindo pelo candi-
dato da Renamo, Ossufo Mo-
made, com 95.322 mil votos 
correspondente a 24.55%, es-
tando em terceiro lugar o candi-
dato do Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM), 
Daviz Simango, apenas com 
23.430 mil votos corresponden-
te a 6.04%, respectivamente. 

Relativamente as Assem-
bleias Provinciais, na província 
de Maputo, a Frelimo está em 

primeiro lugar com um total 
de 252.590 mil votos corres-
pondente a 64.92%, segui-
do da Renamo com 110.531 
mil votos correspondente a 
28.41%, estando em terceiro 
lugar o MDM com 24.200 mil 
votos correspondente a 6.22%.

Entretanto, o candidato da 
Renamo a governador da pro-
víncia de Maputo, António Mu-
changa, diz que o partido tem 
provas concretas que denun-
ciam as fraudes orquestradas 
pelos órgãos de gestão eleitoral 
avalizada pelo partido Frelimo.

Segundo Muchanga, há 
uma série de irregularidades, 
desde divergências de votos 
entre as Assembleias Provin-
ciais e da Assembleia da Re-
pública, há editais saídos da 
mesa em que a Assembleia 
Provincial vai a frente e de-
pois segue a Assembleia da 
República. Muchanga diz que 
estas manipulações visam es-
sencialmente roubar alguns as-
sentos que o partido conseguiu 
ao nível da cidade da Matola 
e do distrito de Marracuene. 

Muchanga diz que não faz 
sentido que o edital publicado 
fale de 4 mil votos na Manhi-
ça, quando em algum momen-
to do processo da contagem a 
Renamo teve 9 mil votos, tal 

como também aconteceu que 
a dado momento a contagem 
indicava acima de 10 mil vo-
tos, entretanto os órgãos de 
gestão eleitoral apresentaram 
um edital com dados indicando 
que a Renamo tem 6 mil vo-
tos na Assembleia Provincial.

“Há um jogo para rouba-
rem-nos 2 a 4 assentos na As-
sembleia Provincial, mas vamos 
continuar a fazer de tudo para 
que os assentos da Assembleia 
Provincial correspondentes a 
Renamo na Matola, que es-
tão ao número de 14, dois em 
Marracuene, e 1 assento em 
Manhiça, juntem aos dois as-
sentos que temos garantido em 
Boane, e isso pode ser provado 
com os editais que temos. Não 
há nenhuma mesa onde a AR 
ultrapassa a AP, portanto, a 
AR não pode ter mais votos do 
que a AP na província de Ma-
puto” argumentou Muchanga.

Para repor a verdade eleito-
ral, a Renamo diz que numa pri-
meira fase vai recorrer as instân-
cias judicias, tal como manda a 
Lei, testadas estas instituições, e 
não havendo resposta diferente 
da que habitualmente tem dado 
ao partido poderá optar por ou-
tras vias alternativas sem, no en-
tanto, especificar quais seriam.

“Vamos primeiro testar 

as instituições judiciais, e de-
pois, se as instituições judiciais 
mostrarem-nos o que nos habi-
tuaram, vamos tomar posicio-
namento político. Neste preciso 
momento, temos processos a 
correrem em todos os tribu-
nais distritais da província de 
Maputo, porque os presiden-
tes das comissões negaram dar 
editais aos nossos membros”. 

Papel da segurança do Estado na 
manipulação de eleições

No processo de desmili-
tarização da Renamo, houve 
braço-de-ferro, porque a Re-
namo exigia a integração dos 
seus homens armados no Servi-
ço de Informação e Segurança 
do Estado (SISE). No acordo 
final de Desmilitarização, Des-
mobilização e Reintegração 
(DDR), nada consta sobre a in-
tegração dos homens armados 
da Renamo no SISE. Apenas 
nas Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM) 
e na Polícia. Ossufo voltou a 
ressuscitar o assunto, denun-
ciando, mais de uma vez, a in-
tervenção do SISE nas eleições.

“Em relação a votação, foi 
caracterizada por elevada ex-
clusão de eleitores de forma 
premeditada sob alegação de 
seus nomes não constarem nos 
respectivos cadernos, expulsão 
de delegados de candidatura 
nos momentos que antecede-
ram a contagem enchimento 
de urnas, troca de urnas com 
apoio de agentes da polícia da 
República de Moçambique e 
do SISE, detenções arbitrárias 
de Delegados de Candidatura, 
recusa de emissão e entrega 
de editais e cópias de actas de 
Delegados de Candidatura, não 
afixação de editais nos locais 
de apuramento, divergência na 
contagem, materiais de apura-
mento fora dos sacos inviolá-
veis e noutros casos de sacos 
invioláveis não selados, circula-
ção de boletins de votos fora do 
circuito dos órgãos eleitorais”, 
disse o presidente da Renamo 
numa declaração que não per-
mitiu perguntas dos jornalistas.

Ossufo terminou apelan-
do intervenção da comunidade 
internacional para salvaguar-
dar a paz em Moçambique.

“A Comissão Política da 
Renamo determina encetar di-
ligências junto da sociedade 
moçambicana e da comunidade 
internacional de modo a encon-
trar soluções para a reposição 
da verdade eleitoral”, disse.
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Com base nas projecções dos resultados de contagem pa-
ralela de votos (PVT) do Instituto Eleitoral para Democracia 
Sustentável em África (EISA), o partido Frelimo vai ganhar 179 
assentos (dando a ela uma maioria de 2/3), Renamo 62, MDM 
8, e o AMUSI baseado em Nampula, 1 assento, na Assembleia 
da República (AR). A Renamo ganhou um assento na província 
de Gaza, tendo, assim, conseguido eleger deputados da AR em 
todas as províncias.

As projecções iniciais da 
contagem paralela do EISA foram 
entregues a 21 de Outubro aos 
quatro candidatos presidenciais 
assim como a CNE e ao Conselho 
Constitucional e foram igualmen-
te disponibilizados à imprensa.

O PVT é a contagem al-
ternativa dos votos baseadas 
em editais de apuramento par-
cial emitidos pelos MMV’s.

Para as eleições presiden-
ciais as projecções indicam:
A f l u ê n c i a  5 1 ,  9 % .
Filipe Nyusi 70, 9%, Ossufo 
Momade 21, 4%, David Si-
mango 6 ,  9%,  Mário Al-
bino 0, 7% de votos válidos.
Votos em branco 3, 8% e nu-
los 3.0% do total dos votos.
Par a  Ass e mbl e i a  d a  R e -
pública (AR) nas 11 pro-
víncias as projecções são:

Niassa:
Afluência 44, 5%. Votos em 
branco 5.6%. Nulos 3, 2%.
Frelimo 70, 7%, MDM 3, 0%, 

Renamo 24, 9%, outros 1, 4%.

Cabo Delgado
Afluência 49, 8%. Votos em bran-
co 10, 3%. Nulos 4, 2%.
Frelimo 76, 6%, MDM 2, 7%, 
Renamo 18, 5%, outros 2.2%.

Nampula
Afluência: 44, 7%. Votos em 
branco 5, 2%. Nulos 2, 9%.
Frelimo 55, 3%, MDM 4, 8%, 
Renamo 36, 4%, outros 3, 5%.

Zambézia
Afluência: 43, 2%. Votos em 
branco 6, 4%. Nulos 6. 0%.
Frelimo 61.0%, MDM 40%, 
Renamo 33, 4%, outros 1, 6%.

Tete
Afluência: 60, 4%. Votos em 
branco 4%. Nulos 3, 3%.
Frelimo 75, 6%, MDM 2, 1%, 
Renamo 20, 9%, outros 1, 5%.

Manica
Afluência: 59, 7%. Votos em 
branco 5, 6%. Nulos 2.0%.

Frelimo 73, 3%, MDM 2, 9%, 
Renamo 22, 3%, outros 1, 5%.

Sofala
Afluência: 56, 6%. Votos em 
branco 4.0%. Nulos 3.4%.
Frelimo 63.0%, MDM 14, 7%, 
Renamo 20, 8%, outros 1, 5%.

Inhambane
Afluência: 51, 3%. Votos em 
branco 6, 4%. Nulos 3, 7%.
Frelimo 76, 4%, MDM 4, 7%, 

Renamo 14, 5%, outros 4, 4%.

Gaza
Afluência: 54, 6%. Votos em 
branco 2, 7%. Nulos 2, 2%.
Frelimo 89, 9%, MDM 2, 7%, 
Renamo 5.0%, outros 2.4%.

Maputo província
Afluência: 54.0%. Votos em bran-
co 2, 9%. Nulos 2, 3%.
Frelimo 64.0%, MDM 5, 7%, 
Renamo 27, 9%, outros 2, 5%.

Maputo cidade
Afluência: 60, 4%. Votos em 
branco. 2, 1%. Nulos 1, 4%.
Frelimo 61, 8%, MDM 7, 8%, 
Renamo 27, 6%, outros 2, 7%.

E para a assembleia provincial 
de Nampula:
Afluência: 45, 5%. Votos em 
branco 5, 5%. Nulos 2, 6%.
Frelimo 56, 1%, MDM 5, 4%, 
Renamo 36, 1%, Amusi 2, 5 %.

Segundo o EISA

Frelimo ganha 2/3 dos assentos na AR e pela 
primeira vez há oposição em Gaza 

Integridade das eleições comprometida
“Aspectos-chave do pro-

cesso, como a insegurança, 
o recenseamento eleitoral, as 

campanhas a credenciação dis-
criminatória comprometeram a 
integridade das eleições”, con-

sidera o EISA durante a apre-
sentação preliminar dos PVT.

O EISA reporta que as co-
missões provinciais das eleições 
recusaram-se a credenciar 3000 
dos 6955 observadores eleito-
rais por si treinados e alguns 
devidamente credenciados, fo-
ram impedidos de trabalhar por 
ordens de presidentes de mesa 
de votação. “Alguns foram im-
pedidos de observar a votação e 
o apuramento nas províncias de 
Gaza, Nampula e Zambézia”, 
disse o Professor Domingos 
do Rosário, oficial do EISA.

Tentativas de observação 
foram frustradas, porque em al-
gumas mesas de voto os editais 
de apuramento parcial não fo-
ram afixados nos locais indica-
dos por Lei. A recusa na emissão 
de credenciais a observadores 
de organizações ligadas ao 
EISA tornou impossível levar 

a cabo uma contagem paralela 
planificada dos resultados pro-
vinciais em Tete e Zambézia.

Através da movimentação 
de observadores para preencher 
as lacunas existentes em alguns 
pontos do país, o EISA conse-
guiu fazer um PVT nacional 
baseado em relatórios de apro-
ximadamente 2 500 mesas de 
voto (das 20, 590, uma amos-
tra de 10%), assim como um 
PVT provincial em Nampula 
com base em relatórios de 600 
mesas de voto (de um total de 
3 486 mesas – uma amostra de 
17%). Um PVT e baseado nos 
resultados finais anunciados 
nas mesas de voto e afixados no 
edital de apuramento parcial e, 
assim, não toma em conta qual-
quer manipulação que possa ter 
ocorrido durante a votação ou 
apuramento, nomeadamente 
o enchimento de urnas – físi-

co e resultado de manipulação 
de editais, a inutilização de 
boletins de voto da oposição.

O EISA recomenda que 
“o Parlamento deve consi-
derar uma revisão legislativa 
mais inclusiva e holística que 
assegure a harmonização ou 
mesmo a codificação da lei 
eleitoral moçambicana. O 
Parlamento deve considerar 
novas reformas para reforçar 
o quadro institucional para 
a administração eleitoral, a 
fim de tornar as estruturas 
provinciais e distritais res-
ponsáveis perante a CNE”.

Este último aspecto é uma 
forma suave de dizer que as 
comissões provinciais e distri-
tais de eleições, incluindo os 
STAE neste nível, devem ser 
impedidas de implementar ins-
truções dadas pela Frelimo ao 
invés das emitidas pela CNE.
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Segundo Salomão Muchanga do ND

“Estas eleições representam 
vergonha para democracia” 

O líder do movimento Nova Democracia, Salomão Muchan-
ga, considera as últimas eleições gerais as mais fraudulentas na 
história de Moçambique, para além de uma verdadeira vergo-
nha à democracia, na sequência de inúmeras irregularidades 
que alega terem caracterizado o escrutínio, desde movimenta-
ção de urnas e seu enchimento à contagem de votos a partir de 
alguns armazéns, como se estivesse em Assembleia de voto.  

As últimas 
eleições e a 
fraude, para 
Muchanga, sig-
nificam a mes-

ma coisa, lamentando o facto 
de que se estas tivessem sido 
livres, justas e transparen-
tes, a esta altura as felicita-
ções seriam em prol daqueles 
que ganharam pelo mérito.  

Para Muchanga, o que se 
assistiu nestas eleições “foi 
um verdadeiro espectáculo 
de vergonha para a demo-
cracia, orquestrado pelo par-
tido no poder que tudo fez 
para garantir o absolutismo, 
mesmo sem mérito para tal. 

Para além do país regis-
tar evolução em processos 
democráticos, entende Mu-
changa que houve um revés 
gravoso às liberdades democrá-
ticas num Estado que se presa 
seja de Direito Democrático.

Segundo Salomão Muchan-
ga, em quase todo o país eram 
surpreendidas pessoas enchen-
do urnas, armazéns com in-
divíduos a votar e a contar os 

votos em como se estivessem 
numa assembleia de votação, 
irregularidades que iam sen-
do cometidas mesmo antes do 
dia de votação, o que repre-
senta crimes de diversa ordem.   

“Assistimos um pouco pelo 
país enchimentos de urnas, 
expulsão, detenção dos dele-
gados de candidatura, violên-
cia perpetrada pela polícia e, 
sobretudo, quando tivemos 
a comunidade internacional, 
partidos políticos inscritos 
para apoiarem o partido en-
chedor e tudo isto nos con-
voca a uma accão colectiva.

Aliás, Muchanga acrescenta 
que forçar a validação dos resul-
tados a serem divulgados pelos 
órgãos de gestão eleitoral, tal 
como o partido no poder exige, 
incluindo a comunidade inter-
nacional, seria o mesmo que le-
gitimar a pobreza no país, negar 
que efectivamente as mudanças 
ocorram em Moçambique.

Contudo, Muchanga tem 
esperança dos melhores dias, 
sob pretexto de que o país ain-
da esteja no começo de dias de 

progresso, prosperidade, inte-
gridade e respeito a vontade do 
cidadão. Para ND este é que é 
o momento certo para se esco-
lher a esperança e não o medo. 

“Estas eleições não são 

aceitáveis, são inadmissíveis 
e não merecem o mínimo 
de reconhecimento, portan-
to, isto representa o clímax 
da irracionalidade humana. 
Fazemos deste momento a 

tomada de consciência de 
uma recusa firme a esta hu-
milhação colectiva. Temos 
uma ideia nobre e temos fé 
que resultados extraordiná-
rios estão a nossa espera”.

Observador eleitoral

Tribunal legaliza detenção de polícias
O Tribunal Judicial da província de Gaza legalizou a detenção de dois agentes da Unidade de 
Intervenção Rápida envolvidos no assassinato Anastácio Matavel, um observador eleitoral no 
sul do país.

Os dois agentes faziam parte 
de um grupo de cinco indivídu-
os (quatro membros da polícia 
e um civil), dois dos quais mor-
reram num acidente de viação 
quando tentavam fugir depois 
de terem baleado Anastácio 
Matavel. Um quinto indiciado 
está foragido, mas as autori-
dades já emitiram um manda-
do de captura, segundo fontes 
citadas hoje pela Agência de 
Informação de Moçambique.

Anastácio Matavel, direc-

tor executivo do Fórum das 
Organizações Não-Governa-
mentais de Gaza (FONGA), 
foi baleado mortalmente por 
um grupo que o perseguiu em 
09 de Setembro, quando con-
duzia a sua viatura na cidade 
de Xai-Xai, capital da provín-
cia de Gaza, no sul do país.

A ocorrência foi registada 
pelas 11:00, depois de o acti-
vista sair de uma formação de 
observadores onde fez a aber-
tura da sessão, a meio da cam-

panha eleitoral para as sextas 
eleições gerais moçambicanas, 
realizadas a 15 de Outubro.

Dias após o homicídio, a 
comandante-geral da Polícia 
moçambicana suspendeu os 
comandantes da subunida-
de de Intervenção Rápida e 
da Companhia do Grupo de 
Operações Especiais, em Gaza, 
a que pertenciam os suspei-
tos e foi criada uma comissão 
de inquérito, que ainda não 
se pronunciou publicamente.
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A empresa financeira Palomar, consultora do Ministé-
rio das Finanças de Moçambique em 2016, recebeu 3,8 mi-
lhões de dólares num esquema de fraude que provocou ‘dí-
vidas ocultas’ de mais de 2,2 mil milhões em Moçambique.

No esquema de 
fraude, o princi-
pal representan-
te da Palomar 
era Dominic 

Schultens, que mantinha os 
negociadores informados das 
decisões do Governo e dos re-
sultados dos encontros com o 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) ou ainda das ava-
liações da agência Standard 
& Poor’s (SP) sobre a econo-
mia moçambicana. Dominic 
Schultens recebeu cerca de 
600 mil dólares neste esquema.

As informações foram dis-
cutidas num tribunal de Nova 
Iorque, Estados Unidos, na 
sessão de julgamento de Jean 
Boustani, no testemunho de 
Andrew Pearse, ex-banqueiro 
do banco Credit Suisse, cons-
pirador acusado e que, tendo 

assumido a culpa, colabora 
com a Justiça norte-americana.

Em 30 de Outubro de 2015, 
Dominic Schultens, da Palo-
mar, encaminhou uma notícia 
em inglês que falava do pedi-
do de ajuda por parte de Mo-
çambique ao FMI, que viria a 
resultar num acordo de mais 
de 260 milhões de dólares.

Jean Boustani e Andrew 
Pearse entenderam, com este 
pedido ao FMI, que o mi-
nistro das Finanças, Adriano 
Maleiane, não tinha revela-
do à instituição internacional 
as dívidas das empresas pú-
blicas Ematum, Proindicus e 
MAM e que este material era 
“um excelente elemento ex-
tra contra Maleiane”, sendo 
que o ministro não respondia 
aos pedidos dos negociadores.

Segundo Andrew Pearse, o 

ministro Maleiane estava a ser 
“difícil” nas negociações e não 
respondia a pedidos de encon-
tros e o facto de não ter revela-
do as dívidas ao FMI, como era 
sua obrigação, iria ser usado 
politicamente contra o ministro.

A Palomar também envia-
va materiais de apresentação 
do ministério da Economia 
e Finanças em ‘roadshows’ 
em 2016 em Londres e Nova 
Iorque para atrair investido-
res para a compra de títulos 
de dívida soberana ligados 
aos ‘eurobonds’ da Ematum.

António Carlos do Rosário, 

antigo director do Serviço de 
Informações e Segurança do 
Estado (SISE) de Moçambi-
que, era o principal mediador 
entre os alegados responsá-
veis do esquema de corrupção 
e o ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Maleiane.

Segundo as respostas de Pe-
arse ao interrogatório dos pro-
curadores norte-americanos, 
António Carlos do Rosário, 
que era director das três empre-
sas públicas que contraíram as 
dívidas de mais de 2,2 mil mi-
lhões de dólares, teve um papel 
especialmente importante em 
2016, quando Moçambique 
trocou os títulos ‘eurobonds’ 
da Ematum por títulos de dí-
vida soberanos (Mozambique 
Sovereign Bond) num total de 
quase 700 milhões de dólares .

Depois de um comunica-
do de imprensa da agência de 
notação financeira S&P, que 
ia baixar a avaliação do país 
devido aos ‘eurobonds’ da 
Ematum terem sido transfor-

mados em obrigações sobe-
ranas, Andrew Pearse e Jean 
Boustani concordaram em 
“manter Rosário informado”.

Quando a avaliação finan-
ceira da S&P fosse publicada, 
Moçambique passava a ser um 
país ainda mais frágil aos olhos 
dos investidores e com grande 
risco de não vir a pagar dívi-
das, e o Presidente, Armando 
Guebuza, poderia vir a tomar 
a decisão de declarar ‘default’, 
o que alarmou os negociado-
res do esquema. O tribunal de 
Nova Iorque continua a ouvir 
o testemunho de Andrew Pe-
arse sobre o seu envolvimento 
no esquema de corrupção, que 
já admitiu, e as diligências que 
conduzia em nome do banco 
Credit Suisse junto de Jean 
Boustani, principal suspeito 
da Justiça norte-americana e 
negociador da empresa Pri-
vinvest, suposta fornecedora 
de embarcações às empresas 
moçambicanas MAM, Ema-
tum e Proindicus. (Lusa)

Bolada de 3,8 milhões em esquema de corrupção

A justiça moçambicana 
volta a dar provas de vida 
em mais um caso da alta cor-
rupção. A vítima do discurso 
político que se quer tornar 
prática, desta vez, foi o an-
tigo PCA das Linhas Aéreas 
de Moçambique, António 
Pinto, encarcerado terça-
-feira, acusado de corrupção 
no quadro de um processo-
-crime que corre na Sétima 
Secção Criminal do Tribu-
nal Judicial da Cidade de 
Maputo, na sequência de 
uma investigação levada a 
cabo pelo Gabinete Central 
de Combate à Corrupção.

A par de Pinto, 
foi também de-
tido o antigo 
administrador 
financeiro, Hél-

der Fumo, ex-administrador 
financeiro da LAM. Nos autos 
da querela número 54/2019/7ª 
-B, para além dos dois anti-
gos gestores mencionados, 
também é arguida Sheila Mia 
Temporária, directora da Exe-
cutive Moçambique Limita-
da, não foi ainda detida por 

razões que desconhecemos. 
Lembra-se que o Tribu-

nal Judicial da Cidade de Ma-
puto (7.a Secção) emitiu, na 
segunda-feira, 22 de Outubro, 
três mandados de captura in-
ternacional, contra dois ex-
-administradores das Linhas 
Aéreas de Moçambique e a 

empresária moçambicana. 
Segundo a acusação a que 

tivemos acesso, António Pin-
to e Hélder Fumo, em conluio 
com elementos do Gabinete de 
Comunicação da LAM, contra-
taram a “Executive Moçambi-
que Limitada”, uma inexpres-
siva agência de comunicação, 

que, até à data ninguém conhe-
cia, para produzir a revista de 
bordo da LAM, denominada 
“Índico”. Com esse contrato, 
a “Executive Moçambique” 
ganhava mensalmente dois 
milhões de meticais. Por ano, 
a LAM pagava à “Executive 
Moçambique”, de Mia Tempo-

râneo, 24 milhões de meticais. 
Esse contrato incluía uma ale-
gada assessoria de imprensa, 
tendo a LAM um Gabinete de 
Imprensa inscrito na sua folha 
de salários, o que suscitou sus-
peição. Outro esquema de so-
brefacturação são os “snacks” 
servidos como lanche nos voos 
da LAM. Segundo apurámos, 
a LAM comprava por 1.000,00 
meticais um frasco de batatas 
fritas que custa 50,00 meticais 
no mercado. Só neste esquema, 
Hélder Fumo e Pinto factura-
ram muitos milhões de meticais. 
No processo, há também sobre 
facturação para a reabilitação 
de hangares. Durante a instru-
ção preparatória, a equipa do 
Gabinete Central de Combate 
à Corrupção, chefiada pelo pro-
curador Lino Mathe, em Maio 
de 2019 solicitou à LAM toda 
a informação sobre os contratos 
que a empresa celebrou com a 
“Executive Moçambique” e a 
documentação ligada ao pro-
cesso de pagamentos efectua-
dos a favor desta empresa. Foi 
também a prova de execução do 
respectivo contrato, que custava 
à LAM dois milhões por mês.

Dívidas Ocultas

Ex-PCE da LAM  encarcerado
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D e s d e  o  p r i n c í -
p i o  s ó  s e n t i m o s  d o r .

Nascemos na dor, estamos 
tentando a passos de camaleão 
crescer  nesta dor, mas estes 
senhores doutores, os privile-
giados, os chamados senhores 
defensores da nação, são na 
verdade sanguessugas. Fazem 
de tudo para lembrar que somos 
condenados por um ventre que 
nos fez conhecer o sol na dor.

Mãe África pariu- nos no 

desespero. E até hoje sentimos o 
cálice da amargura. Volto a dizer. 
Neste berço da humanidade nós 
moçambicanos não sentimos 
prazer, nem conforto algum. 

 Dói me estudar que tudo co-
meçou neste espaço, somos raízes 
da madeira, petróleo, carvão mas 
tudo floresce para tão longe de 
nós e alimenta ninguém de nós. 

É  t u d o  t ã o  n o s -
s o  e  nada  nos  p er tence . 

É esse Estado da Nação firme, 

encorajador que inspira confian-
ça, esperança com um horizonte 
promissor? Só se for para os chi-
neses e nigerianos porque para 
nós moçambicanos este Estado 
nos trata como “enteados” sim 
para nós o Estado de Nação é 
desafiante, corruptível, inspira 
crescimento de suborno, aniquila 
todos os dias nossas esperanças. 

E para nós que nos conten-
tamos com tudo esse bichinho 
desfalece quando a notícia que 

abre o jornal é inauguração ou  
abertura de um novo Hospital, 
Escola,  Estrada, como se esti-
vessem a prestar nos algum favor. 

A questão mais famosa 
em nossas mentes é o que fal-
ta para sermos os melhores, 
porque através do nosso fru-
to os vizinhos desenvolvem e 
nós continuamos retardados? 

Até quando viveremos 
de importação? Até quando 
o estrangeiro nos emprega-

rá no nosso próprio país?
Até quando os chineses tra-

taram os nossos como cães? 
Porque aparentamos viver de 
favor em nosso próprio país? 
Onde é exercida essa força da 
mudança? Porque nós conti-
nuamos os mesmos oprimidos, 
mesmo cheios de conhecimento 
a solução dos nossos problemas 
conhecemos, mas mesmo assim 
continuamos com mentes opri-
midas sem coragem e iniciativas.
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Nélsia MarruMete

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A moralidade no comércio, ou o 
comércio na moralidade

No Isslam a pro-
cura de sustento 
lícito sob as mais 
variadas formas 
é considerada 

como “A busca da graça de 
Deus”, sendo uma obrigação 
como tantas outras obrigações 
rituais (a oração, o jejum, etc.). 

A actividade económica 
na vida de um crente é regu-
lada por princípios fivinos, 
princípios esses definidos 
como moralidade comercial.

A moralidade comercial está 
intrinsecamente ligada à religião, 
sendo tão importante para a fé 
como a ablução é para a oração.

O Qur’án exalta, no Cap. 24, 
Vers. 37, a postura do comercian-
te honesto nos seguintes termos:
“Homens, a quem o comércio, 
nem venda alguma entretêm, 
afastando-os da lembrança de 
Deus e do cumprimento da ora-
ção e do pagamento de Zakaat”.

Os verdadeiros crentes são 
Homens de acção, distintos pela 
sua fibra moral, pelo que não 
procuram nunca, ganhos ilícitos.

O comércio impõe por defini-
ção o contacto entre pessoas. Ele 
cria uma ligação mútua entre o 
comprador e o vendedor. Por isso 
o mútuo consentimento é visto 
como um ingrediente essencial 
no comércio, que deve ser pra-

ticado com honestidade, quais-
quer que sejam as circunstâncias.

O Qur’án diz, no Cap. 4, Vers. 29:
“Ó crentes! Não devoreis entre 
vós as vossas riquezas por pro-
cessos falsos, a não ser que se tra-
te de um negócio concluído entre 
vós por consentimento mútuo”.

Mas o consentimento mútuo 
também não deve nunca ser 
alcançado com recurso a méto-
dos de coação ou a técnicas de 
vendas desonestas ou agressivas.

Embora a agressividade na 
venda não seja feita fisicamen-
te, nos dias que correm ela 
é feita sob a forma de venda 
de produtos fora do prazo, 
equipamentos ou instrumentos 
defeituosos (sem garantia), 
recurso a ingredientes poluídos 
na preparação de comidas em 
estabelecimentos vocacionados, 
o juramento banal e falso com o 
objectivo de convencer o cliente 
a adquirir o produto à venda, e 
muitas outras práticas injustas.

Só os que são simpáticos e 
dotados de um bom coração, 
que mais do que o objectivo de 
apenas obter lucros, compreen-
dem as necessidades humanas 
e a importância de providen-
ciar um serviço e satisfação 
ao cliente é que se abstêm de 
recorrer à métodos de coacção. 

Portanto, a compaixão é vista 

como um elemento vital em 
qualquer prática comercial. O 
Profeta Muhammad (S.A.W.) 
diz: “Que Deus derrame a Sua 
misericórdia para o Homem 
que é leniente quando vende, 
compra ou exige o pagamento”.

Um muçulmano só ven-
de artigos cujo uso ou con-
sumo lhe não estão vedados.

No aspecto administrativo, 
os trabalhadores devem ser 
valorizados, e remunerados a 
tempo, antes de o seu suor secar. 

O retardamento do salário do 
trabalhador por parte do empre-
gador, com o objectivo de usar o 
fundo de salários que por direito 
já pertence ao trabalhador, para 
adquirir mercadorias que lhe 
permitam aumentar os seus lu-
cros, é uma prática condenável. 
As entidades empregadoras que 
saibam que os lucros prove-
nientes desse investimento tam-
bém pertencem ao trabalhador.

O comércio na moralidade 
(em oposição à moralidade no 
comércio), significa a procura 
de lucros ou ganhos, pondo 
em causa a sua moralidade. 
Para pessoas que se entregam 
a esta forma de fazer comércio, 
o seu principal objectivo passa 
pela obtenção do maior lucro 
possível, pelo derrube de toda 
a forma de concorrência, pois 

para essas pessoas, o que está 
acima de tudo e de todos é uni-
camente o desejo de alcançar os 
seus desejos independentemente 
dos meios a que se recorre.

A prática de destruição ou 
lançamento ao mar de tone-
ladas de alimentos ou outros 
produtos em excesso, ao invés 
de vendê-los a baixo preço, 
beneficiando assim os mais ca-
rentes, nada mais é do que um 
gesto económico de exploração.

Uma outra prática muito 
comum actualmente é a fraude, 
sob as mais diversas formas. Não 
é permitido por exemplo, que se 
vendam deliberadamente merca-
dorias defeituosas, sem antes se 
informar o comprador dos defei-
tos existentes nos artigos à venda. 
Artigos como viaturas, mobílias, 
e maquinaria são normalmente 
vendidos dessa forma, o que para 
todos os efeitos é fraudulento.

No contexto moderno, as gran-
des empresas comerciais tudo 
fazem para monopolizar o negó-
cio. Isto atenta contra o espírito 
democrático, pois quando assim 
se age, priva-se o pequeno co-
merciante da porção do mercado 
a que legitimamente tem direito.

O elemento mais prejudicial de 
uma sociedade capitalista é sem 
dúvida a prática da usura, pois 
para além de tal prática consti-

tuir injustiça e demonstrar um 
elevado grau de parasitismo, pois 
aquele que a pratica está sempre 
na expectativa de ganhar sem 
qualquer esforço, tornando-se 
assim improdutivo e preguiçoso.

Hoje, quase nenhum negócio 
funciona sem crédito. Conceder 
crédito sem juros não só garante 
um começo rápido, como tam-
bém permite que aquele a quem 
se concede crédito atinja mais 
rapidamente a auto-suficiência.

Na amortização de créditos 
concedidos com base do juro, o 
comerciante transfere automati-
camente o fardo para o seu clien-
te, o que faz com que os preços 
se inflacionem, acabando por 
reduzir a sua carteira de clientes.

Numa situação de crédito sem 
juros, o comerciante pode perfei-
tamente manter a concorrência, 
com maiores probabilidades de 
atingir uma boa estabilidade 
na sua actividade comercial.

De resto, o Homem só ga-
nhará o que lhe estiver desti-
nado. Portanto, não tem que 
se ficar desanimado quando o 
negócio estiver fraco. Deve-
-se procurar formas honestas 
de melhorar, e não enveredar 
pela via da ganância que leva 
à desonestidade e esta por sua 
vez à perpetuação da pobreza. 

Amargura do moçambicano



ONteM hOje e aMaNhã Marcelino Silva – marcelinosilva57@gmail.com
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O Plano Quinquenal do Governo 2015/2019
Quando um mandato de 

governação aproxima-se do 
seu término, é tempo de cada 
Ministério fazer um balanço 
do trabalho realizado e tor-
nar público os seus desempe-
nhos no que se refere às metas 
que tinham sido programadas.

O Governo, representado pelo 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações, orgulha-se de 
ter cumprido 80% das metas es-
tabelecidas, quando ainda faltam 
alguns meses para o fim do ciclo 
de governação, o que é de louvar.

Na verdade, houve medidas de 
destaque que foram tomadas no 
âmbito dos Serviços Portuários, 
dos Serviços de Meteorologia e 
na área dos Transportes (maríti-
mo, ferroviário, aéreo e terrestre). 

Nos transportes rodoviários, o 
Governo comprometeu-se a in-
troduzir, na frota de autocarros, 
1000 unidades dos quais 80% já 
foram disponibilizados. Foi um 
esforço gigantesco. Também, 
foi publicada a actualização do 

Regulamento de Transporte em 
Automóveis e o Regulamento 
de Transporte de Cargas Peri-
gosas. Porém, o passo mais im-
portante, em nossa opinião, foi o 
de ter sido criada uma Agência 
Metropolitana de Transportes, 
uma entidade governamental 
que terá como missão criar uma 
Política de Mobilidade Urbana, 
sustentável e inclusiva, com a 
ajuda das Autarquias da Matola, 
Boane, Distrito de Marraquene 
e ainda com uma parceria de 
organizações não governamen-
tais. Cabe a esta Agência pla-
nificar, coordenar, controlar e 
até disciplinar as acções a de-
senvolver nesta zona metropo-
litana, para que a mobilidade 
urbana dos cidadãos seja mais 
eficiente e sirva o interesse dos 
passageiros, dos automobilistas 
e dos peões, proporcionando a 
todos fluidez de trânsito, econo-
mia, comodidade e segurança.

Em nossa opinião, é na parte 
da Segurança Rodoviária que 

o Plano Quinquenal do Minis-
tério dos Transportes não terá 
atingido os 80% dos objecti-
vos que estavam propostos, 
pelas seguintes constatações:

_ Não foi implementa-
da a Política Nacional de 
Segurança Rodoviária;

_ Não se fez a revisão da Estra-
tégia de Segurança Rodoviária;

_ Não se fez a revi-
são do Código da Estrada;

_ Não se fez o Regulamen-
to do Código da Estrada;

_ Não se fez a revisão 
do Regulamento dos Si-
nais de Trânsito Rodoviário;

_ Não se tomaram inicia-
tivas significantes no aspec-
to de educação rodoviária.

É provável que o facto de não 
se ter feito um trabalho notório 
nestes módulos acabados de refe-
rir, tenha contribuído para que a 
insegurança rodoviária e a indis-
ciplina na via pública, por parte 
dos condutores, não tenha sido 
minimizada como seria de dese-

jar, o que se comprova com al-
guns dos seguintes indicadores:

_ Foram apreendidas 600 
mil cartas por vários tipos 
de irregularidades diversas;

_ As multas por excesso 
de velocidade aumentaram;

_ As penalizações por con-
dução em estado de em-
briagues também subiram;

_ A proliferação de cartas de 
condução ilegais continuam a 
ser uma novidade actual, uma 
vez que foram apreendidas 1700 
emitidas fraudulentamente, o 
que significa que o INATTER 
tinha, e eventualmente conti-
nua a ter, funcionários de baixo 
nível de ética profissional que, 
infelizmente, vêm manchando o 
nome desta instituição pública.

Estes são alguns desafios que 
estarão reservados ao Governo, 
e em especial ao Ministério dos 
Transportes e Comunicações, 
num novo ciclo governamental 
após as eleições. É necessário fa-
zer um diagnóstico para se apu-

rar as causas que possam expli-
car uma baixa produtividade e a 
falta de iniciativas no âmbito de 
segurança rodoviária. Será que 
tem a ver com a falta de um or-
çamento? Será por causa da falta 
de planos, ou será que tem a ver 
com a fraca qualidade dos fun-
cionários? É necessário esclarecer 
estes pontos e outros, para que no 
próximo mandato o nível do tra-
balho desenvolvido suba para pa-
tamares consideráveis. Fazemos 
votos para que estes desafios, no 
futuro, sejam encarados numa 
óptica, numa prioridade ou 
numa dedicação diferente. Em 
nossa opinião, o Ministério dos 
Transportes e Comunicações que 
mostrou, no geral, um trabalho 
meritório neste último período 
de Governação da era do Presi-
dente Nyusi, revelou-se também 
num nível fraco nos aspectos li-
gados à Segurança Rodoviária. 

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIO-

NAL

Cassamo  Lalá*sObre O aMbieNte rOdOviáriO

Transporte de passageiros no Grande Maputo: melhorias com 
muito “Baixa”, pouco “Museu” e outros senões! (1)

A aquisição nos últimos tem-
pos, de centenas de autocarros 
para o transporte de passageiros, 
veio contribuir para reduzir em 
grande medida a falta dos meios 
para levar os cidadãos para vários 
destinos onde perseguem os mais 
variados objectivos. A “provar” 
esta verdade está a redução da 
circulação dos famosos “my love”, 
que constituíam alternativa aos 
ausentes machimbombos, quer os 
públicos, assim como os privados.

Felizmente, não é só em rela-
ção a redução dos my love que se 
nota a melhoria. Para quem “anda” 
atento a este fenómeno terá notado 
sem sombra de dúvidas, que tam-
bém os “ten years” - estão, aos pou-
cos, a perder terreno a favor dos 
muitos autocarros que calcorreiam 
as avenidas do Grande Maputo e 
as ruas de diferentes bairros do 
Município da Matola e Província 
de Maputo. Ganham os passa-

geiros em segurança e conforto, 
ganham os municípios, ganham as 
empresas transportadoras, ganha a 
economia do País. Em estética, as 
nossas cidades – Maputo e Matola, 
passam a apresentar outros ares. 
De verdadeiros centros urbanos.

O mérito, vai todinho para 
as autoridades governamentais 
que, por um lado, “fartas” das 
críticas da sociedade perante a 
apatia em resolver um problema 
verdadeiramente estrutural mas 
não de difícil solução, e, por 
outro, depois de acertos com os 
seus parceiros de cooperação, 
decidiu “convocar” os empresá-
rios interessados em explorar a 
actividade de transporte de pas-
sageiros, para, querendo, adquirir, 
a preços concorrencionais, os 
autocarros através dos quais iriam 
ganhar dinheiro ao mesmo tempo 
que iriam servir a população.

A resposta dos empresários 

foi magnífica. Por isso o mérito 
vai também para eles, pois acei-
taram o repto e aí estão eles, tanto 
individualmente assim em coo-
perativas, a, faça sol, faça chuva, 
levam daqui para alí todo aquele 
que tem objectivos a cumprir. 
O incumprimento dos horários 
escolares dos nossos netos e dos 
nossos filhos, os atrasos dos tra-
balhadores, dos negociantes, etc. 
e tal, vão passando, gradualmente, 
para a história. Abro aqui um 
parêntese para lembrar que são 
os empresários e outros agentes 
económicos, que fazem os países 
se desenvolverem, principalmente 
nos capítulos económico e social.

A l g u n s  “ s e n õ e s ” :
1.Aprendi, ao longo dos anos 

– sou dos vem usando (conscien-
temente) os transportes públicos 
desde os longínquos anos de 1970. 
Digo conscientemente porque an-
tes daquele ano usava-os mas sob 

as “saias” da minha mãe. Dizia que 
aprendi ao longo dos anos, que o 
acesso do passageiro ao autocarro, 
quer seja de longo curso, quer seja 
urbano, é feito pela porta de trás. 
A saída é feita pela porta de frente. 
O que vimos assistindo, particu-
larmente nalguns autocarros que 
desaguam no centro da Cidade de 
Maputo, são passageiros a serem 
permitidos (pelas tripulações) a 
entrada pelas duas porta, resul-
tando disso empurrões, pisadelas 
e gritarias entre os que desejam 
sair e aquelas que estão entrar.

2. O segundo “senão” é mais 
grave do que o primeiro. Eu 
aprendi também, ao longo destas 
últimas décadas, que os passagei-
ros embarcam e desembarcam 
nas paragens. Espaços que es-
tão devidamente identificados, 
alguns dos quais com bancos 
para o cidadão aguardar sentado. 
O que assistimos então? Alguns 

condutores, chegados aos se-
máforos com sinais de trânsito 
fechados, autorizam o desem-
barque, sob o pretexto de ganhar 
tempo, ou, como ouvi num 
deste dias, “para aqueles que 
têm moral”(?!). Por duas vezes 
assisti, estarrecido, a uma quase 
varredura de indivíduos que aca-
bavam de desembarcar naquelas 
condições, por uma viatura da-
quelas cujo condutor pretendia 
“aproveitar o amarelo”. Só não 
aconteceu o pior porque os tais 
retrocederam “in extremis”. 

Na ocasião muitos dos pas-
sageiros (eu incluso) advertiram 
o condutor para o perigo de au-
torizar o desembarque naqueles 
pontos. Cabisbaixo, pareceu ter 
“acatado” a chamada de atenção. 
Contudo, cenas iguais repetem-
-se com uma cadência impres-
sionante. Ou seja, muitos dos 
condutores estão-se-nas-tintas.



Ma p u t a d a s Francisco Rodolfo
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RENAMO e MDM: Porquê recusam os 
resultados das eleições, onde estiveram 

representados até pelos MMV’s?...
zz Ossufo Momade e Daviz Simango se fosse em democracias avançadas “dariam seu lugar à disposição” 
zz Alguns Deputados da RENAMO e MDM estavam convencidos que estavam “acomodados” em lugares elegíveis, como 

no passado e tiveram pouco desempenho…
zz “Invalidar eleições” (Ossufo Momade): É o que faltava!…

O povo moçambicano es-
creveu em letras garrafais na 
história de Moçambique, esta 
lição de democracia que foram 
as eleições Presidenciais, Legis-
lativas e Assembleias Provinciais 
do dia 15 de Outubro de 2019.

Foram eleições que tivemos 
o maior recorde de sempre, 
pois que além de batalhão de 
jornalistas, os “Observadores 
Nacionais” e “Observadores In-
ternacionais” deixaram o STAE 
(Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral) e CNE 
(Comissão Nacional de Elei-
ções) sem máquina célere para 
atender à avalanche, sobretudo 
pela demora de alguns “pedi-
dos de creditação” solicitados à 
última hora, pelos interessados.

Foram as eleições que estive-
mos a analisar com o Pedro na 
nossa cavaqueira no domingo 
(20.10.2019), no Abfc, à tarde, 
com a “Cidade das Acácias Ver-
melhas” a atingir 38º Célsius, 
próprios deste Outubro quente. 
E no dia 21.10.2019 voltamos 
por causa do chamado Conse-
lho Nacional da RENAMO…

-“Já escutaste a RENAMO e 
MDM dizem que “não reconhe-
cem os resultados das eleições 
que estão a ser divulgados”, em 
“Conferência de Imprensa?...”

-São brincadeiras de mau 

gosto a que estamos habituados, 
pois que a RENAMO sempre ar-
ranja pretexto desde as primeiras 
eleições… - replico ao Pedro.

-“Sempre alegam que são 
roubados em eleições que abrem 
às 7 horas e fecham as 18 horas 
e com contagem na presença 
de todos, MMV (Membros das 
Mesas de Voto), observadores 
nacionais e internacionais…”

-Já nas eleições anteriores, 
sempre dissemos que a RENA-
MO e MDM inventam serem 
roubados, alegando que viram o 
“enchimento de urnas”, mas não 
apresenta reclamações, correndo 
para a “Conferência de Impren-
sa” para caras sem vergonha 
afirmar que “fomos roubados”… 
- digo ao Pedro quando a garço-
nete nos servia o café habitual.

-“Parece aquela que nos 
recorda o antigo Presidente 
da República de Moçambique, 
Armando Emílio Guebuza que 
dizia: “Dhlakama nunca é sério, 
diz uma coisa hoje, mas amanhã 
faz outra…” Tu, Oh Rodolfo, 
sempre recorda-me essa máxima 
de Guebuza… - diz o Pedro.

-Em vez de Dhlakama – que 
Deus o tenha – agora é Ossufo 
Momade, Presidente da RENA-
MO, que através de André Ma-
gibire, manda dizer ou que como 
candidato segue as peugadas do 

“histórico líder”: Fomos rouba-
dos e houve enchimento de ur-
nas… E ele próprio, Ossufo Mo-
made, no Conselho Nacional, 
para apaziguar a “derrota”…

-“Já propuseste que alguns 
desses candidatos deveriam ser 
“ensinados” que durante a vota-
ção onde a FRELIMO, a RENA-
MO e MDM (Partidos que estão 
representados na Assembleia 
da República) estão represen-
tados pelos MMV’s de que os 
boletins que não utilizados (de 
sobra), são imediatamente inu-
tilizados na presença de todos…”

- N e m  m a i s ! . . .
-“Tu, oh Rodolfo, tens estado 

como Delegado de Candidatura 
nesses processos todos, a repre-
sentar a FRELIMO e conheces 
os meandros do que se passa na 
prática nessa questão e dizias: 
“Como roubar votos na pre-
sença de própria RENAMO, do 
MDM e dos Observadores?...”

-A FRELIMO compra a todos 
e põe a todos a dormir. Sem soní-
fero põe as pessoas a dormirem 
para fazer a “tal de enchimento 
de urnas”… - digo ao Pedro.

-“E agora, será que Ossu-
fo Momade vai pôr o seu lu-
gar à disposição como Pre-
s idente  da  RENAMO?. . .”

-Ele até teve bom desem-
penho, porque em 43 dias 

fez com que fosse conhecido 
e atingisse os números que 
teve. É o 2º Candidato mais 
votado, pelo que tem estatuto 
próprio, de muito respeito… 

-“Noutras democracias, quer 
Ossufo Momade (RENAMO), 
quer Daviz Simango (MDM) de-
veriam com o “desaire” dar o lu-
gar à disposição das “Comissões 
Nacionais”…” dos seus partidos.

-Mas isso é nas demo-
cracias  mais  avançadas…

-“Entre nós esqueçamos 
isso…” – explica o Pedro.

-Alguns Deputados da RE-
NAMO  estavam convencidos 
que estavam “acomodados” em 
lugares elegíveis, como no pas-
sado e tiveram pouco desem-
penho… Em vez de prometer o 
que iam fazer, o seu programa 
diziam: “Vamos derrubar os 
corruptos da FRELIMO…”

-“Pensavam que estavam 
na era de Afonso Dhlakama…” 

-Agora muitos vão ficar 
desempregados, por não te-
rem renovado “mandatos”… - 

- “ E  d e p o i s ? . . . ”
-Há jornais que a sua linha 

editorial é escrever sem dados 
que “ouve FRAUDE”, porque 
estão interessados na “continu-
ação da guerra” para continuar a 
servir “fielmente” os seus patrões. 
Alguns recebe “massa para as 

suas ONG’s que tinham assegu-
rado que iam fornecer dados, 
recebendo muito taco, mas no 
fim do dia não forneceram dados 
nenhuns…  - disse ao Pedro.

Ter a coragem de dizer, 
porque alguns querem que 
a “instabilidade” seja a mar-
ca de Moçambique, porque 
muitas das ONG’s nacionais 
com “estabilidade” não terão 
“financiamentos chorudos” ou 
nenhum. Temem ficar sem em-
prego. Daí o alarido todo. Que-
rem RENAMO desagregada…

Quem não foi votado: “Fica 
na bicha, porque daqui há 5 
anos poderá ir à corrida eleito-
ral…” Este recado é para mano 
Manuel de Araújo e António 
Muchanga que vão sair da 
política, pela “queda vergonho-
sa”, pois, esfregavam as mãos 
de contente como ocupantes 
do Palácio do Governador 
na Zambézia (Quelimane) e 
Província de Maputo (Matola).

FRELIMO e Jacinto NYUSI 
na dianteira: que se felicite 
os “ganhadores”!… - é regra 
elementar na democracia…

N.A. – Nas últimas Mapu-
tadas, publicou-se um texto que 
havia sido publicado há anos, so-
bre MUSEU DA REVOLUÇÃO. 
Pelo lapso as nossas sinceras 
desculpas aos nossos leitores.
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O macaco quando não sabe dançar diz que o chão está torto. E porque o macaco gosta 
de dançar, acaba sempre resvalando nesta perspectiva, uma vez que se faz presente ao palco 
sem prévia preparação, terminando ridicularizado pela plateia. Na política também isto 
acontece. Os partidos concorrentes às eleições quando perdem activam o disco riscado, 
segundo o qual houve roubo de votos. Caramba! Afinal, porque cargas de água o macaco 
e os políticos não se envolvem com garbo nos processos de preparação da pista por for-
ma a fazer com que a plateia olhe com mais altivez aos seus dotes? A falta de preparação 
antecipada redunda em fracasso. A ausência de planificação partidária acaba no fosso. A 
míngua de planos de governação sérios afunda partidos. A ambição desmedida, a into-
lerância, a falta de sentido de união quebra iniciativas governativas. A oposição não sabe 
estar na posição. Aliás, nunca demonstrou interesse em governar. Fica sempre na defensiva 
à espera do Deus dará, aliado aos choramingos de sempre. 

A estrutura política de Moçambique exige outra dinâmica. Não somos conselheiros da 
oposição, mas o comportamento desta mete dό. É penoso e faz-nos pensar que estamos 
num país de lobos famintos. Voltamos a dizer. Não somos assessores de quem quer que 
seja, mas somos apologistas de que uma união entre os partidos de oposição e a indica-
ção de uma figura carismática, consensual, séria, não corroída pelo tempo para estar na 
vanguarda eleitoral, seria o mínimo para aquilatar as reais potencialidades da oposição. 
Agir em fragmentos, tocar a solo tem sido um desastre para a oposição que descamba em 
cacofonia de promessas que não passam de gritaria e vozearia desenfreada. Vamos ser 
claros. Ossufo Momade até é um bom general, mas eventualmente não fosse esta ainda a 
sua oportunidade. Daviz Simango é um perdedor por excelência. Devia abdicar da pouca-
-vergonha de estar metido em eventos deste jaez. O outro candidato, o ilustre desconhecido 
Mário Albino, para nόs foi simplesmente paisagem política. Deu para ver. 

Ora bem. Imaginemos um cenário em que a Renamo, o MDM e outro opositor saído 
do labirinto político juntassem sinergias, escolhessem um desses putos fadados para a 
retórica, fedelhos maduros e capazes de enfrentar uma Frelimo robusta. Que tal? Imagina 
caro leitor o que seria das eleições neste país? Uma verdadeira festa popular. Batuques, 
galinhas, perdizes, machambas tudo giro num ritmo democrático. Aqui a festa eleitoral 
seria mesmo um forrobodó do caraças. Todos a dançar e a merecer aplausos e só o vere-
dicto final sério da CNE ditaria o vencedor. Ademais, estecenário até nos levaria a uma 
segunda volta. Do tipo tira teimas. E quem não gosta disto? Os vencidos neste cenário 
iriam cantar hossanas ao vencedor, o ganhador ainda que sem ser obrigado atal, indicava 
uns tantos gatinhos pingados da oposição para o seu governo, e a vida rolaria à maneira. 
A maneira dos que sabem fazer política. Ponto final.

Agora voltemosà realidade e deixemos as ideias vagas. Filipe Nyusi ganhou as eleições. 
O seu partido seguiu-lhes as peugadas. Uma verdadeira revolução sísmica que apesardo 
tamanho não faz bem a democracia. O país vai regredir politicamente, pois uma só voz 
se fará sentir, mas a culpa não é dos vencedores. É do povo que assim o quis. Fez da sua 
justiça. O povo é patrão diz alguém. Será isto verdade? Tão verdade como o leitor estar 
agora aler este editorial. Um editorial simples, que mais não é do que um apelo para que 
haja realmente uma reflexão no seio dos partidos na forma de abordar apolítica em Mo-
çambique. Nyusi tem à sua frente mais cinco anos. Neste período muita coisa tem de fazer, 
tudo incarnado nas promessas que brandiu ao longo dos quarenta e tais dias de campanha. 
Umacampanha gorda de horizontes, e que talvez tenha sido a grande razão para a sua 
vitória folgada. Quem não gosta de ouvir dizer que a paz veio para ficar? Quem não gosta 
de saber que haverá divisão de lucros de gás?quem não gosta de saber que émoçambicano? 
Umapalavrinha ao senhor Filipe Jacinto Nyusi. Controlar as emoções partidárias. Esta 
vitόria é enorme sim, mas pode ser uma má sinal dentro do seu partido. Onde há grandes 
vitórias há grandes inimigos.Outro conselho. Não deixe a Renamo ao relento. Arranje um 
espaço para a perdiz pôr os seus ovos e trazer novas aves que voarão lada a lado com a 
pomba branca interiorizando a paz. Viva a Frelimo.Viva a Renamo. Viva o MDM. Viva o 
AMUSSI. Viva o ND. Viva o povo. Viva sobretudo a democracia. 
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Muphengula 
GovelaneO caNtO da cigarra

Vitória sísmica, sim, 
mas atenção à paz!

A contagem de votos das recentes eleições Pre-
sidenciais, Legislativas e das Assembleias Provin-
ciais indica, a cada dia, a vitória do candidato Fili-
pe Jacinto Nyusi, do partido no poder, a Frelimo.

Como é de praxe, ao nível dos partidos da opo-
sição moçambicana, com principal destaque para a 
Renamo e o MDM, ensaiam-se manobras de contes-
tação dos resultados, por alegada fraude, uma mú-
sica que tem sido cantada desde a década de 1990.

Chamo-a de ladaínha não por considerá-la falsa 
ou verdadeira, mas por ter me apercebido há muito 
tempo ser esta a justificativa recorrente da oposição 
para continuar oposição, vivendo das mordomias da 
oposição, desfalcados que sempre foram em relação 
a um projecto sério de governação de Moçambique.

A música horripilante da fraude é o expoente musi-
cal máximo da tentativa de branqueamento da imagem 
de uma oposição desorganizada, arruaceira, traquina, 
irresponsável e composta por muita gente da pior estirpe 
de mafiosos políticos que se instalaram em Moçam-
bique, fingindo estar a combater ao partido no poder.

Não se trata de vilependiar a oposição, que re-
presenta uma necessidade útil no panorama político 
de um país democrático como o nosso, mas sim de 
colocar as coisas no lugar e não permitir que muitos 
de nós continuemos a vergar nesta onda de solidarie-
dade política por um grupo de partidos que nunca 
tiveram ideia alguma para melhorar Moçambique.

Partidos dirigidos por pessoas e grupos que não es-
tão preocupados com o bem0-estar da população, mas 
é esta população que é usada como cavalo de batalha 
para os seus projectos de desgovernação e inutilidade 
política, principalmente em momentos após as eleições, 
e que, no fundo, ganham dividendos económicos que 
viabilizam a vida de um punhado de pessoas à sua volta.

Deste modo, quero chamar atenção aos nossos irmãos 
para estarem atentos a esta ladaínha, e comecem a racioci-
nar com lógica para não sermos arrastados para campos 
minados de discursos demagogos e populistas, e que no 
final das contas os seus mentores ficam a ganhar com a 
balbúrdia e caos criados, rindo-se em segredo, da nossa in-
capacidade de leitura ao que efectivamente eles pretendem.

O dia em que a oposição estiver interessada pelo 
poder, não esperará o governo do dia cometer erros para 
poder criticar, poder aproveitar-se da situação. Ela mes-
ma apresentará soluções sérias, viáveis e maduras sobre 
o país. Esta será uma oposição de alternativa, e não de 
falsos choramingões que sobrevivem da nossa paciência.

Enquanto isso não acontecer, está claro que a Fre-
limo, com os seus pequenos problemas (Quem não os 
tem?), mas com uma única e invejável capacidade de 
autotransformação, continua sendo, e decerto conti-
nuará a ser a única força política comprometida com o 
desenvolvimento de Moçambique, ou não fosse essa a 
visão de Moçambique próspero, contida nos alicerces 
da sua fundação, da caminhada até aos dias de hoje.

É um alerta de um concidadão que não suporta mais 
ver jovens, mulheres e crianças a serem instrumentalizados 
por algumas pessoas que têm a vida feita, com os seus 
filhos bem tratados, mas que se aproveitam da simpatia 
do povo para forçá-lo a abraçar suas agendas tóxicas de 
destruição e retrocesso de Moçambique, através do exer-
cício de uma oposição política de egoísmo e rancor. Fi-
quemos atentos pois o enredo promete nos próximos dias.

Mais não disse!

A ladaínha de sempre 
que não disfarça a 

desorganização da oposição



A Turquia lançou uma 
operação contra o terrorismo 
denominada “Operação Fonte 
da Paz” a 9 de Outubro de 2019, 
no leste do rio Eufrates na sua 
fronteira imediata com a Síria.

Dada a má informação e 
desinformação que circulam 
na mídia, é imperioso que 
os objectivos desta operação 
sejam claramente entendidos.

O conflito na Síria, já no 
seu oitavo ano, criou um vácuo 
de poder e terreno fértil para 
várias organizações terroristas, 
apresentando uma ampla gama 
de ameaças à região e além, 
juntamente com uma profun-
da crise humanitária tendo 
um impacto a nível global. 

A Turquia tem sofrido com 
a ameaça directa e os ataques 
brutais reais das organizações 
terroristas por muitos anos.

Particularmente durante 
os últimos dois anos, e princi-
palmente a partir do leste do 
rio Eufrates, fomos expostos a 
mais de cem casos de ataques 
ou actos hostis pela  PYD/
YPG, o ramo sírio da PKK 
que é designado como uma 
organização terrorista pelos 
Estados Unidos da Améri-
ca, pela União Europeia e 
pela Organização do Tratado 
do Atlântico Norte(OTAN). 
Centenas de cidadãos turcos 
inocentes perderam a vida em 
resultado desses ataques. A 
PYD/YPG orquestrou ataques 
terroristas também na Síria 
e contra os sírios. A Turquia 
também sofreu dezenas de 
baixas em ataques da DEASH. 

Neste contexto, a Turquia 
tem liderado uma luta de-
terminada contra as organi-
zações terroristas DEASH e 

PKK/PYD/YPG, em parti-
cular, que representam uma 
ameaça directa contra sua 
segurança nacional ao lon-
go de sua fronteira imediata 
com a Síria, que se estende 
acima de 900 quilómetros. 

De facto, a Turquia já con-
duziu duas grandes operações 
antiterrorismo (Escudo do 
Eufrates e Ramo de Oliveira) 
nos últimos anos no noro-
este da Síria. Uma área de 
mais de 4000 quilómetros 
quadrados foi limpa da DE-
ASH e PYD / YPG durante 
essas operações, permitindo 
que cerca de 365.000 sírios 
retornassem às suas casas.

Além da ameaça terroris-
ta, o conflito sírio também 
criou uma crise humanitária, 
deslocando milhões de sírios 
e forçando-os a fugir de seu 
país de origem. A Turquia, 
como o maior país anfitrião de 
refugiados do mundo, continua 
a abrigar cerca de 4 milhões de 
refugiados sírios. Até agora, a 
Turquia suportou o peso da 
carga humanitária gastando 
40 bilhões de dólares para 
oferecer educação, assistência 
médica e moradia adequadas. 
Deve-se enfatizar que a Turquia 
tem carregado esse enorme 
fardo com muito pouca ajuda 
da comunidade internacional.

Como um alvo directo des-
tas organizações terroristas, a 
Turquia tem estado firmemente 
empenhada na luta contra o 
terrorismo proveniente da 
Síria. Somos um membro em-
penhado da Coalizão Global 
contra a DEASH. A Turquia 
lutou contra a DEASH na Síria 
mais do que qualquer outro 
país da Coalizão, sendo o úni-
co país envolvido em combate 

corpo a corpo contra terro-
ristas da DEASH no terreno.

As nossas preocupações 
legítimas de segurança em 
relação à ameaça da PYD/
YPG foram partilhadas repe-
tidamente com todos nossos 
Aliados, especialmente os EUA. 

Ao apontar para a grave 
ameaça terrorista, a Turquia 
enfatizou ao mesmo tempo 
a necessidade de criação de 
uma zona segura, livre de 
elementos terroristas, que 
mais tarde permitiriam o re-
torno seguro dos refugiados 
sírios ao seu país de origem.

Infelizmente, as nossas 
conversações com os EUA so-
bre o estabelecimento de uma 
zona segura permaneceram 
inconclusivas. Apesar de um 
entendimento preliminar al-
cançado entre os dois países no 
início deste ano, as promessas 
feitas pelos EUA não foram 
cumpridas. As fortificações 
PYD/YPG não foram destru-
ídas. A PYD/YPG até cons-
truiu novas fortificações. Não 
se retiraram. As suas armas 
pesadas não foram retiradas. 

Portanto, nestas circuns-
tâncias, a Turquia foi obri-
gada a lançar a Operação 
Fonte da Paz por si próprio. 

A operação será levada 
a cabo com base no direito 
internacional, em conformi-
dade com o direito à auto de-
fesa consagrado no artigo 51º 
da Carta das Nações Unidas 
e nas resoluções pertinen-
tes do Conselho de Seguran-
ça da mesma Organização.

Os principais objectivos des-
sa operação serão garantir a se-
gurança da fronteira da Turquia, 
neutralizar os terroristas na re-

gião e salvar os sírios da opressão 
e crueldade desses terroristas. 

A operação visa igualmente 
facilitar o regresso seguro e vo-
luntário dos sírios deslocados. 
Conforme revelado pelo Presi-
dente Erdoğan na Assembléia 
Geral das Nações Unidas no 
mês passado, uma zona segura e 
isenta de terror incentivará estes 
sírios, incluindo mais de 300 
mil curdos sírios que se refu-
giam na Turquia, a regressarem 
voluntariamente às suas casas.  

Ao contrário do que está a 
ser retratado na mídia inter-
nacional, a Operação Fonte 
da Paz não é contra a popula-
ção curda que vive na área. É 
contra os terroristas que estão 
de fato a oprimir os sírios, 
incluindo os de origem curda.

A Turquia não tem nenhum 
plano para modificar a estrutura 
demográfica na área de opera-
ções. É ao contrário. A nossa 
operação dará a oportunidade 
a pelo menos um milhão de 
sírios deslocados, incluindo 
curdos, árabes e cristãos, de 
regressar às terras dos seus 
antepassados depois de terem 
sido sujeitos a limpeza étnica 
pela PYD/YPG, que não re-
presenta nenhum segmento do 
povo sírio, incluindo os curdos.

A protecção da população 
civil e das infra-estruturas civis 
é a nossa principal prioridade. 
Infelizmente, cidadãos turcos 
e sírios que se refugiaram nas 
fronteiras de províncias tur-
cas foram afectados por mais 
de 700 ataques indiscrimi-
nados de morteiros e fogue-
tes da PYD / YPG até agora.

A Turquia está a tomar todas 
as medidas necessárias para li-
dar com a situação humanitária 

no terreno durante esta opera-
ção. Estamos a trabalhar com o 
Escritório das Nações Unidas 
para a Coordenação de Assun-
tos Humanitários (OCHA) na 
assistência a civis na região. 
O Crescente Vermelho Turco 
também está a estender a assis-
tência humanitária à população 
civil do lado turco da área da 
fronteira, bem como a assis-
tência transfronteiriça na Síria.

O futuro dos terroristas 
DEASH detidos é de extrema 
importância para a Turquia. 
A única solução sustentável é 
o repatriamento de todos os 
combatentes terroristas es-
trangeiros pelos seus países de 
origem. A questão dos com-
batentes terroristas estran-
geiros só pode ser eficazmen-
te resolvida através de uma 
acção colectiva por parte da 
comunidade internacional. A 
Turquia vai continuar a apoiar 
os esforços para esse fim. 

Não deve haver dúvidas 
de que os esforços contra-
-terrorismo da Turquia na 
Síria também contribuirão 
para a integridade territorial 
e a unidade da Síria, pertur-
bando as agendas separatistas. 
Contudo, a Operação Fonte 
da Paz complementará os 
esforços para alcançar uma 
solução política na Síria, que 
a Turquia continuará a apoiar. 
A Operação também aliviará o 
peso humanitário, permitindo 
o retorno seguro e voluntário 
dos refugiados sírios à sua 
terra natal com dignidade. 

Esperamos que nossos 
amigos e aliados apoiem a 
Turquia para restaurar a paz 
e a estabilidade nesta região, 
reinada por muito tempo pela 
violência e pelo sofrimento.

As verdades sobre a operação fonte da paz
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33 anos sem Samora Machel

Perdemos um lutador, mas seus 
ensinamentos continuam

Segundo cônsul Eugénio Langa 

Mpumalanga e Limpopo 
registaram afluência de eleitores 

O cônsul regional das 
províncias de Mpumalanga 
e Limpopo na África do Sul, 
Eugénio Langa, faz o balanço 
positivo das sextas eleições 
gerais. Segundo Langa, hou-
ve uma afluência significati-
va nas províncias de Mpuma-
langa e Limpopo onde dados 
do último censo indicam para 
um universo de dois milhões 
de moçambicanos residentes 
naquelas províncias.

Em relação aos resultados 
preliminares nas províncias 
em alusão, o cônsul fez saber 
que ainda os órgãos eleito-
rais estavam na contagem e 
compilação dos resultados. 

“Não posso comentar sobre 
os números, o que digo é que 
houve muita afluência dos 
eleitores”, comentou acres-
centando que uma das activi-
dades dos moçambicanos nas 
províncias em alusão é o tra-
balho nas farmas e restaura-
ção, até porque as províncias 
são potencialmente agrícolas.

 “Temos uma Farma onde 
estão a trabalhar 1500 mo-
çambicanos”, disse, acres-
centando que as províncias 
de Mpumalanga e Limpopo 
são albergues de muitos 
imigrantes moçambicanos 
que chegam à procura de 
emprego.

Samora Machel foi um dos grandes homens da história de Mo-
çambique e do continente africano. Os sul-africanos não se de-
vem esquecer do apoio que Moçambique prestou na luta con-
tra o apartheid. Segundo a Ministra Sul-Africana da Cultura, 
Desporto e Recreação, Lindiwe Ntshalintshali, a passagem dos 
33 anos da tragédia de Mbuzine não deve adiar os ensinamen-
tos de Samora Machel que se traduzem na união das nações.

Lindiwe Ntsha-
lintshali descreveu 
Samora Machel 
como um homem 
de bravura e que 

sempre gostou do seu povo. 
“Perdemos um lutador numa 
tragédia”, disse Lindiwe Ntsha-
lintshali, tendo salientando que 
a tragédia vitimou o líder, con-
tudo os ensinamentos devem 
permanecer em cada um dos 
povos (moçambicanos e sul-
-africanos), porque continua 
vivendo em cada africano.

 A responsável pela pas-
ta da cultura, desporto e re-
creação explicou que todos 
cidadãos devem aceitar e 
respeitar a lei, numa clara 

crítica as ondas de Xenofo-
bia que caracterizaram aque-
le país, no mês de Setembro.

Os actos de xenofobia que 
nos colocam na boca do mun-
do são condenáveis, disse. Se-
gundo Lindiwe, é preciso que 
a polícia dê a sua parte através 
da protecção dos cidadãos, in-
dependente de serem de que 
parte do mundo, porque Áfri-
ca do Sul é um país democrá-
tico reconhecido pelo mundo 
e que tem obrigação moral de 
saber conviver com os outros.

“Temos de fazer de tudo para 
que a Xenofobia não continue a 
ceifar vidas de estrangeiros e 
domine nossos corações e men-
tes. O governo não vai aceitar 

que este mal continue porque 
anula todo um esforço de de-
senvolvimento mútuo”, frisou.

Moçambique é um país 
irmão, reconhece a fonte e 
acrescenta que o partido Fre-
limo é o líder da população 
moçambicana. Daí ser necessá-
ria a colaboração com o povo 
moçambicano, porque, na  sua 
génese, África não tinha fron-
teiras que separava nações. 

“As fronteiras foram de-
senhadas pelo opressor. Os 
povos africanos devem ser 
unidos, porque estes nun-

ca tiveram barreiras” disse.
Entretanto, o presidente da 

Assembleia Provincial de Ma-
puto, João Matola, em repre-
sentação do estado moçambica-
no, classificou Samora Machel 
como um dirigente persistente 
na luta pela paz, pela harmonia 
entre os Homens do mundo in-
teiro e lutador incansável pelo 
desenvolvimento de Moçambi-
que e de África. Segundo Ma-
tola, não é fácil falar das qua-
lidades do presidente Samora 
Machel, pois ele foi um líder 
carismático, que hoje, passados 
33 anos do seu desaparecimen-
to físico, continuamos a não 

aceitar a perda, mas reunimos 
forças para enaltecer os seus 
feitos em tudo o que fazemos 
em diferentes áreas da nossa 
sociedade, na política, na área 
económica, social e cultural.

“Samora Machel foi educa-
do como nacionalista e tomou 
conhecimento dos importantes 
acontecimentos que se davam 
no mundo: a formação da Re-
pública Popular da China, com 
Mao-Tse-Tung, em 1949; a 
Independência do Gana, com 
Kwame Nkrumah, em 1957, 
seguida da Independência de 

vários outros países africanos. 
Mas foi o seu encontro com 
Eduardo Mondlane, de visita 
a Moçambique em 1961, que 

levou à decisão de Samora de 
abandonar o país em 1963 e 
juntar-se à FRELIMO na Tan-
zânia”, explicou, acrescen-
tando que Samora Machel foi 
o primeiro a levantar o braço 
quando foram pedidos volun-
tários para o exército. A sua 
posição firme e engajada e o 
seu cometimento para com a 
causa popular foram de certo 
modo contagiantes e muitos 
dos indecisos seguiram-lhe o 
exemplo o que resultou na sua 
escolha para dirigir o grupo.

Com a independência de 
Moçambique em 1975, Sa-
mora Machel se torna inimigo 
declarado do regime do Apar-
theid, um inimigo poderoso.

Ainda de acordo com João 
Matola Samora Machel, mes-
mo reconhecendo a superiori-
dade militar do Apartheid, não 
hesitou em apoiar incondicio-
nalmente o ANC. Apropriou-se 
da causa da luta do ANC, sem 
olhar para o quanto isso poderia 
custar a si próprio e ao seu povo.

Refira-se que Samora Ma-
chel perdeu a vida a 19 de 
Outubro de 1986, quando se 
encontrava de regresso de uma 
reunião internacional em Lu-
saka, o Topolev 134 em que 
seguia, junto com muitos dos 
seus colaboradores, despenhou-
-se em Mbuzine, no município 
de Nkomazi, na África do Sul. 

eLton da Graça



O edil da vila de Boane, Jacinto Loureiro e sua cúpula da 
autarquia, é acusado de transformar a Empresa Municipal 
de Transportes de Boane (EMTB) em propriedade privada. 
Segundo um Grupo Anónimo da Autarquia de Boane, a re-
ferida EMTB funciona ilegalmente. Os denunciantes exigem 
a quem de direito para que mande uma comissão de averi-
guação da gestão “danosa”, da suposta empresa no terreno.

Um forte grupo 
interno auto-
-intitulado Gru-
po Anónimo 
da Autarquia 

de Boane (GAAB) vem ao 
público denunciar aquilo que 
considera ser sua insatisfa-
ção em relação a ineficácia da 
Empresa Municipal de Trans-
portes de Boane (EMTB).

O referido grupo acusa o 
Presidente do Conselho Mu-
nicipal da Vila de Boane, Ja-
cinto Loureiro e seus sequa-
zes, de transformar a EMTB 
em propriedade privada. 

O grupo de Loureiro é acu-
sado ainda de ter tido a ousadia 
de “enganar” aos munícipes 
de Boane, os representantes 
do povo e até os partidos polí-
ticos com assentos na Assem-
bleia Municipal, simulando 
uma submissão da proposta 
para a criação de uma EMTB.

“Mediante a fundamen-
tação convincente, a Plená-
ria da Assembleia Municipal 
de Boane aprovou por una-
nimidade apenas a criação e 
orientou a apresentação dos 
outros passos subsequentes na 
promessa de um dia subme-
terem”, explicam as fontes.

Contrariamente, ao GAAB 
espanta que,  na expectativa 
de ver os ditos passos subse-
quentes submetidos no concer-
nente aos trâmites legais em 
relação a dita EMTB, “fomos 

surpreendidos com quatro via-
turas de marca Volkswagen, a 
destacar, Série B n° 0640258/
matrícula AHJ690MC, Sé-
rie B n° 0640268/matrícu-
la AHJ713MC, Série B n 
0656667/matrícula AHJ655MC 
e Série B n °0656682/
matrícula AHJ658MC”.

Livretes de transporte público 
para um serviço particular?

Perante os factos, o mesmo 
grupo questiona sobre como 
se justifica que uma doação 
que, segundo o senhor Jacinto 
Lapido Loureiro, feita pela tu-
tela da área dos Transportes e 
Comunicações, concede livre-
tes para um serviço particular?

Para as nossas fontes, é in-

concebível que um transporte 
supostamente público possa 
ter no livrete um serviço par-
ticular “afinal de contas, o que 
significa algo particular, será 
que um bem particular é mes-
mo que um bem público?”.

Aliás, o GAAB vai longe 
e questiona igualmente sobre 
como se justifica também que 
os quatro autocarros tenham 
seguro do período de um ano 
(23 de Agosto de 2018 a 22 
de Agosto de 2019) num va-
lor exorbitante de cerca de 
9.175.224, 83, por unidade?

“O grupo anónimo da Autar-
quia de Boane roga de joelhos 
no chão que se crie uma comis-
são urgente para averiguar no 
terreno, com muita urgência, a 
questão dos supostos meios que 
operam com muitas lacunas e 
de forma escandalosa. Visto 
que a suposta fantasma EMTB 
não consta no Boletim da Re-
pública, não tem Resolução 
referente a Instalação com uma 
Estrutura Física e Orgânica, 
não tem funcionários ou quadro 
de pessoal aprovado, não tem 
Organograma, não tem Estatu-
to Orgânico, não tem dossier 
completo com requisitos esti-
pulados pela Lei e nem alguma 
deliberação da Assembleia Mu-
nicipal, apenas tem uma resolu-
ção que delibera simplesmente 
a fundamentação da criação?”, 
questionam as nossas fontes.

Por fim, de acordo ainda 
com o GAAB, os referidos 
meios circulantes, actualmen-
te, passaram a operar de forma 
desastrosa, tendo, o mesmo 
edil enganado a população de 
Boane-Kulula, Boane-Massa-
ca, Boane-Matxume e Boane-
-Mahubo, durante a sua cam-
panha eleitoral apresentou os 

Empresa Municipal de Transporte de 
Boane acusada de operar ilegalmente

mesmos autocarros aos mu-
nícipes, mas “após a eleição 
(Loureiro) cancelou as rotas, 
tendo desviado os autocar-
ros para a rota Boane-Baixa, 
alegadamente para arrecadar 
mais receitas”, em detrimen-
to de cumprir a responsa-
bilidade social para a que a 
suposta empresa foi criada.

Em contacto com o edil 
de Boane sobre esta matéria, 

Jacinto Loureiro alegou estar 
a ser “vítima” de uma “caba-
la” montada por alguns fun-
cionários da sua autarquia.

Refira-se que recentemen-
te, a Vila de Boane recebeu 
da Agência Metropolitana 
de Transportes de Maputo 
as novas e polémicas via-
turas mistas para cobrir as 
rotas que neste momento 
não têm transporte público.

Consciencialização sobre o cancro da mama

“Outubro Rosa” faz reunir mulheres 
líderes e empreendedoras

Para partilhar experiências e 
estabelecer parcerias no mundo 
empresarial, mulheres líderes e 
empreendedoras moçambica-
nas vão reunir-se, no dia 25 do 
corrente mês, em Maputo, na 
10ª edição do “Lioness Lean In 
Breakfast”, sob o tema “Outu-
bro Rosa”, mês da consciencia-
lização sobre o cancro da mama.

Trata-se de uma iniciativa 
do Standard Bank, promovida 
pela Lionesses of Africa, em 
parceria com a Embaixada do 
Reino dos Países Baixos e a Eni 
Rovuma Basin, que tem por 
objectivo a troca de ideias, in-
formação e conselhos de modo 
a criar oportunidades para co-
laboração e activar pontos de 
discussão sobre os maiores de-
safios que as mulheres de negó-
cios enfrentam no seu dia-a-dia.

Baseado num formato de 
apresentações e networking 
durante o pequeno-almoço, a 
décima edição do Lioness Lean 
In Breakfast contará com a 
participação de quatro orado-
ras principais, nomeadamente 
Mayra Pereira, directora da 
Greenlight, Patrícia Betten-
court, stakeholder engagement 
do Girl Move Academy, Olga 
Madede, fundadora da empre-

sa de Assistência de Enferma-
gem ao Domicilio, e Refilwe 
Sebothoma, fundadora do 
Grupo PBM, da África do Sul.

A apresentação do even-
to estará a cargo de Hlubi 
Mboya-Arnold, representante 
da Lionesses of Africa para 
a África Austral, e Sasha 
Vieira, responsável pela In-
cubadora de Negócios do 
Standard Bank Moçambique.

Com vista a inspirar e 
encorajar jovens estudantes 
universitárias a abraçarem o 
empreendedorismo, o even-
to vai incluir uma sessão 
de “Young Lionesses”, que 
contará com três oradoras, a 
saber Eulália Muandula, da 
Dzimene, Andrea Massamba, 
da Uabalika, e Telma Cum-
be, da Alabastro Serviços.

Em ambas as sessões, 
Madina Abacar, do movi-
mento Outubro Rosa, vai 
debruçar-se sobre a associa-
ção e os trabalhos que tem 
desenvolvido no combate e 
prevenção contra o cancro 
da mama, enquanto Filo-
mena Matimbe, da Finana, 
uma empresa que produz fa-
rinha de banana, falará so-
bre os benefícios desta fruta.

dÁVio daVid
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IFPELAC avança na formação inclusiva
O Instituto de Formação 

Profissional e Estudos La-
borais Alberto Cassimo e a 
Agência de Cooperação Italia-
na estão a levar a cabo o Pro-
jecto “Percursos Participati-
vos para Inclusão económica 
dos jovens com deficiência” 
através da formação profissio-
nal para o acesso ao emprego.

A formação inclu-
siva está inse-
rida numa das 
convecções da 
Nações Unidas 

como um direito da pessoa 
com deficiência para que tenha 
acesso a formação profissional 
e consequentemente ao em-
prego utilizando tecnologias 
acessíveis. Em Moçambique 
o projecto é da iniciativa da 
Agencia de Cooperação Italia-
na em parceria com o Institu-
to de Formação Profissional e 

Estudos Laborais Alberto Cas-
simo (IFPELAC) para o qual 
disponibilizou 890 mil euros 
para um período de 24 meses. 
A gestão dos fundos e imple-
mentação do projecto está a 
cargo de três ONG,s italianas 
que operam em Moçambique, 
designadamente Instituto Sin-
dical de Cooperação para o 
Desenvolvimento, (ISCOS), 
Associação Terre desHom-
mes e Associação Amigos 
de Raoul Follereau (AIFO).  

As partes sentaram-se a 
mesma mesa esta sexta-feira 
para passar em revista as ac-
tividades já realizadas, nome-
adamente restruturação do 
Centro de Formação Profis-
sional de Malhazine de modo 
a torná-lo acessível para a 
pessoa com deficiência, infra-
estrutura, equipamento e mo-
biliário e material didáctico, 
adaptação das oficinas para 

uso da pessoa com deficiência, 
formação em língua de sinais 
e formação psicopedagógica. 

A iniciativa vem inseri-
da na convecção das Nações 
Unidas para os direitos de 
pessoas com deficiência no 
sentido de empoderar as or-
ganizações de pessoas com 
deficiência na realização de 
actividades inclusivas de 
modo a que tenham acesso a 
formação profissional e con-
sequentemente ao emprego. 

Foi neste contexto que o 
IFPELAC na qualidade de 
instituição pública abraçou 
a iniciativa, pois segundo 
disse o respectivo director 
geral, Anastácio Chembeze, 
todo o cidadão tem direito 
a formação independente-
mente da sua condição física. 

“Estamos a trabalhar no 
sentido de nos adequarmos, 
em termos materiais e men-

tais, a realidade da pessoa 
com deficiência e neste mo-
mento decorrem obras no 
Centro de Formação Profis-
sional de Malhazine para re-
estruturar fisicamente o edi-
fício, lavabos e materiais de 
formação”, disse Chembeze.  

Para Cantola Pondja, Pre-
sidente do Fórum das Pessoas 
com Deficiência (FAMOD) 
disse que um dos desafios im-
postos no Projecto Percursos 
Inclusivos é a componente de 
participação e acessibilidade 
da pessoa com deficiência e 
acredita que quando estas bar-
reiras estiverem ultrapassadas 
poder-se-á falar de igualdade. 
“Acreditamos que temos entre 
nós pessoas talentosas, mas, a 
pessoa com deficiência não so-
bressai devido as barreiras, so-
bretudo as físicas, que dificul-
tam o nosso acesso aos fóruns 
de debate”, garantiu Pondja.  

Concluiu destacando os 
avanços levados a cabo pelo 
IFPELAC – sede, pois a insti-
tuição já possui condições acei-
táveis para o acesso da pessoa 
com deficiência, inclusive os 
lavabos estão adequados para 
eles. Em contra mão lamenta o 
facto de ter havido uma exorta-
ção em 2008 para que as insti-
tuições tivessem acessibilidade 
para pessoa com deficiência, 
mas ainda há muito por fazer.

Por sua vez, Francesca 
Bruschi da Cooperação italia-
na em Moçambique referiu-
-se ao projecto como parte 
de uma convecção a qual Mo-
çambique ratificou em 2012 
rumo a inclusão da pessoa 
com deficiência e neste de-
safio saudou o engajamento 
do IFPELAC na restrutura-
ção das oficinas dos centros 
de formação para atender 
a pessoa com deficiência.
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Aconselha quem tem experiência de vida

Mulher nunca deve negar 
sexo ao seu marido

É o conselho de quem tem experiência de vida. O sexo 
pode ser o tubo de escape e até um dos meios para suprir di-
vergências próprias que nascem durante o casamento. Muitas 
mulheres, sobretudo mais jovens, furtam-se de fazer sexo com 
o seu marido, por estar a passar por crise no seu casamento.

Nossa equipa de 
r e p o r t a g e m 
conversou com 
Ângela Maria 
Maia, de 60 anos 

de idade, residente no bairro 
Mikadjuine. Ela é casada há 
33 anos com o analista quími-
co, Carlos Zeferino Martins, 
com quem tem cinco filhos.

Com sua experiência de 
mulher casada, definiu o casa-
mento: “O casamento é a união 
de duas pessoas que gostando 
uma da outra, entendendo-se e 
conhecendo-se profundamente 
decidem contrair matrimonio”. 

O casamento, explicou, é o 
começo de uma nova vida. Nesta 
nova vida, para ela, o casal precisa 
estar preparado e ter consciência 
que vai passar e por muitas coisas 
boas e ruins, doces e amargas.

Vida no casamento
No dia do casamento é tudo 

muito bonito, e espera-se que a 
vida a dois continue repleta da 
mesma beleza até que a morte os 
separe. Mas Ângela Maria Maia 
explica que não é bem assim.

“No início do casamento 
tudo corre bem, mas chega 
uma fase, um certo limite em 
que a convivência conjugal co-

meça a contrabalançar”, come-
çou por explicar a nossa fonte.

Acrescentou que “este con-
trabalançar surge devido a ami-
zade que ao longo da convivência 
o casal constrói, e manifesta-se 
em forma de esfriamento. O 
casal passa a não demonstrar in-
teresse um pelo outro”, explicou.

“Quando isto começa a 
acontecer, quando uma das 
partes começa a demonstrar 
pouco interesse, é preciso 
encarar e enfrentar a situa-
ção de frente”, aconselhou.

O  q u e  f a z e r  q u a n d o 
o marido começar a  de-
monstrar pouco interesse? 

A mulher em particular 
deve ser forte, quando o mari-
do mudar de comportamento. 
Ela deve agir com inteligência. 
Ao invés de querer trata-lo da 
mesma maneira que o marido 
passou a trata-la, deve fazer 
o contrário, demonstrando 
sempre amor e carinho para 
com ele, e procurando sempre 
manter aquele clima que exis-
tia quando eram namorados.

Esta atitude da mulher fará 
com que o marido mude de 
comportamento, e trará de 
volta o homem que ele era 
quando ainda eram namorados.

Q u a l  é  o  i n g r e d i e n -
te necessário para que o ca-
sal não canse um do outro?

No casamento, o casal deve 
sempre comportar-se como 
namorados, olhar um para o 
outro como na época em namo-
ravam para que não se cansem 
um do outro, para que a rela-
ção não se desgaste, casocon-
trário a relação não vai durar.

Telefones são destruidores de 
lar….

Nada de mexer o telefone 
do marido. Pode suceder que te 
deparares com uma mensagem 
de uma mulher que tem por ob-
jectivo destruir o teu casamento. 
Não dê o gosto as pessoas que 
querem acabar com o teu casa-
mento de te verem divorciada. 
É preciso suportar, é preciso ser 
forte. Os telefones destroem o lar.

Nunca ser indiferente, nunca 
negar sexo!

A mulher deve entender que 
nem todos gostaram de vê-la 
casando. Nisto começam a surgir 
boatos, começam a entrar mensa-
gens quentes de pessoas que não 
estão a favor, que não ficaram 
felizes com a união matrimonial.

Neste sentindo a mulher deve 

fingir não estar a ver, continuar 
a trata-lo bem, sendo carinhosa, 
fazendo o que ele mais gosta, 
procurar mostrar a ele que ela é 
a mulher que realmente o ama e 
não as outras. Nunca ser fria e in-
diferente nestas situações, nunca 
negar o sexo, porque se não ele 
vai procurar quem está demons-
trando amor em relação a ele.

“Uma boa convivência en-
tre a esposa e a família do seu 
marido é fundamental para a 
manutenção no casamento”! 

O casamento é também a 
união das famílias do casal. 
Muitas vezes, apos o casamen-
to, mulheres tendem a não 
procurar saber nem preocu-

par-se com a família do seu 
marido, o que é muito feio.

A convivência entre a mu-
lher e a família do marido é 
fundamental para a manuten-
ção do casamento. A família 
do marido é o primeiro socorro 
onde a mulher pode recorrer 
no caso de levantar-se algum 
problema ou de um eventual 
desentendimento entre o casal, 
ela poderá ajudar a resolver estas 
questões assim como a madrinha.

Se a mulher não tiver uma boa 
relação com a família do marido, 
então, ela não se vai dispor em 
resolver nenhum problema que 
surja no casamento, e é capaz de 
deixar a mulher a sofrer na mão 
dele, mesmo tendo o poder de fa-
ze-lo mudar de comportamento.

É  i m p o r t a n t e  q u e 
a  mu l her  auxi l i e  o  ma-
rido nas despesas da casa?

O homem foi instituído como 
provedor da casa, ele tem o 
dever de trazer o sustento para 
a família, mas isso não quer 
dizer que a mulher deve ficar 
de braços cruzados esperando 
que o marido faça tudo sozi-
nho. A mulher deve ajudar o 
marido nas despesas da casa.

Apesar do meu marido ser 
um analista químico e ter um 
bom emprego, sempre o aju-
dei com o meu trabalho de 
costura nas despesas da casa e 
na educação dos nossos filhos.

O que fazer para manter o lar?
O lar compara-se ao caril de 

amendoim que temos de mexer 
para não entornar. Devemos 
sempre trabalhar e agir com 
inteligência para mantermos o 
casamento. Sendo forte, supor-
tando situações desagradáveis.  



Quem pensa que é só um 
pedaço de tecido engana-se, o 
carinho e cuidado com que as 
mulheres tratam este tecido é 
distinto. Este pedaço de tecido, 
geralmente colorido, gera encan-
to e curiosidade por onde passa, 
carregando o nome capulana.

A capulana é usada nos países 
africanos de diferentes maneiras. 
Em Moçambique, por exemplo, 
as mulheres usam-na no seu 
dia-a-dia e principalmente em 
cerimónias como funerais, ca-
samentos, ritos de iniciação, etc.

 Para a mulher casada e mais 
velha, a capulana passa a ser um 
símbolo de riqueza. Estas são 
guardadas juntamente com os 
“mucumes” em malas de madei-
ra, que muitas vezes recebem no 
dia do seu casamento. Ela passa 
a coleccionar as capulanas que 
recebeu de presente no dia de 

seu matrimónio, e as restantes 
que poderá receber do marido 
como demonstração do seu amor, 
de cuidado e vontade de querer 
ver a sua esposa sempre bela.

 Falar da capulana é falar da 
cultura moçambicana, é falar da 
mulher moçambicana. Os tons 
dominantes variam de região 

para região, assim como variam 
os temas que muitas vezes contam 
histórias tradicionais, lembram 
datas comemorativas, etc. Por 
vezes as capulanas representam, 
na barra, uma mensagem, sob for-
ma de provérbio ou de metáfora.  

 O tecido também é usado 
pelas mulheres para carregar 
os seus filhos nas costas, para 
carregar as trouxas, serve como 
toalha, cortina, pano de mesa, etc.

 Geralmente, nas cerimónias 
de grande importância as mu-
lheres mais velhas amarram a 
capulana, ou “mucume ni vemba”. 
Também oferecem às noivas no 
dia do matrimónio uma capula-
na especial, com o tamanho de 
três tecidos, enfeitados com uma 
renda branca, para demonstrar 
que ela também passa a ser uma 
mulher adulta e dona de casa.

Em algumas localidades 

do norte de Moçambique, a 
forma como a mulher amar-
ra a capulana determina o seu 
estado civil: casada, solteira, 
divorciada, viúva, noiva, etc.

 Afinal de contas o que as mu-
lheres pensam sobre capulana?

Encontramos a dona Teresa 
Mandlate, uma simpática idosa 
de 83 anos de idade, residente do 
bairro Xipamanine. Ela afirma que 
a capulana é um tecido que serve 
para cobrir o corpo da mulher. 

Te r e s a  Ma n d l at e  r e f e -
riu ainda que a capulana é um 
símbolo de submissão da mu-
lher para com o seu marido.

Quando a mulher vai ao lar, 
a família oferece-a capulanas, so-
bretudo na cerimónia tradicional 
denominada lobolo, acrescenta.

Embora os tempos sejam 
outros, e que as mulheres de 

hoje não considerem muito esta 
cultura, existem regiões que ain-
da impõem por regra que suas 
filhas usem a capulana para co-
brir os seus corpos. Proíbem-
-nas de vestir roupas justas, que 
expõem o corpo, como calças, 
saias apertadas e saias curtas.

 A avó Teresa, orgulhosa de 
si mesma, finalizou a conversa 
afirmando com toda certeza e 
segura de suas palavras que a 
capulana dá valor a mulher, quem 
a dispensa não sabe o que perde.

Encontramos também a dona 
Etelvina Manuel, idosa de 75 anos 
de idade, mas com um espírito de 
uma jovem, carrega com ela uma 
grande simpatia, com alto senso de 
humor e muito intrépida, residen-
te na localidade de Xizavane, pro-
víncia de Gaza. Surpreendeu-nos 
ao contar a preciosidade que há no 
uso da capulana para as mulheres. 

“A capulana dá valor à mu-
lher, ressalta a sua dignidade. Ao 
amarar a capulana, cobre-se da 
cintura aos pés, esconder o corpo, 
as curvas e as partes íntimas está o 
segredo para fazer o homem apre-
ciar a mulher, apreciar a esposa e 
manter o marido ou seu parceiro 
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em casa”, afirma dona Etelvina.

Avo Etelvina acrescenta ainda 
referindo que quando a mulher 
esconde o seu corpo, o homem 
a valoriza porque não é vulgar. 
O corpo da mulher torna-se 
valioso, como uma jóia rara, 
porque só ele pode ver, só ele tem 
acesso. A mulher que esconde 
o seu corpo é mais atraente e 
especial aos olhos dos homens.  

Toda feliz em poder dar seu 
contributo no que é referente ao 

uso da capulana, a avó Etelvina 
demonstra o domínio no uso do 
tecido, fazendo uma comparação 
da época em que as mulheres 

realmente valorizavam o corpo 
com a capulana. Infelizmente na 
sociedade actual a capulana já 
não tem o mesmo valor”, lamenta. 

Nos meus tempos as mulheres 
amaravam capulanas, cobriam o 
corpo e homens valorizavam-nas, 
casavam-nas e com elas consti-
tuíam um lar por serem aquelas 
mulheres reservadas, acrescenta.

 “Hoje em dia as mulheres 
andam ‘nuas’ e ainda esperam ser 
valorizadas pelos homens e serem 
casadas. Mas como o homem vai 
valorizar e casar que não se va-
loriza? Ninguém gosta de coisas 

vulgares”, lamenta avó Etelvina.

Estimamos bastante encon-
trar a dona Ester Novela, de 
55 anos de idade, residente no 

bairro de Chamanculo, que com-
partilhou um pouco da relação 
que tem com esse pano valioso.

“O corpo da mulher é de acesso 
restrito e capulana serve para ga-
rantir esta restrição”, afirma acres-
centando que o corpo da mulher 
não pode ser exposto, as pessoas 
não podem ter acesso ao corpo da 
mulher. E quando a mulher for ao 
lar, deve sempre fazer os trabalhos 
domésticos coberta pela capulana.

Dona Ester Novela referiu 
ainda que algumas utilidades 
da capulana vão além de tapar 
o corpo. “A capulana também 
serve de cobertor. Pode suceder 
o caso de ir a um lugar e não 

ter como regressar para casa no 
mesmo dia, então eu posso usar a 
capulana para me cobrir e passar 
a noite, como se fosse um cober-
tor, ela vai proteger me do frio”.

Armando dos santos Malu-
ana, carinhosamente chamado 
por Santos, de 33 anos de idade, 
residente no bairro de Maxa-
quene “B”, é artesão e tem feito 
vários produtos utilizando a 
capulana há sensivelmente três 
anos. Sua historia emocionou-nos.

“Sou artesão, comecei fazendo 
bijutaria com caful, bolsas e cha-
péus de tecelagem. Minha paixão 
pela capulana surgiu quando 
observava o trabalho que a mi-
nha mãe fazia com a capulana. 
Ela era modista, fazia roupas 
usando capulana. A partir de 
então interessei-me pela costura, 

e passei a aprender com ela”. No 
entanto, não conseguiu aprender 
devidamente a fazer cozer roupas, 
porque a mãe veio a perder a vida. 

“Mas porque sempre tive um 
espírito artístico, porque a arte 
está dentro de mim, comecei a 
fazer trabalhos de artesanato que 
é a minha arte, usando capulana. 
Nisto, comecei a fazer bolsas, 
pastas de costas, porta-jóias, 
produtos de decoração, entre ou-
tros”, acrescenta afirmando que as 
pessoas ultimamente, sobretudo 
as mulheres, tendem a combinar 

a roupa feita de capulana, com 
um aplique no sapato ou na bolsa.

Virgínia Helena Nuvunga, 
de 42 anos de idade, residen-
te no bairro de Laulane. En-
trou no mundo da costura em 
1997, a partir de 2006 come-
çou a trabalhar com a capulana.

“As pessoas têm aderido muito 
as roupas de capulana, principal-
mente com as novas tendências 
de juntar a capulana com tecido”, 
disse dona Virgínia Nuvunga.

Ela surpreendeu-nos com 
os trabalhos que faz com a ca-
pulana. Ela faz todo o tipo de 
roupa, decora chinelos, faz es-
tampagem nos sapatos, chapéus, 
bijutarias e já montou seu ateliê. 

“É possível viver da cos-
t u r a ,  a p o s t a n d o  n a  c a -

pu l an a”,  a f i r m a  Vi rg í n i a .

A capulana também serve 
de fonte de sustento para os 
vendedores. Ela é comercializa-
da por vendedores ambulantes 
e em muitas lojas situadas nos 
principais pontos de comer-
cialização da cidade de Mapu-
to, como Baixa e Xipamanine.

Nossa equipa de reportagem 
foi até os principais pontos de 
comercialização da capulana, 
onde constatou que os preços da 
capulana variam de 90 à 350 Mt. 
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Matapa com camarão 
Ingredientes: 
1 kg de folhas de mandioca
750 gramas de Amendoim  
1 Coco 
1 kg de camarão seco ou caranguejo 
 2 litros de água 
sal a gosto 
 
Modo de preparar 

Pila-se o amendoim até ficar em pó e dissolve-se em cerca 
de meio litro de água (sem a casca).  Rala-se a polpa de coco e 
espreme-se num passador, juntando o pouco e pouco o restante 
litro e meio de água de forma a extrair todo o leite ao coco. 
Junta-se este leite de coco à água com o amendoim. Migam-se 
as folhas de mandioca da grossura de pouco mais ou menos de 
2 cm. Cozinham-se as folhas de mandioca (sem água) durante 
meia hora. Acrescenta-se uma pequena porção de água para 
que fiquem bem tenras.  Num tacho, leva-se ao lume a mistura 
de leite de coco com a água de amendoim, e quando começa 
a ferver, juntam-se-lhe as folhas de mandioca e tempera-se de 
sal. Por fim, juntam-se os camarões já preparados e cozinhados 
e deixa-se apurar uma hora e meia em fogo brando. Serve-se 
com arroz branco ou xima e acompanhado com peixe, frango, 
bife frito ou grelhado.

Bom apetite.

Mãe de primeira viagem
Não existe no mundo ninguém capaz de explicar de onde 

vem tanto conhecimento e amor que só uma mãe pode sentir. 
Por mais que você tente, também não poderá explicar. O amor 
que nasce com uma mãe, nem o tempo consegue apagar. Desde 
o primeiro momento em que se descobre o fruto no ventre, ja-
mais se consegue dele desconectar. A sensação é de que somos os 
seres mais abençoados do universo, só por poder gerar um filho. 

Ser mãe é um privilé-
gio que não se pode 
calcular. É ter medo, 
mas saber exactamente 
como lidar com a situ-

ação. É poder sempre ser atenta, 
a ouvir a voz do seu coração. 
Ser mãe ninguém ensina, pois a 
cada dia você vai aprender uma 
nova lição. Jamais tenha medo, 
pois ser mãe é a melhor lição.

Helena Cossa, jovem de 
23 anos de idade, residente no 
bairro da Polana Caniço A, mãe 
de primeira viagem, com um 
menino de 6 meses, emocionou-
-nos ao contar a sua história.

“Eis o trabalho mais difícil da 
face da Terra. Ser mãe é seguir 
o turno de 24 horas, 7 dias por 
semana. É estar acordada quan-
do o resto do mundo dorme. É 
amamentar na madrugada e ver 
as luzes das janelas se apagando, 
até que só reste a sua,” afirma 
a mãe do pequeno Anderson.

Acrescentou ainda que ser 
mãe é cheirar a leite por vários me-
ses e morrer de saudades de dar o 
peito, quando o filho desmamar.

Dona Laura Mandlate, uma 
senhora de 36 anos, residente 
no bairro Xipamanine, mãe de 
primeira viagem aos 34 anos, 

afirmou que ser mãe de pri-
meira viagem é um dom, não 
se aprende na escola, tão pouco 

está escrito em algum lugar.
“Ser mãe é ter experiência 

única, e sempre descobrir coisas 
novas e estar sempre preparada 

para o que der e vier. Ser mãe é ins-
tintivo, ninguém precisa mostrar 
como se faz”, disse dona Laura.

“Só uma mãe conhece ver-
dadeiramente o seu filho. Só 
uma mãe sabe o que ele re-
almente precisa. Isso é algo 
que nasce com as mulheres, 
mas que surge só quando um 
novo coração começa a ba-
ter junto ao seu”, acrescenta.

“Não tenha medo de um 
dia falhar. Pode ter certeza que 
as mães sabem sempre o que é 
melhor para os seus filhos. Mas, 
se por acaso um dia errar, não 
se preocupe e deixe o seu amor 
curar esse erro. Saiba que será 
sempre assim, você fará sempre 
o seu melhor e olhará para trás 
acreditando que em alguma coisa 
veio a falhar. Isso acontece por-
que você tem um bem precioso 
para cuidar,” essas foram as pa-
lavras de motivação que a dona 
Laura deixou para todas as mães.

Ginásio torna-se “campo de 
batalha” para corpo perfeito

Praticar exercícios físicos é 
uma das recomendações médica, 
pois tornam o corpo saudável, 
previnem e combatem diversas 
doenças, criam uma boa disposi-
ção e mantêm o corpo em forma.

Actualmente muitos jovens, 
especialmente as mulheres tem 
lotado os ginásios em busca do 
corpo perfeito. Algumas querem 
aumentar o bumbum, outras 
querem ter pernas grossas, ou-
tras querem diminuir a barriga, 
querem ter uma cintura fina 
outras querem diminuir o peso.

O Zambeze interpelou al-
gumas mulheres que frequen-
temente dirigem-se ao ginásio 
para praticar exercícios físicos.

Ângela Gonçalves, de 28 
anos de idade, residente no 
bairro de Malhangalene em 
Maputo, diz praticar exer-
cícios físicos para manter o 
corpo em forma e saudável.

“Pratico exercícios físicos 
para manter o meu corpo em 
forma e saudável”, disse Ângela.

“Exercitar o corpo faz par-
te da minha rotina, todos os 
dias nas primeiras horas do 
dia, vou ao ginásio, exercito 
o meu corpo por uma hora 
e depois vou cumprir com 
outros afazeres”, acrescentou.

“Isso faz um bem muito 
grande para mim, pois para 
além de manter o meu corpo 

em forma e saudável contribui 
para que passe o resto do dia 
com muita boa disposição”. 

Isabel Magaia, de 24 anos 
de idade e residente no bairro 
de Maxaquene, pratica exercí-
cios físicos com um objectivo 
específico - aumentar o bum-
bum e ter uma cintura fina. 

“Não gosto do meu bumbum 
e da minha barriga. Meu bum-
bum é demasiado pequeno e 
minha barriga é muito grande. 
Pratico exercícios físicos para 
aumentar o bumbum e dimi-
nuir a barriga”, revelou Isabel.

Cláudia Inácio, de 41 anos 
de idade, residente no bairro de 
Patrice Lumumba, em Maputo, 
passou a praticar exercícios físi-
cos devido ao excesso de peso.

“Quando mais nova eu era 
magra, depois da maternidade e 
com o passar do tempo, comecei 
a engordar sem parar. O meu 
peso aumentou de mais, cheguei 
ao ponto de pesar 120 quilos. 
Daí comecei a praticar exercí-
cios físicos”, contou Cláudia.

“ Hoje estou com 85 qui-
los e sinto-me feliz com o 
corpo que tenho”, concluiu.

Culinária

Receita da Sílvia Carlos
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Para evitar cópias nos exame

Alunos usam caixas de 
cartão na cabeça

O que poderia ser apenas 
mais um exame de Química 
realizado numa escola tornou-
-se num vídeo viral. Alunos 
foram fotografados durante 
um teste num estabelecimen-
to em Haveri, na Índia, com 
caixas de cartão na cabeça 
para evitar que se copiassem.

Nas imagens, publicadas no 
Twitter, é possível ver os jovens 
com as referidas caixas nas ca-
beças, sendo que estas teriam 
um género de corte na parte da 
frente para que estes pudessem 
apenas ver a folha de exame.

Deste modo, também a 
sua visão periférica era ti-
rada, fazendo com que não 
conseguissem ‘espreitar’ 
para o exame do vizinho. 

Este método levou a uma 
onda de críticas. Um adminis-
trador da escola, em declara-
ções à BBC Hindi, já pediu 
desculpa por ter usado esta “téc-
nica anti-cópias”. A medida, 
continuou, foi “implementada 
numa base experimental”, após 
ter sido usada noutra cidade.

Não há cura para a minha loucura 

Canibal matou e 
comeu a mãe

O jovem de 26 anos acusa-
do de matar a mãe e esquartejar 
o cadáver no apartamento onde 
ambos viviam, no distrito de 
Salamanca, em Madrid, tinha 
como hábito filmar-se a proferir 
versos, que a ABC News des-
creve como desconcertantes.

Segundo esta publicação, 
Alberto Sánchez não tem mui-
tos amigos nas redes sociais. 
As fotos também são poucas 
estando, na maioria delas, na 
companhia do seu cão, com 
quem terá partilhado os restos 
mortais da sua progenitora.

Partilha, contudo, no 
seu Instagram, vídeos em 
estilo rap nos quais sole-
tra letras que mostram um 
certo desequilíbrio mental.

“Passeio o cão como um 
chocalho. Eu não sei a merda 
que eu digo mas se eu qui-
ser afundar-te, eu enterro-te 
[...] Não há cura para mi-
nha loucura; Eu espero que 
aconteça o melhor”, canta.

O jovem foi detido no 
apartamento onde morava 
com a mãe e onde ocorreu o 
homicídio. O alerta foi dado 

por uma amiga de Soledad, 
que comunicou às autorida-
des que não via a senhora há 
mais de um mês. Esta tinha 
conhecimento dos proble-
mas que Soledad tinha com 
o filho e indicou ter medo 
de que lhe tivesse aconte-
cido alguma coisa, porque 
não atendia as chamadas.

Segundo a ABC, o jovem 
já possuía antecedentes crimi-
nais, a maioria deles por mal-
tratar a mãe. Sofre de doen-
ça mental e esteve internado 
num centro psiquiátrico. Mas 
esta informação não foi con-
firmada pelas autoridades.

O homicida abriu a porta à 
polícia e disse que a mãe es-
tava em casa, quando lhe foi 
perguntado o seu paradeiro. 
As autoridades explicaram 
que este manteve uma atitu-
de “fria” e que disse que foi 
“comendo” os restos mortais, 
juntamente com o cão. Fontes 
policiais citadas pelo El Mun-
do indicaram que este terá 
cozinhado os restos mortais 
antes de comer e que se trata 
de um caso de “canibalismo”.

Após 71 anos

Descoberta reabre investigação do 
maior mistério da Austrália

A 1 de Dezembro de 1948 o 
corpo de um homem foi encon-
trado na praia de Somerton, na 
Austrália. O caso virou manche-
te na época, mas a identidade 
desse homem ou o motivo pelo 
qual ele morreu nunca foram 
descobertos pela polícia local. 
Hoje, o mistério do “Homem 
de Somerton”, como passou a 
ser chamado, é o maior crime 
não solucionado da Austrália.

Porém, agora em 2019, a 
história voltou a chamar aten-
ção. Isso porque foi autoriza-
do que o corpo do “Homem 
de Somerton” fosse exumado. 
Isso quer dizer que, mesmo 
décadas depois da morte, as 
autoridades retirarão os res-
tos mortais para continuar 
a investigação do mistério. 

Segundo informações do 
portal britânico The Mirror, 
o caso foi reaberto após um 
pedido de Roma e Rachel 
Egan, que acreditam ter pa-
rentesco com o homem mis-

terioso. Por causa disso, será 
realizado um teste de DNA na 
tentativa de descobrir quem 
é o “Homem de Sumerton “. 

Entenda o mistério do “Homem 
de Somerton”

 O corpo do homem não 
identificado foi encontrado 
sem vida às 06h30 a 1 de De-
zembro de 1948, na praia de 
Somerton em Adelaide, Aus-
trália, por um grupo de jóqueis 
que estavam treinando no local.

A cabeça do homem estava 
sobre as pedras e, de acordo 
com relatos, ele “parecia estar 
dormindo profundamente” e 
não havia ferimentos visíveis.  

No bolso, o homem tinha 
um cigarro, uma passagem de 
Adelaide para a praia de Hen-
ley, no sul da Austrália, uma 
passagem de autocarro, uma 
escova de cabelo, um maço 
de cigarros de marca britâni-
ca, metade de um pacote de 
chiclete e alguns fósforos. 

A polícia percebeu que 
todas as etiquetas de suas 
roupas foram removidas e 
ele não possuía nenhum do-
cumento de identificação.

Os investigadores também 
não conseguiram identificá-lo 
pela arcada dentária, apesar de 
notarem que sua última refei-
ção havia sido uma empanada 

da Cornualha, um tipo de pastel 
assado típico do Reino Uni-
do, e que ele provavelmente 
havia sido envenenado — po-
rém, não através da empanada. 

A 4 de Janeiro de 1949, a 
equipa que trabalhava na es-
tação de comboio de Adelaide 
encontrou uma mala, na qual a 
etiqueta também fora removida, 
que estava nos achados e perdi-
dos do local desde Novembro 
do ano anterior. Dentro dela, 
havia artigos pessoais, como 
chinelos, um vestido, uma faca 
de manteiga que havia sido afia-
da, um pincel e um sobretudo. 

Numa segunda inspecção, 
descobriram o nome Kean em 
um colete que também estava 
na mala e perceberam que os 
sapatos que o cadáver esta-
va usando no dia em que foi 
encontrado estavam limpos. 
Então, era provável que mes-
mo com envenenamento, ele 
tenha sido limpo e colocado 
na praia com roupas diferentes 

das que usava na hora do crime.
Também foi encontrado 

um pedaço de papel costu-
rado dentro do bolso da cal-
ça do homem, no qual se lia 
“Tamam Shud”, que signifi-
ca “finalizado” em persa. A 
frase havia sido arrancada de 
um livro de poemas chamado 
Rubaiyat de Omar Khayyam.

Ao encontrarem a obra, pro-
curaram pela página que falta-
va e encontraram um número 
de telefone, um tipo de código 
e outro número não identifi-
cado. Esse código levou até 
Jéssica Ellen Thomson, uma 
mulher que vivia em Glenelg , 
subúrbio próximo a Somerton.

Em depoimento, a mu-
lher disse que um homem que 
não conhecia já havia tentado 
visitá-la e perguntou sobre ela 
para um vizinho. Anos de-
pois da morte de Jéssica, a fi-
lha dela, Kate, disse à média 
local que acredita que a mãe 
conhecia o homem misterioso. 



Um total de 160 alunos de doze escolas primárias da pro-
víncia e cidade de Maputo vão participar no próximo sábado, 
26 de Outubro, nos courts do Jardim Tunduro, na final inter-
-escolar da segunda edição do “Projecto de Massificação do 
Ténis”, promovido pelo Standard Bank, em parceria com a 
federação moçambicana da modalidade.

Trata-se de um pro-
jecto lançado no 
passado mês de 
Agosto, envolven-
do três mil peti-

zes, provenientes das escolas 
EPC 4 de Outubro, EPC Tun-
duro, Christian Academy in 
Mozambique, EPC Guaxene, 
EPC Acordos de Roma, EPC 
Guava, EPC Lhanguene Cen-
tro, EPC Lhanguene Piloto, 
EPC Minkadjuine, EPC Baga-
moyo, Escola Primária Amí-
lcar Cabral e EPC Wiriyamu.

Para a efectivação deste 
projecto, que visa a descoberta 
de talentos, foi criada uma equi-
pa multidisciplinar, composta 
por monitores da Federação 
Moçambicana de Ténis (FMT) 
e apoiada por professores de 
educação física das escolas 
envolvidas, sendo que os me-
lhores alunos a serem apurados 
na final vão participar na aber-
tura do Standard Bank Open.

Para o vice-presidente da 
Federação Moçambicana de 
Ténis para a Área da Forma-
ção, Virgílio Tivane, os alunos 
têm-se dedicado bastante nos 

treinos, o que permitiu uma 
rápida assimilação das técni-
cas e táticas da modalidade.

“Os alunos atingiram, du-
rante este período, um nível 
que nos surpreendeu. É interes-
sante notar que eles aprende-
ram mais do que esperávamos, 
uma vez que se trata de um 
desporto novo. Na final, vamos 
seleccionar os mais talentosos 
para serem lapidados. O nosso 
objectivo é formar campeões”, 
disse Virgílio Tivane, que fala-
va durante os jogos de prepara-
ção para a final, na qual partici-
parão 15 alunos de cada escola.

A dedicação dos alunos foi, 
também, um dos aspectos real-
çados por Laura Nhavene, mo-
nitora da FMT e antiga atleta da 
modalidade, que considera ha-
ver muito talento nas escolas.

“É uma grande oportuni-
dade que as crianças têm de 
conhecer o ténis que, como sa-
bemos, não faz parte do nosso 
currículo e esperamos que no 
futuro seja uma das modali-
dades ensinadas nas aulas de 
educação física”, referiu Laura 
Nhavene, que sublinhou que 

o projecto inclui, também, a 
formação dos professores “de 
modo a assegurar que os pe-
tizes não aprendam o ténis, 
só através desta iniciativa”.

Por seu turno, a repre-
sentante da Escola Primária 
Completa Acordos de Roma, 
Eulália Matsena, afirmou que 

Projecto de Massificação do Ténis: 
“Objectivo é formar campeões”

Célula A continua bobo da festa
 A equipa da Célula A que milita 
no campeonato de veteranos a 
nível do bairro de Hulene em 
Maputo, é o bobo da festa pelas 
derrotas que vem somando a 
cada jornada e neste momento 
pertence aos aflitos do campeo-
nato, estando na zona de despro-
moção, juntamente com Sporting 
e Tigres. No domingo passado as 
três equipas voltaram a perder. 
Este domingo há derby entre 
a Célula D contra a Nova Luz. 
A Célula D está em terceiro lugar 
e a Nova Luz em segundo lugar. 

 Resultados da 22ª jornada

  Veteranos 5-2  Sporting, Nova 
Luz 3-2 Cruzeiro, Célula A 

0-4 Mavalane, Nova Alianca 
1-2 Ressuscitados, Tigres 0-1 
Escorpião, Ondas do Mar 2-5 
Matsuvae Célula D 2-0 Célula H.

Jogos da 23ª jornada

Célula D x Nova Luz, Célula H x 
Nova Alianca, Célula A x Ondas 
do Mar, Ressuscitados x Vetera-
nos, Sporting x Matsuva, Mavala-
ne x Tigres, Cruzeiro x Escorpião.
 C l a s s i f i c a ç ã o  a c t u a l
Ressuscitados 54, Nova Luz 
50, Célula D 47, Matsuva 45, 
Veteranos 36, Cruzeiro 35, Ma-
valane 28, Ondas do Mar 28, 
Tigres 23, Nova Alianca 21, 
Célula H 21, Sporting 20, Es-
corpião 14, Célula A 11 pontos.

O jardim equipa que comanda 
a tabela classificativa no cam-
peonato de veteranos da cidade 
do Maputo, conheceu no último 
domingo, o sabor amargo da 
derrota frente a Tsalala por duas 
bolas a uma. Mesmo com a der-
rota, o Jardim está a comandar 
a tabela com 71 pontos seguido 
de ADV cmc com 67 pontos. No 
outro jogo os Veterano Unidos 
conseguiram a sua segunda vitó-
ria neste campeonato que vai na 
30ª jornada. 

Quadro de completo de 
resultados da 30ª jornada

Circulo 3-1 Madgumb’s, Leões 
Bravos 1-2 Luís Cabral, jardim 
1-2 Tsalala, Munna’s 1-4 Inha-
goia, Xipanipane 1-0 Sustenta, 
Matendene 2-0 Amigos Kongo-
lote, Kongolote 2-2- Choupal, 
ADV cmc 3-1 Amigos Matola, 

Eleven Main 1-4 Veteranos Uni-
dos e Mafalala (ficou de fora).

Jogos da 31ª jornada  

Choupal x Inhagoia, Mafalala x 
Matendene, Veteranos Unidos 
x Xipanipane, Sustenta x Eleven 
Main, Kongolote x Leões Bravos, 
Tsalala x ADV cmc, Luís Cabral 
x Madgumb;s, Jardim x Circulo, 
Amigos Matola x Amigos Kon-
golote e Munna’s ( fica de fora).

 Classificação actual

Jardim 71, ADV cmc 67, Ami-
gos Kongolote 60, Tsalala 59, 
Choupal 53, Amigos Mato-
la 50, Inhagoia 42, Munna’s 
41, Luís Cabral 41, Kongolote 
30, Madgumb’s 37, Matendene 
35, Mafalala 30, Circulo 30, 
Xipanipane 28, Leões Bravos 
25, Eleven Main 24, Sustenta 
20, Veteranos Unidos pontos.                                                                                                                                          
       Jo s é  Mat l h om b e

Jardim perde e Veteranos somam pontos

a importância do projecto não 
reside somente na formação 
dos alunos, mas também na 
promoção do intercâmbio en-
tre as instituições de ensino.

“Os alunos treinaram bas-
tante e hoje, para além de 
mostrarem o que aprende-
ram com os monitores, estão 
a conhecer-se uns aos outros. 
É uma iniciativa que deve 
continuar e abranger mais 
escolas pois trata-se de uma 
modalidade nova”, frisou.

No seio dos petizes reina 

muita expectativa em torno da 
final, onde serão os principais 
protagonistas. Nilza Ricardo, 
aluna da 7ª classe na Escola 
Primária Completa de Wiriya-
mu, promete esmerar-se du-
rante a preparação para fazer 
jus ao facto de ter sido selec-
cionada para o derradeiro jogo.

“Vou ganhar a final, pois a 
nossa formação foi boa. A in-
teracção com os monitores era 
excelente e ensinaram-nos de 
forma dedicada”, garantiu Nil-
za Ricardo, de 12 anos de idade.

Bairro de Hulene
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Sporting de Portugal termina 
protocolos com claques

O Sporting anunciou, na noite deste domingo, o final, com 
efeitos imediatos, dos protocolos celebrados com a Juventu-
de Leonina e o Diretivo XXI, duas das claques do emblema 
de Alvalade. A decisão, justificada em comunicado, prende-se 
com a «escalada de violência que culminou com tentativas de 
agressões físicas a dirigentes e outros adeptos do Sporting.»

Comunicado na íntegra:
 «O Sporting Clube de Por-

tugal e a Sporting Clube de Por-
tugal - Futebol, SAD informam 
que, na presente data, resolve-
ram, com efeitos imediatos, 
os protocolos celebrados, no 
passado dia 31 de Julho, com a 
Associação Juventude Leonina 
e com o Directivo Ultras XXI - 
Associação.

Esta resolução é determi-
nada em virtude da escalada de 
violência que ontem culminou 
com tentativas de agressões 
físicas a dirigentes e outros 
adeptos do Sporting Clube de 
Portugal.

Regista-se também o in-
cumprimento sistemático, por 
aqueles Grupos Organizados de 
Adeptos (GOA), das diversas 
obrigações que para si resultam 
dos referidos protocolos, no-
meadamente a obrigação pre-
vista na cláusula 3.1., mediante 
a qual “O GOA obriga-se a que 
os responsáveis dos GOA, os 
Sócios SCP dos GOA ou sim-
patizantes cumpram a lei (no-
meadamente a Lei n.º 39/2009 
de 30 de Junho, na redacção re-
sultante da Lei n.º 52/2013, ou 
outra que venha a suceder-lhe), 
os Estatutos do SCP e os Regu-
lamentos, no respeito das Ins-
talações Desportivas do SCP e 
das pessoas e bens e o disposto 
no presente protocolo”, de que 
são exemplo as multas suporta-
das pelo SCP e SCP - Futebol, 
SAD por comportamento dos 
adeptos.

Mas, mais importante ainda 
do que estes factos, a resolu-
ção é determinada por aqueles 
GOA terem vindo a faltar sis-
tematicamente no apoio devi-
do aos atletas do Sporting CP, 
nomeadamente da equipa prin-
cipal de futebol, razão primei-
ra da celebração dos referidos 
protocolos. Com efeito, a única 
razão de fundo para a celebra-
ção dos protocolos é permitir 
aos GOA as melhores condi-
ções para o apoio aos atletas 
das equipas do Sporting CP; e, 
faltando esse apoio, falta, natu-
ralmente, a razão de ser da vi-
gência do protocolo.

O SCP e a SCP - Futebol, 
SAD cumpriram, integralmen-
te, os protocolos; e esperavam 
da Associação Juventude Leo-
nina e do Directivo Ultras XXI 
- Associação igual cumprimen-
to integral.

O Sporting Clube de Portu-
gal é uma instituição centená-
ria, que sempre fez o seu tra-
jecto no respeito do Desporto e 
que não pode compactuar com 
comportamentos violentos, 
contrários à lei e que apenas 
contribuem para o afastamento 
dos restantes Sócios e adep-
tos dos recintos desportivos. 
O Sporting Clube de Portugal 
rege-se pelos seus princípios e 
não abdicará deles, por muito 

difícil que seja alterar hábitos e 
privilégios antigos e sem qual-
quer justificação dentro do Uni-
verso Sportinguista.

Procurámos, com o máximo 
de abertura possível e pensan-
do exclusivamente no apoio às 
nossas equipas, reformatar a re-
lação que vinha sendo mantida 
com os nossos GOA e reformu-
lámos os protocolos de relacio-
namento, reduzindo benefícios 
e aproximando os membros dos 
GOA dos direitos e obrigações 
que os demais Sócios do Spor-
ting Clube de Portugal têm.

O futuro do Sporting CP 
define-se inevitavelmente nas 
decisões que tomarmos hoje e 
há coisas que já não podem ser 
toleradas, menosprezadas e que 
temos de enfrentar com cora-
gem e lucidez. Não decidir será 
causador dos maiores danos 
para o destino do Clube.

 O presente do Clube é tam-
bém uma consequência do seu 
passado. Os crimes cometidos 
em Alcochete e que se tradu-
ziram no maior ataque des-
portivo, financeiro e humano 
ao Sporting Clube de Portugal 
estão na memória de todos e a 
História não se apaga. Foram 
dezenas de milhões de euros de 
prejuízos, danos reputacionais 
inestimáveis para a imagem, 
nome e marca Sporting CP. Foi 
a página mais negra da História 
do Sporting Clube de Portugal 
com um impacto muito negati-
vo para o bom nome do Clube, 
infelizmente com consequên-
cias que perduram e dificultam 
a relação do Clube com outros 
clubes, dirigentes, agentes, jo-
gadores e treinadores. Mas o 
que aconteceu tem de servir 
para que se retirem ilações e 
devemos, no limite, aprender 
com essa tragédia. Aprender 
implica não repetir os erros do 

passado e não tolerar as tentati-
vas de repetição como o ocor-
rido na mais recente invasão à 
garagem em Alvalade. E com 
que intuito? Mais agressões, 
mais rescisões, mais perdas.

Uma claque, seja ela qual 
for, tem uma função: apoiar 
as equipas do clube. Se é usa-
da para outros fins, se ameaça 
sócios nos estádios, recintos e 
assembleias gerais, se usa a 
violência física ou verbal con-
tra atletas, treinadores, técni-
cos, dirigentes e outros sócios, 
se essa violência é gratuita ou 
patrocinada, se essa violência 
é espontânea ou instigada, se 
acha que está acima dos outros 
sócios, se ataca e desvaloriza 
o clube e o seu bom nome, se 
causa prejuízos de milhões 
de euros ao clube, se faz com 
que o clube pague centenas 
de milhares de euros em mul-

tas, se é notícia pelos piores 
motivos, se nem sequer apoia 
o Sporting Clube de Portu-
gal, se faz com que os atletas 
sintam que “jogamos sempre 
fora”, então não está a servir 
o Sporting Clube de Portugal, 
então não está a desempenhar 
a função para que foi criada.

Por fim, está em dívida a 
segunda prestação relativa à 
regularização da bilhética de 
2018/2019, vencida em 9 de 
Outubro passado, facto que ori-
gina, nos termos da Lei, o ven-
cimento automático de todas 
as demais prestações previs-
tas no Anexos aos Protocolos.

 Assim, decidiu o Sporting 
Clube de Portugal, a bem dos 
seus Sócios, atletas, dos seus 
profissionais, a bem dos supe-
riores interesses desportivos e 
financeiros do Sporting Clube 
de Portugal, e do seu futuro, 
terminar, com efeitos imedia-
tos, o protocolo existente com 
quem violou dolosamente e 
conscientemente obrigações 
desse mesmo protocolo, com 
quem violou os estatutos do 
Sporting Clube de Portugal, 
com quem violou a lei da Repú-
blica Portuguesa, com todas as 
consequências que daí advirão.

 Esta é uma questão muito 
séria, não exclusiva do Spor-
ting Clube de Portugal, e que 
a partir dum certo momento 
tem de ser tratada pelo Estado 
Português. A violência no des-
porto e os meios de combate 
à mesma não são uma ques-
tão que o Clube deva tratar 
sozinho. Mas esta não é tam-
bém uma questão somente do 
Estado Português, porque a 
violência no desporto preocu-
pa e muito as mais altas ins-
tâncias do Futebol Mundial, 
UEFA, FIFA. Em inúmeros 
Estados Europeus, nomeada-
mente em Inglaterra, houve 
coragem para lidar, combater 
e erradicar a violência dos es-
tádios e recintos desportivos.

 Esta questão é demasiado 
séria. Apelamos que, não obs-
tante divergências legítimas, 
independentemente de críticas 
que sejam justas e que reco-
nhecemos, apesar de protestos 
e críticas razoáveis e pertinen-
tes da massa associativa que 
humildemente aceitamos, haja 
o maior sentido de responsa-
bilidade. Apelamos ao mais 
elevado sentido de Estado para 

quem quer verdadeiramente o 
bem-estar do Sporting Clube 
de Portugal. Apelamos ao mais 
profundo e genuíno Sportin-
guismo de todo e cada Sócio 
do Sporting Clube de Portugal.

 Esta é uma questão estru-
tural para o presente e futuro 
do Sporting CP e não mera-
mente conjuntural. Apelamos 
a todos os sócios do Sporting 
CP para que não se faça dema-
gogia com este tema, para que 
não haja nenhum tipo de opor-
tunismo político em torno des-
ta questão. O Sporting Clube 
de Portugal não merece isso. 
Nenhuma divergência com 
qualquer Direcção ou dirigen-
te justifica uma alta traição ao 
próprio Clube numa questão 
desta gravidade. Este é um 
problema que, a bem de todos, 
a bem do Sporting Clube de 
Portugal e até do Futebol Por-
tuguês, tem de ser resolvido.

 Esta Direcção enfrentou 
condições muito difíceis e 
a nossa missão é  apesar do 
contexto pós-Alcochete, ape-
sar do que fizeram de mal, 
de muito mal ao Sporting 
Clube de Portugal – a de en-
tregar o Clube num estado 
melhor, bem melhor, do que 
aquele em que o recebe-
mos. Essa é a nossa missão.

Dissemos e reafirmamos 
que nunca, mas nunca, nos 
faltará a coragem para prote-
germos e defendermos o Spor-
ting Clube de Portugal seja 
do que for, seja de quem for.

E apesar das ameaças, 
da coacção, das injúrias, dos 
insultos, apesar dos riscos, 
apesar de tudo, considera-
mos que temos todos, mas 
todos, de enfrentar este pro-
blema que se arrasta e que se 
agrava a cada dia que passa, 
esperando uma regeneração, 
um novo rumo, da parte de 
quem quer realmente apoiar 
o Sporting Clube de Portugal.

 Esta é uma questão em 
que os Sócios e adeptos do 
Sporting Clube de Portugal 
devem estar verdadeiramen-
te unidos. É altura de dizer 
basta. É altura de tomar uma 
posição. E a única posição 
possível é a de defender o 
Sporting Clube de Portugal.

Hoje, lamentando pro-
fundamente este desfe-
cho, escolhemos o Spor-
ting Clube de Portugal.
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Líderes africanos defendem moeda única 
Ministros e governantes 

de vários países africanos 
concordaram que uma moe-
da única africana seria favo-
rável para o reforço económi-
co da África e o crescimento 
das transacções internas, evi-
tando o dólar ou euro.

Com mais de 40 
diferentes mo-
edas nacionais 
usadas no conti-
nente, políticos 

africanos querem reforçar o 
poder das próprias moedas jun-
tamente com o acordo de livre 
comércio dentro da África e 
reduzir as transacções interna-
cionais em dólares ou euros.

As afirmações foram fei-
tas por líderes políticos do 
Quénia, Mauritânia, Senegal e 
Somália em Washington, Es-
tados Unidos, durante os En-
contros Anuais do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e 
do Banco Mundial, ao avaliar 
oportunidades e desafios do 
recente Acordo de Livre Co-
mércio Continental Africano 
(AfCFTA, na sigla em inglês).

O director nacional do Te-
souro da Mauritânia, Mohamed 
Lemine Ould Dheby, realçou 
que é possível uma união mo-
netária dentro de África, mas a 

convergência económica traz 
mais exigências do que os re-
querimentos para o acordo 
de comércio recentemente al-
cançado dentro do continente.

Economias mais frágeis

Opiniões semelhantes trou-
xeram líderes dos outros países, 
que destacaram que uma união 
monetária em África iria exigir 
uma integração faseada para 
abranger e apoiar as econo-
mias mais frágeis e com menos 

rendimentos e garantir a inclu-
são dos sistemas financeiros.

Os políticos defenderam que 
converter as moedas nacionais 
em África é possível sem recor-
rer ao euro ou dólar e que, num 
continente rico em matérias-
-primas, são necessárias medi-
das para assegurar que África 
é o destino final de capitais.

A Mauritânia quer au-
mentar a confiança dentro e 
fora das fronteiras, mas, para 
o ministro, o desafio está no 

desenvolvimento económico 
e que são necessários progra-
mas de especialização pro-
fissional e o reforço da com-
petitividade dos negócios.

Os políticos também con-
sideraram que ainda há mui-
tos desafios, como assegurar 
a segurança e a existência de 
infra estruturas adequadas 
e suficientes, para o forta-
lecimento das relações co-
merciais multilaterais den-
tro do continente africano.

Estados Unidos e China
No momento actual, com 

as tensões comerciais entre 
Estados Unidos e China e ou-
tros obstáculos, África tem 
de demonstrar capacidade de 
resiliência e dar resposta aos 
desafios assegurando a se-
gurança e existência de infra 
estruturas e transportes, dis-
se o ministro senegalês das 
finanças Abdoulaye Diallo.

Segundo o político, o Se-
negal já trabalha em direc-
ção ao objectivo de dar mais 
oportunidades de globali-
zação à população e para o 
fortalecimento da presença 
e importância do Senegal na 
comunidade internacional.

Para o Quénia, a integração 
no acordo de comércio africa-
no pode aumentar o comér-
cio em mais de 50%, por dar 
acesso a um mercado interna-
cional maior, e dá esperança 
para a criação de mais em-
prego e redução da pobreza.

O progresso pode ser “mui-
to grande” se a África também 
aumentar os salários dentro 
das várias indústrias e adoptar 
práticas semelhantes aos paí-
ses mais desenvolvidos, disse 
Ukur Yatani Kanacho, secretá-
rio do Ministério do Trabalho 
e Protecção Social do Quénia.

Jornalista marroquina condenada por 
aborto recebe perdão do rei

O rei marroquino Mo-
hammed VI perdoou a jorna-
lista Hajar Raissouni, que foi 
recentemente condenada a 
um ano de prisão por “abor-
to ilegal” e “sexo extracon-
jugal”, segundo comunicado 
oficial.

A mulher de 28 anos foi 

libertada da prisão. Ela havia 
sido sentenciada a um ano de 
prisão, assim como o seu noi-
vo, o ginecologista, o aneste-
sista e o secretário do médico. 
Todos estavam detidos por su-
posta prática ilegal de aborto. 

As famílias saudaram o 

anúncio de sua libertação com 
alívio e foram rapidamente 
tirá-los da prisão. Na mes-
ma noite, uma foto de Hajar 
Raissouni viralizou nas redes 
sociais. Nela, vemos a jovem 
mulher com um grande sorri-
so, um buquê de flores na mão 
e os dedos em sinal de vitória.

Uma vitória para a jovem 
e seu noivo, para a equipe 
médica, mas também para os 
defensores dos direitos hu-
manos e para as activistas fe-
ministas que fizeram lobby 
para exigir sua libertação.

Apoio dos marroquinos
Hajar Raissouni recebeu o 

apoio de jornalistas, intelec-
tuais, políticos, mas também 
de marroquinos em geral. Um 
manifesto de apoio, chamado 
Manifesto Fora da Lei, rece-
beu mais de 10.000 assinatu-
ras. Este texto denunciou em 
particular as leis liberticidas.

“Este caso causou muito 

barulho, chocou muitos marro-
quinos. Debatemos no horário 
nobre, na televisão marroqui-
na, em árabe, em francês. É um 
alívio ver que grande parte da 
população do Marrocos se po-
sicionou contra o facto de o Es-
tado estar cuidando do que está 
acontecendo em nosso quarto 
“, disse o sociólogo Mehdi 
Alioua, signatário do manifesto.

Liberdade de imprensa

Hajar Raissouni escreve 
para um jornal da oposição. 
Após sua prisão, a jornalista 
denunciou um “julgamento po-
lítico” relacionado ao seu tra-
balho jornalístico e sua família. 
Um de seus tios é editor de um 
jornal independente em língua 
árabe, o outro é o fundador 
de um movimento islâmico.

“No nível da profissão, 
muitos tinham medo de escre-
ver e de fato houve um alívio 

porque se pensa que a justiça 
é feita. Ainda há um motivo 
de esperança para a profissão. 
É extremamente importante 
que a liberdade de imprensa 
não seja ameaçada por uma 
instrumentalização da justi-
ça “, reagiu Mohamed Ezou-
ak, director de publicação do 
site de notícias Yabiladi.com.

Essa decisão foi motivada 
pela “compaixão” e “preocu-
pação” do rei de “preservar o 
futuro dos dois noivos que pla-
nejavam fundar uma família de 
acordo com os preceitos religio-
sos e a lei, apesar do erro que te-
riam cometido”, diz o Ministério 
da Justiça em um comunicado.

Tanto a jovem quando o 
médico disseram que não hou-
ve aborto. Hajar Raissouni 
garante que ela consultou ur-
gentemente o seu ginecologista 
após uma hemorragia interna, 
algo que o médico confirmou 
perante o tribunal de Rabat.



Sete mil refugiados da Síria 
entraram no Iraque 

Devido a ofensiva turca

Cerca de 7.100 pessoas 
oriundas de localidades do 
nordeste da Síria atravessa-
ram a fronteira com o Iraque 
na última semana, na sequên-
cia da ofensiva turca naquela 
região, divulgou o Alto Co-
missariado da ONU para 
os Refugiados (ACNUR).

“Três em cada quatro são 
mulheres e crianças, alguns 
destes menores viajam sozi-
nhos, e a maioria dos refugia-
dos, especialmente os mais 
jovens, precisam de ajuda 
psicológica e social, uma vez 
que fugiram de um confli-
to”, disse o porta-voz do AC-
NUR, Andrej Mahecic, numa 
conferência de imprensa.

A maioria destas 7.100 
pessoas encontra-se neste 
momento no campo de refu-
giados de Bardarash, a cerca 

de 140 quilómetros a leste 
da fronteira sírio-iraquiana.

Este campo está abas-
tecido com rede eléctri-
ca, água e um sistema de 
saneamento (esgotos).

O ACNUR alertou, no en-
tanto, que os serviços no cam-
po de Bardarash poderão em 
breve ficar sobrecarregados, 
uma vez que o número de che-
gadas continua a aumentar.

Nos últimos oito anos, des-
de o início do conflito na Síria 
(em 2011), perto de 229.000 
refugiados sírios chegaram ao 
Iraque, após terem conseguido 
fugir da guerra no território sírio.

A Turquia lançou, a 09 
de Outubro, uma ofensiva no 
nordeste da Síria contra a mi-
lícia curda das Unidades de 
Protecção Popular (YPG), 
aliada dos ocidentais no com-

bate aos ‘jihadistas’ do grupo 
Estado Islâmico, mas consi-
derada terrorista por Ancara.

O objectivo da operação é 
criar uma “zona de segurança” 
de 32 quilómetros de exten-
são ao longo da fronteira entre 
a Turquia e Síria para manter 
as YPG à distância e repatriar 
uma parte dos 3,6 milhões de 
refugiados sírios que actual-
mente vivem no território turco.

Na semana passada, os Es-
tados Unidos e a Turquia anun-
ciaram um acordo de cessar-
-fogo de cinco dias naquela 
região, de forma a desencadear 
a retirada das forças curdas.

A ofensiva de Ancara abriu 
uma nova frente na guerra da 
Síria que já causou mais de 
370.000 mortos e milhões de 
deslocados e refugiados desde 
que foi desencadeada em 2011.

Julgamento de ataque a Charlie 
Hebdo começa em Maio

O julgamento dos ataques 
de Janeiro de 2015 em Fran-
ça, que incluíram o atentado 
no jornal Charlie Hebdo, vai 
acontecer entre 4 de Maio e 
10 de Julho de 2020 em Paris, 
avançou hoje fonte judicial.

O ataque perpetrado con-
tra os escritórios do jornal sa-
tírico francês Charlie Hebdo 
fez 10 mortos e deu início a 
uma onda de atentados jiha-
distas em França nesse ano.

O julgamento decorrerá 
num tribunal especial, onde 
deverão comparecer 14 suspei-
tos acusados de vários graus 
de apoio logístico aos irmãos 
Kouachi e Amedy Coulibaly, 
autores dos ataques ao Charlie 
Hebdo, a uma polícia municipal 
em Montrouge e ao supermer-
cado parisiense Hyper Hide, 
matando 17 pessoas no total.

Na segunda-feira, os juízes 
franceses responsáveis pela 
investigação dos atentados do 
final desse ano, que em No-
vembro de 2015 mataram 130 
pessoas nas cidades de Paris e 
Saint-Denis, terminaram a in-
vestigação, abrindo um período 
de um mês para observações 
das partes e para requisições 
do Ministério Público francês 
antes de uma decisão final so-
bre a realização de julgamento.

Um total de 14 pessoas, in-
cluindo 11 em prisão preventi-
va, estiveram em investigação, 
sendo que o julgamento não 

deverá começar antes de 2020.
Só um dos ‘jihadistas’ que 

realizaram os ataques está 
vivo, Salah Abdeslam, estando 
actualmente preso em Fran-
ça, depois de ter estado três 
anos e meio detido na Bélgica.

Cinco outros suspei-
tos, que poderão ter morri-
do na Síria ou no Iraque, são 
alvo de mandados de prisão.

Em 13 de Novembro de 
2015, nove homens atacaram 
a capital francesa e Saint-
-Denis (região de Paris) nos 
arredores do Stade de France, 
esplanadas de restaurantes e 
na sala de concertos Bataclan 
em Paris, matando 130 pes-
soas e ferindo mais de 350.

Na altura, a França decre-
tou o estado de emergência 
e restabeleceu o controlo de 
fronteiras na sequência da-
quilo que o Presidente Fran-
çois Hollande classificou 
como “ataques terroristas 
sem precedentes no país”.

As investigações desco-
briram uma célula ‘jihadis-
ta’ muito maior por detrás 
desses ataques, reivindica-
da pela organização Estado 
Islâmico (EI), com ramifi-
cações em toda a Europa, 
principalmente na Bélgica.

Em 22 de Março de 
2016, a mesma organização 
também atacou o aeropor-
to e metropolitano de Bru-
xelas, matando 32 pessoas.
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Guiné-Bissau  

Denunciada tentativa de golpe de Estado
O Presidente da Guiné-

-Bissau, José Mário Vaz, can-
celou esta semana a agenda 
governamental, depois de o 
primeiro-ministro, Aristides 
Gomes, ter denunciado uma 
tentativa de golpe de Estado.

Numa mensagem 
enviada aos 
jornalistas, o 
gabinete de co-
municação da 

Presidência guineense anun-
ciou que os dois encontros 
previstos e que foram, adiados 
deveriam decorrer às 11:00 (lo-
cais) e 11:30 de segunda feira. 
O primeiro-ministro da Guiné-

-Bissau, Aristides Gomes, 
denunciou na segunda-feira 
à noite, numa publicação na 
sua página do Facebook, uma 
tentativa de golpe de Estado 

para tentar impedir a realiza-
ção de eleições presidenciais.

Na publicação, o primeiro-
-ministro revela também que 
o autor daqueles atos “está 

devidamente identificado de 
forma inequívoca e chama-
-se Umaro Sissoco Embaló”.

Umaro Sissoco Embaló, an-
tigo primeiro-ministro guine-
ense e dirigente do Movimento 
para a Alternância Democráti-
ca (Madem-G15), é candidato 
às eleições presidenciais, mar-
cadas para 24 de novembro.

O coordenador nacional do 
Madem-G15, Braima Camará, 
condenou hoje qualquer tenta-
tiva de sublevação do Estado de 

Direito e considerou “falsas” as 
acusações que envolvem Uma-
ro Sissoco Embaló numa alega-
da tentativa de golpe de Estado.

A representante do se-
cretário-geral da ONU na 
Guiné-Bissau, Rosine Sorri-
-Cloulibaly, disse hoje que as 
Nações Unidas estão a mo-
nitorizar a situação no país 
com preocupação e pediu aos 
actores políticos para evita-
rem acções e discursos que 
possam incitar à violência.
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Hubble captou as 
primeiras imagens do 
cometa interestelar

Japão aceita colaborar 
com NASA para estação 
espacial próxima da Lua

O Telescópio Espacial 
Hubble captou no dia 12 de 
Outubro as primeiras imagens 
do cometa interestelar 2I/Bo-
risov, as quais revelam que 
este corpo celeste tem um as-
pecto semelhante aos que ‘ha-
bitam’ o nosso Sistema Solar.

“Os ovos cometas são sem-
pre imprevisíveis. A forma 
como por vezes brilham de 
repente ou mesmo começar a 
fragmentar à medida que são 

expostos ao intenso calor do 
Sol pela primeira vez. O Hub-
ble está posicionado para vigiar 
tudo o que acontecer a seguir 
com a sua resolução e sensi-
bilidade superiores”, pode ler-
-se no comunicado de um dos 
observadores, Max Mutchler.

O 2I/Borisov ficará visí-
vel para observação durante o 
próximo ano e é possível que 
venham a surgir mais deta-
lhes sobre este corpo celeste.

O governo japonês acei-
tou a recomendação emitida 
pela agência espacial japonesa 
JAXA e auxiliará a NASA na 
construção de uma estação es-
pacial próxima da Lua, um pro-
jecto de nome Lunar Gateway.

A estação espacial em 
questão servirá de casa para 
os astronautas em órbita lu-
nar, com a agência espacial 
japonesa a colaborar com a 
“oferta de cooperação téc-
nica para a construção”. O 

objectivo desta estação será 
acelerar a exploração da Lua 
e servir de base para futu-
ras incursões a ao satélite 
natural, assim como lança-
mento de missões a Marte.

Conta o The Japan Times 
que o Japão junta-se assim à 
Austrália na colaboração com 
a NASA para a concretização 
do projecto, sendo de esperar 
que a agência espacial euro-
peia, a ESA, também venha 
a confirmar a participação.

Unicelular, sem cérebro e com 720 
sexos diferentes: conheça o ‘blob’

Ele é amarelo, não tem cérebro, pode crescer 
até 4 centímetros por hora e tem uma série de 
‘habilidades especiais’, como se regenerar após 
ser cortado e até resolver problemas. Conheça o 
‘blob’, novo organismo vivo que foi apresentado 
ao público pelo zoológico de Paris no sábado (19).

Segundo informações da equipe respon-
sável por descobrir o novo ser vivo, o ‘ blob 
‘, que é oficialmente conhecido como physa-
rum polycephalum, não é uma planta, nem um 
animal ou um fungo, tem cerca de 720 sexos 
diferentes, pode se separar em diversos orga-
nismos distintos e depois de fundir novamente.

Ainda de acordo com os pesquisadores 

do zoológico francês, ele também é capaz de 
resolver problemas, como descobrir a for-
ma mais rápida de sair de um labirinto, e até 
antecipar mudanças em seu habitat natural.

Histórico

Acredita-se que o ser unicelular tenha bi-
lhões de anos, mas só foi identificado por volta 
de 1973, quando uma norte-americana descobriu 
um ‘blob’ crescendo em seu quintal. Sua aparên-
cia estranha e ‘de outro planeta’, fez com que se 
tornasse notícia em diversas partes do mundo.

Porém, a história do primeiro ‘blob’ da Terra 
não foi muito longa, o que fez muita gente es-
quecer de sua existência conforme os anos se 
passaram. Até que, em 2016, uma publicação 
científica trouxe o assunto de volta aos holofotes.

O estudo, publicado no jornal ‘Proceedin-
gs of the Royal Society’, de autoria da bio-
lóga Audrey Dussutour, mostrou que o  phy-
sarum polycephalum conseguia aprender a 
ignorar substâncias que fossem nocivas para 
seu organismo e assimilava tal informação, o 
que foi confirmado quando testes foram re-
alizados um ano após a experiência inicial.

Novo projecto de lei nos EUA 
colocaria Mark Zuckerberg na cadeia

Um novo projecto de lei em 
avaliação nos Estados Unidos, 
se valesse hoje, poderia facil-
mente colocar Mark Zucker-
berg e outros executivos de 
primeira linha de empresas de 
tecnologia na cadeia — e a pena 
não seria nada branda, também: 
a redacção do material fala em 
até 20 anos de encarceramento, 
além de severa multa a ser paga 
pela companhia.

Tirando todo o “juridiquês” 
da equação, basicamente o 
projecto diz que executivos de 
primeira linha de uma empresa 
devem ser pessoalmente res-
ponsabilizados por falhas de 
protecção ou invasões à priva-
cidade dos usuários de seus ser-
viços. Pense assim: seus dados 
no Facebook foram compro-
metidos? Zuckerberg poderia 
responder — ele próprio — por 
isso na Justiça.

O actual projecto foi enca-
minhado para análise superior, 
estando agora nas mãos do se-
nador Ron Wyden, represen-
tante do Partido Democrata no 
estado do Oregon. Wyden é um 
ávido entusiasta do aumento do 
rigor das leis de privacidade, 
especialmente digital.

“Mark Zuckerberg não le-
vará a privacidade dos ameri-
canos a sério a não ser que ele 
sofra consequências pessoais”, 
disse o senador em um comuni-
cado à imprensa. “Uma adver-
tência da FTC não é suficiente 
para isso, então, sob a minha 

lei, ele enfrentaria a possibili-
dade de cadeia por mentir para 
o governo”.

“FTC”, no caso, refere-se 
à sigla da Comissão Federal 
de Comércio, um órgão ligado 
ao governo norte-americano. 
Em Julho deste ano, a entidade 
multou o Facebook em US$ 5 
bilhões por violações de priva-
cidade e declarações enganosas 
ao governo. Na época, flutua-
vam rumores de que a FTC ten-
taria forçar a saída do CEO da 
empresa, o que não aconteceu.

O projecto de lei tem até 
um nome: “Mind Your Bu-
siness Act”, algo como “Ato 
‘Cuide da Sua Vida’” em uma 
tradução directa. O senador 
disse ter passado a maior par-
te de 2018 ouvindo experts em 
privacidade digital para atribuir 
ao projecto insights técnicos 

que o fundamentassem. Não só 
as penas podem variar de 10 a 
20 anos de prisão, mas a multa 
pode corresponder a até 4% do 
facturamento anual da empresa 
agressora, um percentual igual 
ao previsto na GDPR europeia.

Wyden também pede em 
seu projecto que os usuários 
tenham acesso irrestrito a fer-
ramentas que lhes permitam 
não serem rastreados por com-
panhias de publicidade que ac-
tuem em parceria com empre-
sas digitais. O chamado opt out 
seria uma implementação para 
que dados como a sua nave-
gação e localização em tempo 
real, bem como suas curtidas 
e conteúdo publicado não pu-
dessem ser aproveitados para 
lhe oferecer anúncios mais di-
reccionados, se assim você de-
sejar.
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LAM vai investir 109 ME em novos aviões

Fastjet suspende voos

A Linhas Aéreas de Mo-
çambique (LAM) vai investir 
até 120 milhões de dólares (109 
milhões de euros) em novos 
aviões e intensificar presença 
nas rotas africanas, querendo 
ligar África do Sul a Lisboa, 

“Em África, queremos 
penetrar mais no mercado 
sul-africano e também ofere-
cermos a Portugal o mercado 
sul-africano”, afirmou João 
Carlos Po Jorge, em Lisboa. 
Segundo o responsável, a 
companhia quer ainda inten-
sificar a frequência para Dar 

Al Salam (Tanzânia), Harare 
(Zimbabué), Lusaka (Zâm-
bia), Gaborone (Botswana)”.

“Já estamos a trabalhar 
com essas companhias para, 
logo que o mercado cresça, 
oferecermos, não só o merca-
do regional, mas também este 
mercado que vem por Lisboa”, 
reforçou. Para crescer em ro-
tas e assegurar qualidade de 
serviço, a empresa vai tam-
bém investir em novos aviões.

“Estamos a pensar adquirir 
novos aviões co-financiados 
por leasing ou financiados por 
bancos e pensamos que isso re-

presenta 100 a 120 milhões de 
dólares [de investimento], em 
três anos, porque a frota é pe-
quena ainda”, adiantou o direc-
tor-geral da companhia aérea.

O objectivo agora, depois 
de o grupo ter atravessado 
uma situação financeira difí-
cil, é centrar a sua activida-
de no seu negócio principal 
e desinvestir noutras áreas.

“A nossa intenção nos 
próximos anos é centrar a ac-
tividade no nosso ‘core bu-
siness’ [negócio principal], 
linha aérea, e desinvestir nal-
gumas áreas que temos de 

hotéis, etc”, exemplificou.
João Carlos Po Jorge admi-

tiu, porém, que o grupo LAM 
quer ter também um posiciona-
mento nos negócios do ‘cate-
ring’ (refeições para os aviões) 
e do ‘handling’ (serviços de 
apoio aos passageiros em terra).

“O grupo LAM tem neste 
momento cerca de 14 empresas 
participadas. Já estamos a sair 
de quatro ou cinco e as outras 
é uma questão de tempo para 
sair”, acrescentou o gestor.

Quanto à situação finan-
ceira da empresa, o direc-
tor da empresa disse que a 
LAM chegará, no final deste 
ano, ao ponto de equilíbrio.

“Pensamos que até ao 
fim deste ano atingiremos 
o ‘breakeaven’ [nem lu-
cros nem prejuízo], mas te-
mos perdas acumuladas”.

O desinvestimento plane-
ado, que permitirá arrecadar 
cerca de 14 a 16 milhões de 
dólares (12,6 a 14,3 milhões de 
euros), pode ajudar a compen-
sar algumas das perdas, “mas 
não cobre de maneira nenhu-
ma o investimento”, admitiu.

Porém, João Carlos Pó 
Jorge disse que não have-
rá “reduções drásticas” no 
quadro de pessoal do grupo.

“Estamos a ver se con-
seguimos realocar algumas 
pessoas, ou dentro da orga-
nização, ou noutras partici-

padas. Mas achamos que já 
não vamos ter o excedente 
que iriamos ter. Por isso, não 
vamos ter reduções drásti-
cas de pessoal”, assegurou.

Neste momento, a empre-
sa tem em curso um plano de 
reestruturação e a companhia, 
impedida de operar no espaço 
aéreo europeu, por razões se se-
gurança, já anunciou, precisa-
mente este mês, o regresso à Eu-
ropa, com um voo para Lisboa.

O Presidente moçambica-
no, Filipe Nyusi, defendeu, 
em 2017, que o país precisa de 
dar mais espaço para o sector 
privado nos transportes aére-
os e terrestres de passageiros.

O antigo presidente da 
LAM José Viegas foi acusa-
do de corrupção, no âmbito de 
uma investigação a factos rela-
cionados com pagamentos in-
devidos por parte da fabricante 
brasileira Embraer a favor de 
alguns gestores da LAM e altos 
funcionários do Estado moçam-
bicano, na compra e venda de 
duas aeronaves Embraer 190, 
entre os anos de 2008 e 2009.

A justiça moçambicana de-
cidiu investigar o caso após sur-
girem notícias referindo que os 
três arguidos naquele processo 
terão recebido 800 mil dólares 
(670 mil euros) como contra-
partida pela compra pela LAM 
de duas aeronaves à fabrican-
te brasileira Embraer. (Lusa)

A companhia aérea Fas-
tjet vai suspender as opera-
ções em Moçambique a partir 
de sábado devido a excesso de 
oferta e prejuízos acumulados,

 
“Após prejuízos contínuos, 

que ascenderam a 2,4 milhões 
de dólares no primeiro semes-
tre deste ano, e face ao exces-
so de oferta”, a Fastjet decidiu 
“suspender todas as operações 
de voo em Moçambique”.

Segundo a companhia, a 
competição no país “come-
çou a intensificar-se no final 
de 2018 com a entrada no 
mercado da Ethiopian Air-
lines como transportadora 
doméstica”, além da compa-
nhia estatal, a Linhas Aére-
as de Moçambique (LAM).

“É a decisão acertada neste 
momento”, refere Mark Hurst, 
director-executivo interino da 
Fastjet, citado no comunicado.

A companhia espera poder 
voltar a voar em Moçambique 
“quando a procura por via-
gens aéreas aumentar o sufi-
ciente, em comparação com a 
capacidade fornecida”, refere.

A Fastjet iniciou a activi-
dade em Moçambique há dois 
anos e além das suas aeronaves 
realizava também voos em par-
ceria (partilha de código, ou ‘co-
deshare’) com a LAM, voos que 
ficam igualmente suspensos.



África lusófona à procura de investimento russo
Os chefes de Estado de Angola, Moçambique e Cabo Verde 

marcam presença na primeira cimeira Rússia/África, em Sotchi, 
que decorreu esta semana na Rússia, onde foram assinados vários 
acordos com a Rússia que quer recuperar os laços do passado.

O presidente an-
golano foi o 
primeiro a con-
firmar a presen-
ça na cimeira 

Rússia/África, em Abril do mês 
passado. Em Moscovo, João 
Lourenço convidou os em-
presários russos a investir em 
Angola e, agora, regressa a So-
tchi disposto a fazer negócios.

O chefe de Estado angolano 
vai ainda manter vários encon-
tros com dirigentes de bancos, 
representantes de empresas 
agrícolas e produtoras de mi-
nerais preciosos. Recorde-se 
que Angola e a Rússia colabo-
ram actualmente no sector dos 
diamantes, do petróleo e sector 
das pescas, porém Moscovo já 
mostrou interesse em construir 

uma fábrica de equipamento 
militar em território angolano.

O Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, regressa à Rússia 
numa altura em que a oposição 
denúncia fraude eleitoral nas 
eleições gerais de 15 de Outubro 
e acusa a Frelimo de ter desres-
peitado os acordos de paz, assi-
nados no passado mês de Agosto.

Depois da Rússia ter per-
doado 95% da dívida moçam-
bicana, o governo quer refor-
çar a cooperação na pesquisa 
e exploração de gás natural e 
aproveitar a experiência rus-
sa para concluir o processo de 
certificação de Kimberley para 
a exploração de diamantes.

A Rússia está interessa-
da na construção de três cen-
trais termoeléctricas, que vão 

funcionar a carvão mineral, 
em Cumaba e Nacala, e li-
nhas de transporte de energia 
para Angoche e Salamanga.

Cabo Verde que será repre-
sentado na cimeira pelo chefe 
de Estado, Jorge Carlos Fon-
seca, quer estreitar as relações 

com a Rússia nas áreas de ener-
gia, turismo e agricultura.  Os 
dois países que assinaram um 
acordo para a cessação das for-
malidades de visto para viagens 
recíprocas, cooperam nas áreas 
de armamento e matérial bélico.

A ministra dos Negócios 

Estrangeiros de São Tomé, 
Elsa Pinto, representa o país 
em Sotchi. O chefe de Esta-
do José Mário Vaz que devia 
marcar presença na cimeira 
cancelou a agenda após a de-
núncia de tentativa de golpe 
de Estado na Guiné Bissau.
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Taxa de juro pode reduzir no final deste mês
Na sequência das Decisões 

Finais de Investimento (DFI) 
para a exploração de gás na-
tural na bacia do Rovuma, 
na província de Cabo Delga-
do, a taxa de juro, em vigor, 
poderá ser reduzida pelo Co-
mité de Política Monetária, 
em finais deste mês, devendo 
ser, adicionalmente, reajus-
tada em Dezembro próximo.

Esta tendência, se-
gundo o econo-
mista chefe do 
Standard Bank, 
Fáusio Mussá, 

poderá ocorrer, igualmen-
te, ao longo do próximo ano, 
com algum impacto positi-
vo para a economia nacional.

O economista fez este pro-
nunciamento à margem do 
Standard Bank Master Class, 
uma iniciativa da Incubadora 
de Negócios desta instituição 
financeira, ocorrida, recente-
mente, em Maputo, visando a 
capacitação e desenvolvimento 
das Pequenas e Médias Empre-
sas (PME), de forma a benefi-
ciarem das oportunidades que 
os projectos de Gás Natural 
Liquefeito (GNL) oferecem.

“Com o encaixe financei-
ro resultante das DFI, existem 
vários tipos de impactos que 
podemos esperar no país. O 
primeiro seria de alguma esta-
bilidade cambial. Moçambique 
depende muito de importações. 

Tem um défice na balança de 
transacções correntes, pelo que 
é de se esperar que à medida 
que iniciar a exportação do 
GNL, o país vai gerar exceden-
tes de moeda externa, que vão 
ajudar a manter a moeda rela-
tivamente estável”, explicou.

Neste contexto, confor-
me sustentou, é também de 
se esperar que o Banco Cen-
tral esteja mais confiante para 
continuar a cortar as taxas de 
juro: “A partir daí, nós pen-
samos que haverá uma série 
de efeitos positivos para a 
economia nacional”, frisou.

“Mas se torna imperioso 
perceber que o GNL, por si só, 

não vai resolver os problemas 
do país. Para que haja estabili-
dade económica é preciso per-
ceber o papel que a agricultura 
pode desempenhar em Moçam-
bique e como capacitá-la, para 
que o país deixe de depender de 
uma agricultura de subsistência 
e experimente uma melhoria 
da produtividade agrícola, as-
sim como o desenvolvimento 
da cadeia de valor do sector”.

Na opinião do economis-
ta chefe do Standard Bank, se 
Moçambique adoptar políticas 
económicas que ajudem a ca-
nalizar os recursos do sector 
do gás para o sector da agri-
cultura, visando a sua capa-

citação e transformação, ter-
-se-á, a prazo, uma melhoria 
do rendimento da população.

“Se todo este investimento 
não for capaz de gerar exce-
dentes a serem investidos para 
outros sectores da economia, 
então teremos duas economias 
isoladas: uma economia tradi-
cional que não conversa com a 
nova economia que vai ser ge-
rada pelo gás em Moçambique, 
colocando-se grandes dúvidas 
sobre a sustentabilidade e ain-
da sobre um crescimento eco-
nómico não inclusivo”, disse. 

Sobre a grande animosi-
dade geral que decorre das 
DFI, o economista referiu ser 

necessária uma acção coor-
denada e uma gestão macro-
económica saudável, sendo, 
sobretudo, premente que haja 
uma boa governação, uma vez 
que esses recursos podem, 
também, ser desperdiçados.

Entretanto, o economis-
ta chefe do Standard Bank 
mostrou-se optimista que 
Moçambique saberá tirar o 
máximo benefício dos recur-
sos do gás, para que o País 
possa crescer, sempre olhan-
do para as questões de sus-
tentabilidade, uma vez que 
esses recursos são esgotáveis.

Num outro desenvolvi-
mento, Fáusio Mussá indicou 
que Moçambique enfrenta 
vários desafios na consolida-
ção da democracia e da paz. 
Contudo, as DFI do ponto de 
vista económico trazem gran-
des oportunidades para o País.

Os projectos de GNL são 
de uma escala de investimen-
to muito superior ao Produto 
Interno Bruto (PIB): “Se con-
siderarmos os três projectos, 
em conjunto, estamos a falar 
de três vezes o valor do PIB 
de Moçambique”, concluiu.

Importa realçar que, no 
Standard Bank Master Class, 
o banco partilhou com as PME 
as projecções de crescimen-
to da economia, a visão geral 
sobre o sector do Petróleo e 
Gás, mercados cambiais, risco 
e seguros e acesso ao crédito.  
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Escrevo porque sofro
Mauro José da Silva, Jovem de 24 anos, actualmente Cadete da Académia de Ciências 
Policiais (ACIPOL), escritor e poeta (Escreveta), residente no Bairro da Munhuana.

NEGRO DESISTE
Desiste de (des) escrever
devaneios difíceis
de desenvolver
Deserdaram-nos deuses
Doaram-nos Deus
Deixaram-nos desgovernados
Despiram-nos desenvolvimento,
dando-nos desgraça!
Doaram-nos doenças, demônios!
(Des) programaram-nos...  
Mauro da Silva

Começa a escrever po-
emas em 2015, na Escola 
Particular Isaac Newton no 
meio da aula de Português, 
estava a fazer 11ª classe. 
“Lembro-me que estavam 
todos a debater um tema, 
mas todos estavam a exaltar 
para se contradizerem, eu, 
também estava a exaltar, 
mas algo chamou-me para 
fora de mim, para obser-
var aquele ambiente, entrei 
num profundo devaneio e 
comecei a escrever sobre 
tudo o que me vinha a men-
te, e dei ao poema o título 
de UM DIA”. 

“Gosto de dizer que 
escrevo porque sofro, o so-
frimento é minha fonte de 
inspiração, a indignação, a 
dúvida e a pressa de conhe-
cer o meu destino, são esses 
meus demónios que procu-
ro exorcizar na escrita, sou 
uma pessoa um pouco reser-
vada, mas muito aberta como um 
livro, não tenho muitos segredos, 
porque de mim todo papel sabe, 
eu abro na escrita e quem me lê é 

capaz de me conhecer melhor do 
que a mim mesmo”.

Há uma questão que é preci-
so ser esclarecida, a questão da 

distinção entre poema e 
poesia, “não sei se faço 
poesia, poesia é algo 
muito delicado, as pesso-
as falam da poesia como 
se falassem de poemas e 
de poemas como se fos-
sem poesia, eu busco não 
os relacionar, poesia é o 
que nós podemos tirar 
de um poema, poema é 
um estilo literário bem 
estruturado por estrofes 
e versos, este pode não 
ter lá consigo a poesia, a 
poesia é como Deus, só 
sente quem acredita que 
ela existe, a poesia é algo 
que mexe com o nosso 
ser, as nossas emoções 
e todos artistas no geral 
vão em busca desta poe-
sia em suas criações.

Em 2015, entra para a 
Associação Artística Fé-
nix, um grupo de poetas 
que tinha como objectivo 

principal expandir o novo estilo 
literário, o tautoindriso, criado 
pelo jovem poeta moçambicano, 
Norek Red

Aos 23 de Março de 2017 
lança a sua primeira obra intitu-
lada “As memórias de Um Es-
creveta” é uma obra composta 
por duetos, onde escrevo poe-
mas com vários outros jovens 
poetas de várias regiões a nível 
nacional e participam também 
desta obra dois poetas ango-
lanos. Participa de uma obra 
publicada em Angola com o tí-
tulo “As duas Faces da Mesma 
Poesia” do poesta angolano 
Joel Caetano, para além desta 
obra, tem várias participações 
em antologias internacionais.

Mauro da Silva diz que o 

seu maior sonho é tornar-se 
imortal, como tantos outros 
grandes poetas e os demais 
ícones do mundo, como Je-
sus, ele é lembrado e falado 
até hoje, foi um grande pro-
tagonista, “todo aquele que é 
lembrado volta a viver, está 
no meio de nós, nos ensina e 
diz qualquer coisa através das 
suas obras, só morre aquele 
que é esquecido, há muitos vi-
vos que pouco vivem, eu sou 
aquele vivo que vai em busca 
da sua imortalidade por meio 
das minhas obras. 

Silvino Miranda 

(Este apresenta uma estrutura de dois tercetos e dois monosticos)

O artista Mr. Bow juntou 
os músicos Yuri da Cunha, 
de Angola, e Jah Prayzah, 
do Zimbabwe, para uma 
participação no remix do 
seu sucesso musical ‘Não me 
arranja problemas’. O intui-
to deste projecto, que conta 
com a parceria de instituições 
como a Cervejas de Moçam-
bique, BCI, Vodacom, entre 
outras, é não só internacio-
nalizar esta música, mas 
igualmente dar uma cres-
cente visibilidade à música 
moçambicana no estrangeiro.

O áudio deste nú-
mero musical 
já foi gravado, 
estando em cur-
so a preparação 

do vídeo. Para breve está tam-
bém a apresentação pública do 
produto final. A nova música 
é cantada em changana, sho-
na, quicongo e português. A 

letra é diferente da original, 
mas a mensagem é a mesma.

Em conferência de impren-
sa, concedida esta segunda-
-feira, no auditório do BCI, 
em Maputo, Mr. Bow referiu 
que “a nossa música tem espa-
ço para se mostrar no mercado 
internacional, razão pela qual 
convidei os meus irmãos Yuri 
da Cunha e Jah Prayzah que são 
grandes referências musicais. 
O que queremos é ver os nos-
sos povos a cantarem a nossa 
música, o nosso ritmo. O ob-
jectivo é fazer com que a nossa 
música esteja na lista da músi-
ca africana, como referência”.

Do Zimbabwe, o projec-
to conta com o jovem Jah 
Prayzah, tido no seu país como 
o Oliver Mtukudzi do momen-
to. Mukudzeyi Mukombe é 
o seu nome de registo, e Jah 
Prayzah provém de Muku-
dzeyi, que significa louvai-o. 
Este artista expressou a sua 

grande satisfação por estar pela 
primeira vez em Maputo. “Eu e 
o Mr. Bow somos muito bons 
amigos. Conhecemo-nos no 
CokeStudio, no Quénia. Eis-
-nos, agora, neste novo projec-
to” – disse, saudando a inicia-
tiva, e vaticinou: “Acreditem 
que esta não é a última colabo-
ração com o Mr. Bow. Estamos 
a trabalhar em novas coisas”.

Já o renomado Yuri da 
Cunha relembrou os desafios 
que travou no seu próprio país. 
O primeiro para quebrar pre-
conceitos em relação ao sem-
ba, que era considerada, pelos 
jovens, música dos mais ve-
lhos. O segundo consistia em 
“mostrarmos a nossa música 
ao mundo. Claro que a luta já 
tinha sido iniciada muito an-
tes, por grandes artistas como 
Bonga, Paulo Flores, Eduardo 
Paim e outros. Em 2009, demos 
mais um passo, abrindo mais a 
porta para a nossa música em 

Portugal. Daí o nosso sonho 
começou a ser maior. Deci-
dimos virar-nos para África, 
conseguimos também” – disse, 
salientando que tal como acon-
teceu em Angola, o presente 
projecto tem tudo para ser um 
sucesso. Porém, alertou: “como 
africano, vou pedir que deixe-
mos as nossas coisas erradas, os 
ciúmes, a inveja. Comecemos 

agora de verdade a apoiar uns 
aos outros. […] Se não estiver-
mos juntos não vai dar certo.”

Refira-se que Mr. Bow é um 
dos músicos moçambicanos da 
actualidade mais premiados. 
No domingo, 20 de Outubro, 
Bow foi nomeado melhor ar-
tista masculino da Comunidade 
dos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP).

Sucesso musical de Mr.Bow

“Não me arranja problemas” busca 
internacionalização
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Haile Selassie: 

Ditador  que virou Deus rastafari tem estátua  na Etiópia

A União Africana exibe estátua de Haile Selassie, o último 
imperador da Etiópia e um deus para Bob Marley e milhares 
de outros jamaicanos.A estátua do último imperador da Etiópia 
foi inaugurada do lado de fora da sede da União Africana em 
Adis Abeba, capital etíope.

A imagem de Haile Selassie 
ganhou um lugar de destaque 
ao lado do prédio de US$ 200 
milhões em reconhecimento 
ao seu papel no estabelecimen-
to da instituição antecessora, a 
Organização da Unidade Afri-
cana (OAU, na sigla em inglês). 
Ambas tinham como objectivo 
promover a integração entre os 
países do continente africano.

Isso, no entanto, pode não 
ser a primeira coisa que vem à 
mente ao ouvir o nome de Hai-
le. Ele é mais facilmente iden-
tificado por sua ligação com o 
cantor jamaicano Bob Marley e 
os rastafaris. Selassie é adorado 
como um deus por pessoas que 
moram a milhares de quilóme-
tros de distância. Mas por quê?

A estátua

Comecemos pela homena-
gem ao imperador. Selassie es-
tava há mais de 30 anos no po-
der quando ajudou a estabelecer 
a OUA. A primeira reunião da 
organização, em Maio de 1963, 
aconteceu em Adis Abeba.

A Etiópia - que nunca foi 
colonizada, embora tenha sido 
submetida a uma ocupação mi-
litar de cinco anos pela Itália de 
Mussolini - serviu como sím-
bolo da independência africana 

durante todo o período colonial.
Nos anos 1960, outros pa-

íses estavam finalmente ga-
nhando independência, e essa 
era uma chance de unir as 
nações para lutar contra a co-
lonização e o domínio da mi-
noria branca, enquanto tam-

bém coordenavam esforços 
para elevar seus padrões de 
vida e defender sua soberania.

“Que esta convenção 
de união dure 1.000 anos”, 
disse Haile Selassie, que 
passou um ano preparan-
do a cidade para a reunião.

A OUA deixou de existir 
em sua forma original em 2002, 
substituída pela União Africa-
na (UA).No entanto, o papel do 
imperador na união das nações 
africanas não foi esquecido.

De imperador a deus

Tudo se resume a sua coroa-
ção em 1930 e a uma “profecia” 
feita por Marcus Garvey, um 
activista jamaicano dos direitos 
dos negros, uma década antes.

Garvey disse a seus seguido-
res em 1920 que eles deveriam 
“olhar para a África, quando um 
rei negro seria coroado, pois o 
dia da libertação está próximo”.

Então, quando um negro 
chamado Ras Tafari foi coro-

ado na Etiópia, muitos viram 
isso como um sinal, como a 
profecia se tornando realidade.

Na África Oriental, Ras 
Tafari (“chefe” Tafari) tornou-
-se Haile Selassie. A quase 
13.000 quilómetros de distân-
cia, Haile Selassie tornou-se 
deus (ou Jah) encarnado - o 
messias redentor - e a Etiópia, 
a terra prometida. Em suma, o 
movimento Rastafari nasceu.

Haile Selassie acreditava 
nesse mito? Ele certamente não 
tentou dissipar a crença quan-
do visitou a Jamaica em 1966. 
O imperador foi recebido por 
milhares de pessoas, que esta-
vam desesperadas para ver seu 
deus. Entre os devotos estava a 
esposa de um jovem músico de 
reggae, Bob Marley, que na épo-
ca estava nos Estados Unidos.

Rita Marley descreveria 
mais tarde como ela viu mar-
cas de unhas na palma da mão 
de Haile Selassie enquanto ele 
acenava para ela. Foi um mo-
mento de despertar religioso 
e, quando o marido voltou, 
ambos abraçaram a crença.

Três anos antes, os rasta-
faris começaram a se mudar 
para a Etiópia e para um pe-
daço de terra que Haile Se-
lassie havia reservado para os 
negros do Ocidente em 1948. 
Após a visita do imperador à 
Jamaica, os números cresce-
ram. Hoje, a comunidade con-
ta com cerca de 300 pessoas.

Mas os seus seguidores fo-

Estátua foi exibida na abertura anual da conferência da União Africana
Foto: BBC News Brasil

Haile Selassie foi o último imperador da Etiópia e seu reinado dividiu opiniões
Foto: BBC News Brasil



Artemiza Franco, assistente 
social dos Direitos Humanos, 
foi vista publicamente, pela 
última vez, no dia 7 de Abril 
do ano em curso, nas cerimó-
nias de deposição de coroa de 
flores pelo presidente da Re-
pública Filipe Nyusi, na pra-
ça dos Heróis Moçambicanos 

em Maputo. Segundo ilustra 
a imagem, Artemiza gozava, 
aparentemente, de boa saúde.

Na edição do jornal Zambeze 
do dia 17 passado, Artemiza foi 
motivo de preocupação, pois, des-
de então, nunca mais nos cruzamos 
com ela. Afinal, estava doente.

Dois dias depois da saí-

da do jornal à rua, sábado dia 
19 de Outubro, veio a notícia 
do seu desaparecimento físico.

Por este facto, o Jornal 
Zambeze junta-se à família en-
lutada neste momento de dor 
e consternação pela perda de 
uma grande entidade social e 
familiar. Até sempre Artemiza.

Adeus Artemiza
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DR NHANGALISSA

Médico Tradicional
z Impotência sexual
z Aumento de pénis
z Recuperar amor perdido
z Recuperar bens roubados
z Cura diabetes
z Tensão alta e baixa
z Tira espíritos maus na família
z Sucessos no negócio
z Sucessos no serviço
z Sucessos no julgamento
z Recuperar viaturas roubadas
z Cura asma e gastrite
z Trata estabelecimentos
z Trata mulheres que não concebem.

Contactos: 
82 4038040/84 2847582

Haile Selassie: 

Ditador  que virou Deus rastafari tem estátua  na Etiópia
ram presenteados com um 
enigma depois que Haile Se-
lassie morreu em 1975, um 
ano depois de ter sido deposto 
numa revolução marxista. Afi-
nal de contas, os deuses não 
podem morrer. Isso foi resol-
vido depois que se argumentou 
que o corpo de Haile Selassie 
era apenas seu corpo terreno.

Além disso, é importante 
ressaltar que Garvey, o autor 
da profecia, nunca foi um fiel 
do etíope. Na verdade, ele era 
um crítico de Haile Selassie.

Como ele era realmente?

Não há uma opinião úni-

ca sobre se Haile Selassie foi 
bom ou mau para a Etiópia.

Um relatório da Human Ri-
ghts Watch o acusa de agir com 
“indiferença oficial” à fome em 
várias regiões do país e de tentar 
esconder a crise alimentar de 
1972, na qual cerca de 200 mil 
pessoas morreram. Ele também 
é conhecido por ter reprimido 
violentamente pessoas que 
se opunham ao seu império.

Marcus Garvey não ficou 
impressionado com o impe-
rador quando fugiu da Etió-
pia em 1936, após a invasão 
das tropas de Mussolini. Ele 
descreveu Selassie como um 

Rastafaris acreditavam que Haile Selassie era o messias, uma encarnação de Jah
Foto: AFP / BBC News Brasil

“covarde”, criticando-o pe-
los “horrores da escravidão”. 
A prática não foi proibida na 
Etiópia até 1942. A académica 
Yohannes Woldemariam che-
gou a argumentar que Selassie 
deveria ser lembrado como 
um ditador. De facto, ele criou 
uma constituição que colocou 
todo o poder em suas mãos 

Haile Selassie ao lado do ex-presidente de Gana Kwame 
Nkrumah, outro fundador da União Africana

Foto: AFP / BBC News Brasil

e nas de seus descendentes.
Muitos eritreus também o 

detestam, apontando que seu 
país foi anexado pela Etiópia 
sob o governo de Selassie em 
1962, dando impulso a uma 
luta pela independência que 
terminou em 1993. Mas os 
defensores de Seleassie argu-
mentam que ele era um grande 
líder e um modernizador, que 
foi um dos primeiros líderes 
africanos a se tornar uma re-

ferência no cenário global.
Seu apelo à Liga das Nações 

depois que seu país foi invadi-
do por Mussolini ainda é lem-
brado - até porque é a base de 
uma música de Bob Marley de 
1976, War. E  como a estátua da 
UA lembra, ele foi um gran-
de defensor da cooperação 
pan-africana, deixando um 
legado que continua a afec-
tar a vida de milhões de pes-
soas em todo o continente.

Comercial
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As eleições ora termina-
das, apesar de certas zonas de 
penumbra, sobretudo na ver-
tente da violência e ausência 
de direito de voto, as eleições, 
dizíamos, trouxeram contudo 
ao de cima a seguinte certeza: 
foi preciso esperar um bom 
par de anos para a Frelimo 
fazer valer da sua influência 
histórica para ganhar pontos 
naquela região tradicional-
mente abençoada como sendo 
bastião da oposição e da Re-
namo em particular, à seme-
lhança de outras províncias 
locais, onde Afonso Dhlaka-
ma passeava a sua classe.

A Zambézia na 
gíria política 
era difícil, ou 
seja, nos vários 
pleitos eleito-

rais registados, os zambezianos 
sempre fizeram ouvidos de mer-
cador, esquivando-se de apoiar 
as pretensões do partido no po-
der, apesar de também se reco-
nhecer a influenza frelimista na 
região, tendo como alicerce ou-
tras razões históricas inseridas 
na guerra de libertação nacional, 
e a guerra dos dezasseis anos. 
De frisar que nessa parcela nas-
ceram alguns dos mais destemi-
dos quadros da Frelimo, sendo 
um dos expoentes, o malogrado 
Bonifácio Massamba Gruveta, 
figura incontornável no panora-
ma político nacional. 

Depois de vários e sucessi-
vos actos eleitorais, com vitó-
rias esmagadoras da oposição, 
mais concretamente da Renamo, 
este ano, a 15 de Outubro, os 
acontecimentos tomaram ou-

tro rumo. A Frelimo ganhou na 
Zambézia. O culpado desta revi-
ravolta no marcador político tem 
um nome: Basílio Monteiro. O 
chefe da brigada central do 
partido Frelimo destacado para 
este círculo reconquistou o elei-
torado, fazendo com que o seu 
partido ganhasse com alguma 
notabilidade. Basílio Monteiro 
ficará na história política das 
eleições, como tendo sido ele e 
o seu staff, claro está, o respon-
sável por esta transformação 
sísmica, operada nas bandas da 
terra cognominada de pequeno 
Brasil. Diga-se em abono da 
verdade. A vitória frelimista 
não foi obra do acaso. Usando 
o microscópio da análise e o 
telescópio da síntese, chega-se 
à conclusão que foi necessário 
usar fato-macaco, arregaçar as 
mangas e, sobretudo, acreditar 
que um bom trabalho de mobi-
lização da base colhe os seus 

frutos. Basílio Monteiro fez 
das tripas coração. Monteiro 
não descansou e, sobremaneira, 
não desarmou quando a balança 
política pendesse para o vizi-
nho. Pelo contrário, com esta 
tendência, ganhou energias, e 
escalou Mocuba, Namacurra, 
Milange, Gurué, Morrumba-
la e outros pontos nevrálgicos 
para esta eleição, distribuindo 
simpatias partidárias, arriscan-
do o futuro eleitoral. E lá diz 
o ditado. Quem não arrisca, 
não petisca, correndo o risco 
de ser petiscado como aconte-
ceu à perdiz e ao galo, comidos 
na esteira das eleições.Basílio 
Monteiro montou uma máquina 
a todo o gás que fazia rolar a 
onda vermelha com o seu efeito 
avassalador. Mobilizou apoios. 
Incutiu nas estruturas sociais de 
base a ideia de vitória, a neces-
sidade do triunfo como alavan-
ca para o futuro melhor. E foi 

o que se viu. O batuque troou 
alto e a bom som, as populações 
ouviram o ruído embalador, fo-
ram às machambas e retiraram 
o milho galvanizando todo um 
processo iniciado com o lan-
çamento da onda vermelha em 
Mocuba por Filipe Nyusi.

A oposição ficou a dormir. 
Com discursos de vitória ante-
cipada. Discursos de ocasião, 
que não encontraram eco, fa-
zendo jus do que as populações 
nunca são reféns. Ademais, 
a população eleitoral não é a 
mesma de cinco em cinco anos, 
ou seja, a maneira de pensar e 
agir vai também obedecendo 
ao critério da idade. A oposi-
ção dormiu debaixo da mesma 
mangueira de sempre. Caduca. 
Que leva os candidatos a esque-
cer que a vitória de ontem pode 
significar a derrota de hoje. Que 
o alcance do cântico da perdiz 
pode tornar- se inferior ao som 

do batuque e que nestas coisas 
e loisas de eleições, os barulhos 
alternam. Ontem era a voz in-
confundível da perdiz que se 
repercutia nas montanhas do 
Gurué,nas matas de Mocuba, 
por aí em diante. Hoje a men-
sagem repassa através do ba-
tuque. Um batuque que leva 
as pessoas ao delírio eleitoral, 
fazendo com que estas rompam 
momentaneamente com o seu 
passado, priorizando o futuro. 
Uma perspectiva que tem como 
promessa a divisão de lucros do 
gás, a aposta nos jovens e ou-
tras tantas orações políticas.

Há mudanças na Zambézia. 
Lobo e cordeiro referimo-nos a 
Manuel de Araújo e Pio Matos 
vão aprender desde já a convi-
ver, na nova dinâmica da des-
centralização. Afinal, estes dois 
bichanos podem muito bem 
coabitar, bastando para tal eli-
minar preconceitos e olhar res-
tritamente ao desenvolvimento 
daquela parcela do país. Ter-
minou a balbúrdia eleitoral. A 
Frelimo, quer queiramos quer 
não marcou golos. A Renamo e 
o MDM caíram por terra. Claro 
que a dimensão política do país 
com estes resultados regrediu. 
Mas como dizia o outro, o final 
do futebol são os golos marcados 
na baliza adversária. O trabalho 
de equipa conta bastante, mas o 
treinador sempre tem uma mar-
gem especial de apreciação e, 
como tal, Basílio Monteiro vai 
vingar na história, como tendo 
sido o tal que virou o curso tradi-
cional das eleições na Zambézia, 
uma vez os seus antecessores te-
rem chumbado no seu trabalho 
de dinamização partidária. Ele há 
com cada militante!

Basílio Monteiro, chefe da brigada central tem motivos para sorrir

A terceira foi de vez ou simplesmente 
a Zambézia é da Frelimo

Ver, ouvir... e não calar
Ângelo Munguambe Homenagem ao Ângelo de Oliveira
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