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Vice-presidente da Comissão de Queixas e Petições da As-
sembleia da República (AR) e até então deputado parlamentar da 
Renamo, Francisco Campira, adverte que se o actual presidente da 
Renamo, general Ossufo Momade, não ter a visão de (re) aglutinar 
todas opiniões discordantes dentro da Renamo, a perdiz pode 
terminar como a UNITA de Jonas Savimbi de Angola, quando 
editou-se numa (turbulenta) UNITA “renovada”. Para Campira, o 
maior pecado de Ossufo Momade é que ele desvaloriza deputados 
renamistas na AR de “peso”, bem como as revindicações da Junta 
Militar, e de membros e simpatizantes da Renamo, acompanhe a 
entrevista que se segue:

Senhor deputado, sabe-se 
que está de saída da Casa do 
Povo. Como é que avalia a 
legislatura?

- A legislatura foi frutífera, 
exactamente porque a principal 
matéria que preocupava o país e, 
em particular, a oposição, mais 
concretamente, a Renamo, era 
a aprovação da legislação sobre 
a descentralização que deu azo 
a criação das Assembleias pro-
vinciais.

Esta foi a principal batalha 
do presidente Afonso Dhlakama 
e da Renamo, isto foi consegui-
do, daí que podemos dizer que 
ao conseguirmos a aprovação 
desta lei, conseguimos atingir o 
principal objectivo em relação 
ao processo de descentralização.

Pena que o presidente 
Dhlakama não teve a oportuni-
dade de poder saborear o esforço 
dessa luta. Mas a Renamo de 
que foi líder e Presidente lutou 
bastante para efectivação deste 
dispositivo legal.

Também é com muita pena 
que a Renamo não tenha conse-
guido eleger sequer um gover-
nador, nessas eleições, porque 
quando alguém luta por um 
objectivo espera ter resultados 
palpáveis, houve sim um ganho 
na generalidade (com aprovação 
da legislação), mas especifica-
mente a Renamo não teve este 
ganho.

Quando falo da especifici-
dade, estou a falar de ter, por 
exemplo, um governador pro-
vincial, porque a luta da Renamo 
foi esta, é verdade que, no futuro, 
a Renamo terá um governador 
provincial, dependendo do tra-
balho que vier a fazer, mas era 
expectável dentro da Renamo 

e nas hostes da nossa sociedade 
que a Renamo tivesse, pelo me-
nos, um governador provincial, 

o que não aconteceu.

Está a querer dizer que 
existe outra Renamo que não 
é a mesma que foi dirigida por 
Afonso Dhlakama?

- A Renamo é um corpo, 
mas, hoje, temos uma Renamo 
que está dividida, hoje, temos 
as reclamações da Junta Militar, 
o que nunca aconteceu antes, 
uma organização interna que se 
opõem e afasta-se dos princípios 
da própria Renamo. Portanto, a 
Junta Militar surge em face das 
revindicações da maior parte 
da faixa militar da Renamo 
que entendeu que não estava 
inclusa dentro do Acordo de Paz 
Definitiva.

Segundo o espírito do TPC 
deixado pelo Presidente Dhlaka-
ma, esses elementos da Junta 
Militar ao se estabelecer um 
Acordo de Paz, no DDR deviam 
ser inclusos de forma a que eles 
se sentissem acomodados.

Onde é que o Presidente 
Ossufo peca? No meu entender, 
peca ao não tomar em conta 
todos os aspectos que foram pre-
parados pelo Presidente Afonso 
Dhlakama e pela ala do general 
Nhongo. 

Ora, o Presidente Dhlakama 
defendia que, no DDR, os ele-
mentos da Renamo deviam ser 

incluídos nas Forças de Defesa 
e Segurança, no seu todo, ou 
seja, nas Forças Armadas, nas 
forças policiais e no SISE, com 
comandos intercalados, o que 
não veio a acontecer.

Em face do Acordo de Paz 
não prever que estes elementos 
da Renamo fossem integrados 
no SISE, criou-se um ambiente 
de revolta.

Podemos concluir que por 
via dessa revolta da ala militar, 
também houve uma ruptura 
entre a bancada e a liderança 
de Ossufo Momade? 

- A ruptura está patente (...). 
Ao se criar a Junta Militar e Re-

volucionária, estamos perante 
uma situação real de ruptura, 
ao se ir contra a eleição do 
Dr.Frangoulis, estamos perante 
a uma situação de ruptura, coisa 
que, no passado, não acontecia, 
a bancada da Renamo quando 
fosse a plenária fazia concerta-
ções e éramos unânimes, não me 
recordo em nenhum momento 
que, na altura do presidente 
Afonso Dhlakama, a bancada 
parlamentar da Renamo tivesse 
ido a plenária dividida, nunca 
aconteceu uma coisa destas.

Penso que há que se trabalhar 
para que a própria Renamo se 
reencontre, porque, da forma 

que se encontra, está numa 
situação de ruptura, temos a 
Junta Militar, deputados que 
estão divididos e esta divisão dos 
deputados (também) é patente. 
Por exemplo, temos o caso do 
deputado Bulaunde que saiu da 
Renamo para o MDM, coisas 
que não aconteciam no tempo 
de Dhlakama.

É verdade que tivemos o caso 
do MDM, cuja maior parte dos 
membros vinha da Renamo, mas 
atenção, estes elementos vinham 
da Renamo, através da coligação 
da União Eleitoral, mas da dita 
Renamo pura, nunca aconteceu.

Actualmente, o próprio de-
putado Sandura Ambrosio ab-

dicou-se da Renamo, o próprio 
Campira hoje, praticamente, está 
de saída da Renamo, mas no meu 
caso em particular, não porque 
quero, o Bulaunde ou Sandura 
não queriam sair (..) houve 
situações que obrigaram que 
esses membros e simpatizantes 
se demarcassem da liderança.

Porque eu não sou membro 
da Renamo, sou um simples 
simpatizante, um homem que 
sempre apoiou as iniciativas 
do presidente Dhlakama e da 
Renamo.

Mas, falando do brigadeiro 
Bulaunde que foi militar da 
Renamo, foi delegado político 
provincial de Tete, de Sofala, foi 
e continua deputado da Assem-
bleia da República pela bancada 
da Renamo, a Renamo perdeu 
um quadro de peso, uma perda 
substancial. 

O não consenso para indi-
cação do Dr. Frangoulis para o 
cargo de conselheiro de Estado 
era essa uma mensagem da rup-
tura parlamentar em relação a 
direcção do partido?

- Não restam dúvidas, repare 
que no dia da votação, dos 89 
deputados só votaram menos de 
50%, só votaram 43 deputados e 
a pergunta é onde é que estavam 
os 46 deputados? É verdade que 
na vida parlamentar há viagens 
de trabalho a nível das comissões 
ou mesmo do partido, mas nun-
ca antes aconteceu que na banca-
da parlamentar da Renamo, mais 
de 50 deputados tenham estado 
de viagens.

Quer dizer que houve sa-
botagem?

-Um deles fui eu. Eu, por 
exemplo, não fui, não me iden-
tificava com alguns aspectos do 
processo (...). Um pouco antes 
da eleição de Ossufo Momade 
como Presidente da Renamo já 
havia um braço de ferro entre 
a liderança da Renamo e uma 
parte dos membros e deputa-
dos também da Renamo, onde 
o deputado Sandura Ambrósio 
apareceu a liderar este movi-
mento de oposição a Ossufo 
Momade, questionando questões 
estatutárias e da condução dos 
destinos da própria Renamo e o 
presidente Ossufo Momade não 
lhe deu ouvidos e penso que foi 

Francisco Campira aponta alguns “pecados” eleitorais

Renamo caminha para uma 
turbulência partidária 
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um pecado grande do presidente 
Ossufo Momade desvalorizar 
as revindicações lideradas pelo 
deputado Sandura, porque de-
pois culminou com a criação 
da Junta Militar da Renamo, e 
isto custou caro a Renamo nas 
últimas eleições.

Grande parte dos membros 
e simpatizantes da Renamo aca-
bou por não fazer campanha a 
favor da Renamo e a não respon-
der as orientações da direcção 
central da Renamo.

Não quer dizer que na Re-
namo, nos tempos de Afonso 
Dlhakama, não houvesse di-
vergências, mas o presidente 
Dhlakama conseguia congregar 
as diferenças dentro da própria 
Renamo. Repare que nas eleições 
de 1999 para 2004, quando a 
Renamo ficou com 51 depu-
tados, o presidente Dhlakama 
orientou aos seus deputados a 
não tomarem posse, mas este 
grupo de deputados tomou posse 
a revelia de Dhlakama e na sua 
maioria eram deputados vindos 
do círculo eleitoral da Zambézia, 
mas de uma forma interessante, 
o presidente da Renamo não 
os excluiu da Renamo e nem 
os expulsou, pelo contrário, o 
presidente Dhlakama serenou 
os ânimos e pós a mão na cons-
ciência e trabalhou com eles, e 
nas eleições seguintes, a Renamo 
cresceu, não se conseguiu ver e 
sentir que houve um mal-estar 
dentro da Renamo.

O presidente Dhlakama tinha 
essa capacidade de saber 

trabalhar com as diferenças.

Se a Junta Militar reclama 
a exclusão no SISE, para os 
deputados da Renamo qual é o 
motivo da insatisfação?

-Não me quero arriscar e 
concluir que há deputados par-
lamentares da Renamo a apoiar 
o general Nhongo, mas quero 
acreditar que o general Nhongo 
não está sozinho, não tenho 
evidências para confirmar que 
o deputado A ou B está a apoiar 
a luta do general Nhongo, mas 
há indícios, eu particularmen-
te, simpatizo com o general 
Nhongo, nas suas revindicações, 
porque acho que a causa que a 
Junta Militar está a reivindicar 
é justa e reflecte o pensamento 
de Dhlakama.

A insatisfação da Junta Mili-
tar é uma insatisfação de todos 
nós (Renamo), porque o acordo 
de Paz definitiva não incorpora 
este aspecto que foi desenhado 
pelo presidente Dhlakama e 
pelos membros da Junta militar, 
isto nos inquieta, e  a mim em 
particular, porque não quero 
apontar nomes , mas acredito 
que há membros, deputados, 
simpatizantes e outros sectores 

da Renamo que estejam de facto 
a apoiar a Junta Militar.

Não é possível que a Junta 
Militar tenha esta força toda sem 
apoio logístico, porque, a Junta 
Militar não produz nada, regra 
geral, as guerrilhas não produ-
zem nada, mesmo a guerrilha 
levada a cabo pelo movimento da 
Frelimo teve suporte de sectores 
económicos.

A Junta Militar tem apoio 
diplomático, não quero também 
aqui acusar nenhuma embaixada 
ou algum país para não colocar o 
nosso país numa crise diplomáti-
ca, mas também quero acreditar 
que deve haver apoio diplomá-
tico, porque a Junta Militar está 
muito forte.

É preciso que o Presidente 
Ossufo Momade e a Comissão 
Política da Renamo encontrem 
formas de trazer a Junta Militar 
a si, bem como todos outros que 
se encontram de costas voltadas 
com a Renamo.

Sabe-se que o seu nome não 
foi proposto para recandidatu-
ra à próxima legislatura. Como 
se explica o seu afastamento da 
Renamo?

-É preciso esclarecer a so-
ciedade moçambicana e, pro-
vavelmente, aos membros da 
Renamo que possam também 
não perceber as razões do meu 
afastamento.

Eu não estou a combater a 
Renamo, o Nhongo é Renamo, 
Ossufo é Renamo, Eliás Dhlaka-
ma idem , todos esses são a Re-
namo, o meu distanciamento em 
relação a liderança da Renamo 
tem haver com a marginalização, 
a Renamo marginalizou-me, 
a Renamo de Ossufo Momade 
marginalizou-me.

Em que sentido?

- Quando avançamos para o 
processo de fiscalização do re-
censeamento eleitoral na cidade 
da Beira, fui através dos meus 
próprios meios. A Renamo nun-
ca me deu sequer um centavo 
para custear as minhas despesas, 
não obstante receber fundos do 
Estado para tal.

Mas há membros da Renamo 
que quando são indigitados pelo 
partido recebem fundos para 
poder exercer actividades do 
partido.

Mas ia fiscalizar como de-
putado ou como membro do 
partido?

-Como deputado da Re-
namo.

Não devia usar fundo da 
bancada na AR?

- Existe esse fundo na Assem-
bleia da República, mas eu nunca 
soube do que era feito, nunca 

houve transparência e nem uma 
prestação de contas juntos dos 
deputados da AR. Não temos 
acesso a esse fundo, os chefes das 
bancadas é que fazem a gestão 
financeira dos fundos da AR.

Assistimos o deputado 
Campira a fazer doações de 
material político e de campa-
nha eleitoral a algumas sedes 
da Renamo nas províncias, 
sente-se marginalizado pela 
liderança da Renamo, também 
por isso?

- Fiz tudo com fundos pró-
prios, investi muito na Renamo, 
ofereci motorizadas, bicicletas, 
ofereci um televisor do tipo 
plasma a delegação provincial da 
Renamo na província de Sofala, 
assinei contratos para jornais na 
mesma delegação, doei muito 
dinheiro a Renamo quer a nível 
central, provincial e do distrito, 
nos municípios onde fui afecto, 
Marromeu e Muanza, ofereci 
bicicletas e motorizadas, em 
Marromeu também não tinham 
um televisor na sede, ofereci 
aparelhagem sonora e kit todo 
para a campanha eleitoral.

Mas, na verdade, eu não me 
afastei da Renamo, porque não 
estou na lista dos deputados da 
Renamo, não é este o problema, 
há muitos membros da Renamo 
que estão lá há anos e que nunca 
fizeram parte da lista, mas estão 
lá, na Frelimo e no MDM idem.

Quando temos fé, crença e 
amamos uma determinada orga-
nização, militamos não pelo facto 
de ser elegível ou não, o que faz 
com que as pessoas dêem costas 
a uma organização é quando esta 
organização marginaliza.

Quer dizer que não há espaço 
para debate e crítica dentro do 
partido?

-Eu, por exemplo,  estava a 
espera para falar com o presidente 
Ossufo Momade, mas não me foi 
concedido o espaço para poder 
falar com Ossufo Momade. Queria 
saber dele que passos seriam dados 
em relação a minha pessoa (no 
partido), o que é que eu devia fazer 
(…). O presidente Ossufo nunca 
me dirigiu a palavra, diferente-
mente de Afonso Dhlakama (...). O 
bom líder deve procurar estar em 
contacto com os seus deputados.

Não tenho problemas com a 
chefe da bancada (Ivone Soares), 
sempre conversamos amenamente 
e sempre a mostrei o meu desagra-
do pela forma como estava a ser 
tratado neste momento, sentia-me 
excluído não como deputado, mas 
como simpatizante da Renamo.

Volto a repisar, nunca fui 
membro da Renamo, nunca tive 
cartão de membro da Renamo, 
poderia até ter um dia, essas coi-
sas é preciso conquistar, nunca 

ninguém se aproximou a solicitar 
a minha inscrição definitiva na 
Renamo, e fiquei sempre a espera 
de ver como é que as coisas fun-
cionariam, tendo em conta que eu 
também venho do meu partido 
(PASOMO), não sou um simples 
deputado, há deputado, mas há 
deputado que está lá dentro que 
é presidente de um partido, era 
preciso sentar com essa pessoa e 
convidar para ser membro efectivo 
da Renamo.

 O que se pode esperar da 
Renamo após a “pesada” derrota 
eleitoral?

Não tenho nenhuma varinha 
mágica para dizer o que é vai 
acontecer, mas se o presidente 
Ossufo Momade não conseguir 
reencontrar-se com todos aqueles 
que estão de costas voltadas com 
a Renamo, podemos estar numa 
situação igual a de Angola em 
que tivemos uma UNITA e uma 
UNITA renovada e eu acho que 
isso não é bom.

Penso que o presidente Ossufo 
Momade deve correr, porque já 
estamos muito atrasados para 
(re)congregar todos que estão 
de costas voltadas a Renamo e a 
sua liderança, sobretudo a Junta 
Militar, repito, não se deve desva-
lorizar as reclamações deste grupo, 
porque foi ele que esteve envolvido 
na guerra dos 16 anos, das duas 
guerras de Satungira e que impôs 
mudanças no país.  

 E para a “democracia” mo-
çambicana o quê se pode es-
perar?

- Um país democrático e 
multipartidário sai mais a ganhar 
quando tem um parlamento 
verdadeiramente multipartidário 
em que não há uma maioria repre-
sentativa e com uma oposição em 
minoria que não tenha capacidade 
para forçar uma negociação para 
alterar ou aprovar uma determi-
nada lei.

O número de deputados da 
Renamo e do MDM juntos não 
constituem um terço, logo, por 
exemplo, não podem decidir 
sobre a eleição ou não da figura 
do Provedor de Justiça, ou ainda 
da Revisão da Constituição da 
República, não se pode travar nada 
nem obrigar a negociação de nada.

 A Frelimo jogou o seu papel 
e conseguiu uma maioria e na AR 
vai fazer o que quiser, vai alterar a 
Constituição se quiser, vai indicar 
o seu Provedor de Justiça sem 
oposição.

A bancada da Renamo e a do 
MDM estarão na AR como meros 
espectadores, porque por mais 
que uma bancada apresente na 
Plenária uma lei para aprovação, 
a bancada da Frelimo vai aprovar 
se assim quiser ou seja, o chefe da 
bancada da Frelimo vai estar numa 

posição de relaxamento, não vai 
transpirar para aprovar uma lei 
de interesse da Frelimo.

 A oposição deve, a partir de 
agora, começar a trabalhar, esse 
discurso de que não vão reconhe-
cer os resultados eleitorais penso 
que é uma pressão, mas que não 
vai resultar em nada, tendo em 
conta que os observadores nacio-
nais e até internacionais já vieram 
a público dizer que as eleições 
foram livres, justas e transparentes.

Não podemos esquecer que 
os observadores internacionais 
representam a comunidade inter-
nacional, mesmo que o Presidente 
Trump não venha a público felici-
tar ao presidente Nyusi, o facto dos 
seus observadores terem dito que 
as eleições foram livres, justas e 
transparentes, não obstante terem 
havido alguns problemasm, está a 
se dar uma informação que os seus 
governos estão de acordo com esta 
avaliação.

Há vozes que ouvi a sugerirem 
que os deputados da oposição não 
devem tomar posse, mas não creio 
que isso se efective, porque a ban-
cada da Renamo, os deputados, 
a própria Renamo não tem uma 
estrutura económica forte que 
sustente a Renamo. A Renamo 
depende dos fundos da AR, 
o MDM, igualmente, não to-
mando posse, perdem aqueles 
fundos e consequentemente 
esses dois partidos ficariam na 
bancarrota.

Há uma percepção de que 
os partidos políticos extra 
parlamentares só aparecem 
para aceder ao fundo de fi-
nanciamento para a campanha 
eleitoral e depois desaparecem. 
Como analisa esta abordagem?

-Isto não é verdade, há gente 
de má-fé, olham para os partidos 
extra parlamentares como caça 
dinheiro, o que não constitui 
verdade e passo a me justificar, 
nas eleições autárquicas, não há 
fundos, mas os partidos extra 
parlamentares tem participado, 
nas últimas por exemplo, muitos 
partidos participaram, tivemos 
a coligação CADE, com cerca 
de cinco partidos, tivemos o 
AMUSI, o PARENA, PAHUMO, 
e muitos outros, por que é que 
essas pessoas não reclamaram 
quando chegou o momento das 
eleições autárquicas?

As pessoas não podem ter 
essa atitude, é mau para a nossa 
democracia e  se não querem 
mais a existência de partidos 
políticos extra parlamentares 
que o digam. Essa ideia está 
acoplada a ideia (errada) de que 
os partidos políticos que devem 
governar em Moçambique só 
devem ser os grandes como são 
os casos da Frelimo, Renamo e 
do MDM.
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o ministro moçambicano da 
defesa, atanásio salvador 
m’tumuke, diz que os insur-
gentes armados que aterrori-
zam a zona norte da província 
de Cabo delgado estão a sofrer 
duros golpes de artilharia.

O governante afir-
mou que os 
atacantes usam 
as vias terres-
tre e marítima 

para entrar e sair do território 
moçambicano, uma indicação 
implícita de que a génese da 
insurgência naquela província 
nortenha de Moçambique tem 
raízes externas.
M’tumuke destacou que a Ma-
rinha de Guerra tem um papel 
fundamental nos esforços para 
impedir a sua movimentação.
Há mais de dois anos que prati-
camente todos os distritos nor-
tenhos de Cabo Delgado têm 
sido afectados pelas acções dos 
insurgentes, provocando situa-
ções de insegurança.
Mas para o ministro moçambi-
cano da Defesa Nacional, o ce-
nário tende a alterar-se.

“Nos últimos dias, as forças de 
defesa e segurança têm vindo a 
infligir golpes duros aos mal-
feitores, e estão determinadas 
a continuar a combatê-los sem 
tréguas, de modo a restabelecer 
a paz, ordem e segurança públi-
cas nos distritos do norte de Cabo 
Delgado”, afirmou Salvador 

M’tumuke.
Contudo, alguns analistas dizem 
que tendo em conta a gravidade 
da situação provocada pelos ata-
cantes, com pessoas decapitadas, 
habitações incendiadas e infra-
-estruturas destruídas, “as autori-
dades devem encontrar uma solu-
ção para este clima hostil, clima 

negativo que não ajuda a paz, a 
tranquilidade e que também não 
favorece o ambiente económi-
co”.
Dados divulgados pela impren-
sa moçambicana estimam em 
cerca de duzentos e cinquenta o 
número de pessoas mortas, na se-
quência dos ataques perpetrados 

por insurgentes armados, cujos 
líderes, de acordo com as autori-
dades governamentais, ainda não 
têm rosto.
Entretanto, segundo a Carta de 
Moçambique, os insurgentes, 
que têm protagonizado ataques 
na província de Cabo Delgado, 
fizeram uma emboscada no do-
mingo, 27 de Outubro, na região 
de Namala, em Miangalewa, dis-
trito de Muidumbe, tendo matado 
20 membros das Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS) e cinco in-
divíduos de nacionalidade russa.
Fontes dizem que foram coloca-
das barricadas ao longo da estra-
da e, quando a viatura das FDS 
chegou ao local, os insurgentes 
começaram a disparar e poste-
riormente decapitaram as vítimas 
e queimaram a viatura.
Ainda de acordo com a mesma 
fonte, os corpos das vítimas fo-
ram levados para o Hospital Dis-
trital de Mueda. Os cinco indiví-
duos russos pertencem ao Grupo 
Wagner, que apoia o governo 
moçambicano nas operações de 
desactivação das bases e elimina-
ção dos focos de violência naque-
la área do país.

Segundo ministro da Defesa

Rebeldes sofrem duros golpes em Cabo Delgado

procuradores norte-americanos divulgaram documentos so-
bre as dívidas ocultas segundo os quais três moçambicanos 
obtiveram vistos de trabalho falsificados dos Emirados Árabes 
Unidos em 2013.

Guebuza, Nhan-
gumele e Langa 
receberam os vis-
tos e foram todos 
registados como 

funcionários da empresa Logis-
tics International, uma subsidiária 
da empresa Privinvest, que tinha 
contratos com empresas moçam-
bicanas e garantias do Governo 
de Moçambique para projectos 
de pesca e vigilância costeira.

Os três suspeitos, Armando 
Ndambi Guebuza, filho do ex-
-Presidente Armando Guebuza, 
Teófilo Nhangumele e Bruno 
Tandane Langa, estão em prisão 
preventiva a aguardar julgamento 
em Moçambique, desde Feverei-
ro. Nhangumele enfrenta ainda 
acusações nos Estados Unidos.

Os procuradores que anali-
sam o caso expuseram, na sessão 
do julgamento da passada segun-

da feira em Nova Iorque, cor-
reios eletrónicos trocados entre 
2013 e 2017 entre vários suspei-
tos de crimes de fraude, branque-
amento de capitais e subornos.

Em destaque está uma men-
sagem enviada, em Janeiro de 
2013, por Jean Boustani, princi-
pal arguido do caso nos Estados 
Unidos, com desejos de “Feliz 
Ano Novo” e anexos de três vis-
tos de trabalho dos Emirados 
Árabes Unidos digitalizados.

De acordo com a acusação 
dos EUA, os vistos de trabalho 
facilitaram a criação de contas 
bancárias nos Emirados Árabes 
Unidos, onde os três suspeitos 
podiam guardar milhares de dó-
lares pagos pelo seu papel num 
esquema de enriquecimento 
ilícito, alegadamente monta-
do por Jean Boustani, nego-
ciador da empresa Privinvest.

As digitalizações dos vis-
tos, exibidos pelos procu-
radores como provas incri-
minatórias, indicavam que 
Nhangumele tinha a profissão 
de “mecânico de motor a ga-
solina”, Ndambi Guebuza era 
“mecânico de máquina hidráu-
lica” e Langa era “mecânico 
de motor a diesel”, todos para 
a empresa Logistics Interna-
tional, de Abu Dhabi, subsi-
diária da empresa Privinvest.

Teófilo Nhangumele terá 
sido quem apresentou ao Go-
verno um projeto de vigilância 
costeira, incluído no pacote das 
‘dívidas ocultas’, num valor de 
2,2 mil milhões de dólares (1,9 
mil milhões de euros). Para 
os procuradores norte-ameri-
canos, Nhangumele agiu em 
nome do gabinete do Presiden-
te de Moçambique, à data Ar-
mando Guebuza (2005-2015).

Os procuradores norte-
-americanos consideraram 
ainda Ndambi Guebuza e 
Tandane Langa como cúm-
plices, mas não enfrentam 

processos legais nos EUA.
Em contrapartida, o ban-

queiro Andrew Pearse, que já 
se declarou culpado de partici-
par no esquema, afirmou no de-
poimento, prestado na semana 
passada, em Nova Iorque, que 
Ndambi Guebuza terá recebido 
cerca de 50 milhões de dóla-
res (45,1 milhões de dólares) 
pela participação no esquema.

O esquema de corrupção 
terá sido criado com autori-
dades moçambicanas, como 
o antigo ministro das Finan-
ças Manuel Chang, que se 
encontra detido na África do 
Sul e enfrenta pedidos de ex-
tradição para Moçambique 
e para os Estados Unidos.

Manuel Chang terá au-
torizado os empréstimos 
ilegais às empresas sem 
anunciar ao Governo ou ao 
Presidente de Moçambique, 
na altura Armando Guebuza.

António do Rosário, do 
Serviço de Informação e Segu-
rança do Estado (SISE) e ad-
ministrador-delegado das três 

empresas públicas no centro do 
escândalo, Ematum, Proindi-
cus e MAM, também está deti-
do em Moçambique e acusado 
também nos Estados Unidos 
pela sua implicação no caso.

O principal arguido do pro-
cesso nos EUA é Jean Bous-
tani, vendedor de embarca-
ções da empresa Privinvest.

O processo das dívidas 
ocultas de Moçambique refere-
-se a um esquema de corrupção 
em que aquelas três empresas, 
detidas pelo Estado moçambi-
cano, assumiram créditos e em-
préstimos no valor de mais de 
2,2 mil milhões de dólares, sem 
conhecimento do Governo, in-
vestidores internacionais ou en-
tidades financeiras como o Fun-
do Monetário Internacional.

O caso está a ser investigado 
e julgado pela Justiça dos Es-
tados Unidos porque, segundo 
o Governo federal norte-ame-
ricano, os pagamentos de su-
bornos de centenas de milhões 
de dólares passaram por ban-
cos norte-americanos. (lusa)

Dívidas ocultas:

Guebuza, Nhangumele e Langa falsos mecânicos 
com vistos falsos dos Emirados Árabes Unidos
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Frelimo mamou USD 10 milhões de dólares
dez milhões de dólares foram 
transferidos para conta do Co-
mité Central do partido Freli-
mo, domiciliada no Banco in-
ternacional de moçambique 
(millennium bim) em maputo, 
em quatro transacções reali-
zadas entre os meses de março 
e Julho de 2014. as transfe-
rências foram efectuadas da 
conta de uma empresa deno-
minada subsidiária da privin-
vest, a logistics international 
s.a.l (off shore), domiciliada 
no Gulf First Bank abu dha-
bi, passando de Nova York, 
nos eUa.

Esta informação foi 
revelada segunda-
-feira pelo agente do 
FBI, Jonathan Polo-
nitza, no décimo dia 

de julgamento de Jean Boustani, 
o executivo da Privinvest e cé-
rebro das dívidas ocultas. Jona-
than Polonitza esteve no Tribu-
nal de Brooklyn, na sexta-feira 
(25/10) e segunda-feira (28/10), 
a apresentar evidências de paga-
mentos ilícitos a personalidades 
da elite política moçambicana 
no âmbito do financiamento dos 
projectos da EMATUM, ProIn-
dicus e MAM. 
De acordo com o Centro de In-
tegridade Pública, que “despa-
chou” pesquisadores para Nova 
York, foram apresentadas cente-
nas de cópias de mensagens tro-
cadas entre os arguidos do caso 
e outros cidadãos, sendo os prin-
cipais actores o libanês executi-
vo da Privinvest, Jean Boustani, 
o neozelandês antigo director 
da Credit Suisse, Andrew Pear-
se e os moçambicanos Teófilo 
Nhangumele, António Carlos 

do Rosário, Armando Ndambi 
Guebuza.

10 Milhões para Frelimo em 
ano eleitoral 

No calor da eleição que condu-
ziu Filipe Nyusi ao seu primeiro 
mandato na presidência da Re-
pública, a Frelimo recebeu 10 
milhões de dólares transferidos 
da Privinvest. As transferên-
cias foram parceladas da se-
guinte forma:  dia 31 de Março 
de 2014 - 2 milhões de dólares 
(GX-2867-D); dia 29 de Maio 
de 2014 - 3 milhões de dólares; 
(GX-2867-C); dia 19 de Junho 
de 2014 - 2,5 milhões de dólares 
(GX-2867-B); dia 03 de Julho 
de 2014 - 2,5 milhões de dólares 
(GX-2867-A).
 Os comprovativos de trans-
ferências (Swift) foram inter-
ceptados por agentes do FBI 
a partir de uma mensagem de 
correio electrónico enviada por 
Jean Boustani para Manuel Jor-
ge (Tomé?) no dia 9 de Abril de 
2015 cujo assunto é FYI (For 
Your Information). No corpo da 
mensagem, Boustani escreveu 
apenas “MMMMMM”.

 Armando Ndambi Guebuza 
foi chave para seu pai aprovar 

projectos das dívidas

 Os três projectos financiados 
pelas dívidas ocultas não fo-
ram concebidos pelo Governo 
de Moçambique. Foi criação da 
Abu Dhabi Mar, parte do grupo 
Privinvest e submetidos ao então 
presidente da República Arman-
do Guebuza para aprovação.
 A Privinvest concebeu um pro-
jecto denominado Exclusive 

Economic Zone (EEZ) Monito-
ring & Protection System e en-
viou a Armando Guebuza. Jean 
Boustani, Teófilo Nhangumele 
e outros intervenientes fizeram 
lobby para Guebuza aprovar o 
projecto. 
Foi então convocado o filho de 
Guebuza, Armando Ndambi 
Guebuza, para convencer o pai 
a avançar com o projecto. O 
projecto da EEZ foi proposto 
formalmente no dia 31 de De-
zembro de 2011 por Iskandar 
Safa enviado ao Presidente Ar-
mando Guebuza a explicar a im-
portância da protecção da Zona 
Económica Especial de Moçam-
bique e como esta seria executa-
do (GX-2018-C) Guebuza levou 
tempo a aprovar o projecto. 
Até final de Abril de 2012, qua-
tro meses após receber a propos-
ta de EEZ, Guebuza ainda não 
havia aprovado, levando Jean 
Boustani e Teófilo Nhangume-
le a discutir como abordar o 
caso. Foi planeada uma viagem 
de delegação de Boustani para 
Maputo para promover o pro-
jecto junto do Governo. Teófilo 
Nhangumele pediu 5 milhões de 
dólares para facilitar a logística 
da viagem. Mas Boustani estava 
preocupado com a aprovação 
do projecto do EEZ. Em e-mail 
datado de 29 de Abril de 2019, 
Teófilo escreveu que o projecto 
estava num nível em que não po-
diam interferir em nada. 
“Que mexida podemos fazer 
nós se o projecto está na mesa 
de HoS (Head of State/Chefe do 
Estado)? Não podemos telefoná-
-lo e perguntar o que se passa”, 
escreveu Nhangumele. 
Pouco depois Boustani respon-
deu concordando que pouco se 

podia fazer, mas sugeriu que 
Ndambi Guebuza pudesse per-
guntar sobre o estágio do pro-
jecto, ainda que informalmente. 
“Sobre o EZZ, eu compreendo 
a situação plenamente, irmão. 
Tu sabes melhor. Talvez a única 
pessoa que poderia pergunta-lo 
informalmente é o Júnior”, es-
creveu no e-mail (GX-3202).

 125 Milhões de dólares para 
subornos 

O projecto foi aprovado e mi-
lhões de dólares foram distribu-
ídos a pessoas da elite política 
para o andamento do projecto. 
Um e-mail datado de 8 de Abril 
de 2014 mostra parte da distri-
buição de valores de subornos.
 Jean Boustani escreveu para 
Najib Allam, Directora Finan-
ceira da Privinvest, submeten-
do a lista de pagamentos de 
subornos a ser efectuados para 
moçambicanos. Esta é só uma 
parte. 
Na lista (GX-2758) constam os 
seguintes pagamentos;
 • “125 (milhões de dólares) para 
tudo e para todos; 
• Menos 60 para A [Armando 
Ndambi Guebuza]
 • Total é 65
 • A distribuição foi: 
• A: 4 milhões de dólares (em 
conta); 
• Teo [Teófilo Nhangumele] 
8,5 milhões de dólares
 • Bruno [Langa] 8,5 milhões 
de dólares 
• Chopstick [Manuel Chang] 7 
milhões de dólares 
• Ros [António Carlos do Ro-
sário] 15 milhões de dólares 
• Ros [António Carlos do Ro-
sário] 2;1 • Prof. 1 milhão de 
dólares 

• Euge (Eugénio Henrique Z. 
Matlaba, director da ProIndi-
cus?], 1 milhão de dólares 
• Inro [???] 1 milhão de dólares 
• DG [Director Geral do SISE, 
Gregório Leão] 13 milhões de 
dólares 
• Nuy [???] 2 milhões de dó-
lares (que nós efectuamos por 
sms que te enviei há 10 dias); 
• Todos [pagamentos] foram 
efectuados excepto 
• 5 milhões do DG ( que vamos 
parcelar em 1,7/1,7/1,6) 
• E 2 [milhões de dólares] para 
Esalt (Isaltina Lucas].

 Sobrefacturação para pagar 
subornos 

Os milhões de dólares de su-
borno pagos às pessoas da elite 
moçambicana pela Privinvest 
foram compensados pela so-
brefacturação nos equipamen-
tos fornecidos a Moçambique. 
A primeira fase do Programa 
de EEZ de Moçambique teve 
o preço final de 354.953.733 
dólares mas o custo real era de 
170.423.000, conforme mos-
tra a tabela de custos de custo 
(GX-2044-A0. 
A título de exemplo, duas uni-
dades de mobile radar station 
custaram 1,6 milhão de dólares 
mas o preço final foi de 3,3 mi-
lhões; Um training center cus-
tou 3 milhões de dólares mas o 
preço final pago por Moçambi-
que foi de 6,2 milhões de dóla-
res; duas unidades de Offshore 
Patrol Vessels (barcos de pa-
trulha de alto-mar) custaram 
55 milhões de dólares à Pri-
vinvest mas o preço final pago 
por Moçambique foi de 114,5 
milhões de dólares.

Nyusi sem patente militar mas com discurso de paz
Filipe Nyusi tornou-se no único chefe de estado moçambicano 
reeleito que não teve participação directa na luta de libertação 
nacional e sem patente militar, mas que fez da conquista da paz 
um dos seus principais objectivos.

O líder da Frente 
de Libertação 
de Moçambique 
(Frelimo) foi re-
eleito à primeira 

volta para um segundo mandato, 
com 73% dos votos, anunciou 
domingo a Comissão Nacional 
de Eleições, na divulgação dos 
resultados oficiais da votação de 
15 de Outubro, e o seu partido 
teve uma maioria superior a dois 
terços no parlamento.

Nyusi chegou à Presidência 
da República com as creden-
ciais de engenheiro - que levou, 
como presidente do clube, o mo-
desto Ferroviário de Nampula 
a campeão nacional de futebol 
moçambicano -, e com uma pas-
sagem fugaz pelo cargo de mi-
nistro da Defesa, sob a presidên-
cia de Armando Guebuza.

O seu Governo teve de lidar 
com uma rebelião militar mo-
vida pela Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo), devido 
a diferendos sobre os resultados 
eleitorais de 2014, e com o corte 
de ajuda financeira ao Orçamen-
to do Estado (OE), na sequência 
do caso das dívidas ocultas do 
Estado.

“Farei de tudo para que o 
país tenha paz”, disse, amiúde, 
expondo-se a situações vistas 
como “contranatura” no seu 
partido, como quando foi procu-
rar o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, nas matas da Goron-
gosa para conversar sobre a paz, 
em 2017.

Para evitar que a aproxi-
mação fosse torpedeada por 
membros radicais da Frelimo, a 
deslocação à Gorongosa foi ul-

trassecreta e só foi comunicada a 
alguns jornalistas no dia em que 
aconteceu.

No plano internacional, en-
tendeu rapidamente que tinha 
de começar a ouvir o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
para que o país saísse da situa-
ção de quase “pária” a que foi 
votado nos mercados internacio-
nais pelo incumprimento perante 
credores das dívidas não decla-
radas.

Sempre destacou o facto do 
seu Governo conseguir pagar sa-
lários mensalmente perante uma 
situação difícil de “sanções e de 
crise” impostas pelos doadores e 
pela conjuntura.

Lembrando um estilo muito 
peculiar do primeiro Presidente 
moçambicano, Samora Machel, 
Filipe Nyusi não se coíbe de 
dirigir reprimendas públicas a 
figuras do Estado moçambicano.

A última aconteceu, em 
Agosto, quando acusou em pú-
blico o então presidente do Ins-

tituto Nacional de Estatísticas 
(INE), Rosário Fernandes, cuja 
instituição considerou inflacio-
nados os dados do registo elei-
toral da província de Gaza, que 
historicamente mais apoia a Fre-
limo.

Indiferente à contestação de 
organizações da sociedade civil 
e analistas, Filipe Nyusi acusou 
o INE e Rosário Fernandes de 
quererem “brilhar sozinhos”, ao 
apresentarem, publicamente, da-
dos e projecções da população 
de Gaza que refutam o apura-
mento dos órgãos eleitorais.

O carácter intempestivo de 
Nyusi já se tinha revelado em 
autênticas provas orais a que 
submete publicamente dirigen-
tes distritais sobre dados de go-
vernação local nas visitas presi-
denciais que realiza pelo país.

Amante e conhecedor da 
Matemática por força da sua for-
mação de engenheiro e professor 
na Universidade Pedagógica, as 
perguntas sobre estatísticas e nú-

meros que Filipe Nyusi levanta 
costumam causar autêntico pa-
vor aos funcionários do Estado.

O “bailarino”, como é tam-
bém tratado em círculos mais 
próximos, por ser um amante da 
dança, é ainda conhecido pelo 
relativo desapego ao protocolo 
do Estado.

No início do mandato, sen-
tou-se várias vezes no chão com 
crianças em salas de aulas sem 
carteira para se solidarizar com 
os alunos que estudam sem gran-
des condições, dando depois al-
gumas lições de Matemática.

Participou nalgumas partidas 
de futebol de carácter recreativo 
pela equipa do Governo e fez al-
guns minutos em jogos inaugu-
rais de campeonatos escolares.

Descrito como um homem 
de família, brincalhão e de sor-
riso fácil, Filipe Nyusi, 55 anos, 
nasceu em Namua, distrito de 
Mueda, província de Cabo Del-
gado, é casado e pai de quatro 
filhos.(lusa)
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A religião e a higiene

Em toda a História 
da Humanidade, o 
Isslam, que é uma 
religião celestial, foi 
pioneira na institui-

ção da desinfecção ambiental, 
bem como no combate à polui-
ção. Assumiu como preocupação 
religiosa o estabelecimento de 
um ambiente saudável e exem-
plar, por via da eliminação de 
focos de imundície susceptíveis 
de desenvolver micróbios que re-
gra geral degeneram em doenças 
ou epidemias. O Isslam decretou 
a higiene como sendo parte 
integrante da adoração e da fé. 

Quando falamos de higiene 
referimo-nos aos seus vários 
aspectos, seja a higiene do cor-
po, do vestuário, das casas, 
das ruas, dos alimentos, das 
fontes da vida enfim, a higiene 
do ambiente que nos rodeia.

Para melhor entendermos a 
importância da higiene basta que 
prestemos atenção ao primeiro 
capítulo revelado do Qur’án, 
que nos fala da ciência, e ao 
segundo capítulo revelado (74: 
4-5), que nos fala da higiene:

“E purifica as tuas ves-
tes;  e  afasta-te da sujida-
de  ( f í s i ca  e  e sp ir i tual ) ” . 

O Isslam foi o primeiro siste-

ma medicinal que a Humanidade 
conheceu, ao ordenar a esterili-
zação, a desinfecção, e o combate 
à poluição. Para tal recorreu 
ao termo “tahára” (livre de 
imundície, livre de micróbios), 
e também ao termo “najass”  
(algo poluído ou portador de 
micróbios) cujos exemplos são: 
o vómito, as fezes, o sangue, a 
urina, o pus, a saliva do cachorro, 
o suíno e a sua carne ou deriva-
dos, bem como tudo o que esteja 
putrefacto como por exemplo 
os restos de animais mortos.

A ciência moderna con-
firma que tudo isso são meios 
propícios à geração e desen-
volvimento de micróbios.

 O Isslam considera “najass” 
(poluída) qualquer uma dessas 
substâncias que atinja a roupa 
de uma pessoa, o seu corpo, as 
sua mãos, os alimentos, a água 
ou outras bebidas, os utensílios, 
o chão ou o local onde a pessoa 
se senta, a água dos poços ou dos 
rios, etc. E qualquer destas coisas 
só se purificará depois de lavada 
com água corrente, ou mesmo 
fervendo se possível. No caso 
das fontes de água devemos ter 
a certeza de que não restam nelas 
quaisquer vestígios, e que a sua 
água é incolor, inodora e insípida.

Concluímos assim, que a 
religião isslâmica foi a primeira 
a dar a conhecer que a alteração 
da cor, do cheiro ou do sabor 
do alimento é prova suficiente 
da existência de micróbios.

Foi  igua lmente  a  pr i -
meira a indicar claramente, 
que os micróbios e os para-
sitas que atingem as pesso-
as, transmitem-lhes doenças.

Tudo isso foi-nos dito 1.200 
(mil e duzentos) anos antes da 
invenção do microscópio. As-
sim, o Isslam foi o primeiro a 
esclarecer que a observância da 
higiene é a principal precaução 
a tomar contra a ocorrência de 
micróbios. A religião diz que a 
doença é causada por micró-
bios (substâncias najass) que 
atingem os humanos através da 
sujidade escondida em certas 
partes do corpo como as mãos, 
as fossas nasais, ou a garganta. 
E a precaução contra esses mi-
cróbios passa pela observância 
da higiene e pureza do corpo.

O Profeta Muhammad, 
(S.A.W.) ordena-nos que apa-
remos s unhas, o que indica 
claramente a necessidade de 
eliminarmos o espaço onde os 
micróbios se podem acoitar, 
pois todos estes microrganismos 

quando chegam as mãos da 
pessoa escondem-se por debaixo 
das unhas, e ao tocarmos em 
alimentos eles acabam sendo 
transportados para o estômago. 

Ao atingirem o corpo hu-
mano os micróbios acabam 
introduzindo-se no seu interior 
através das mãos, da boca, das 
fossas nasais, razão pela qual a 
religião nos ordena a lavagem 
dessas partes do corpo du-
rante a ablução (wudhu). A 
melhor forma de se elimina-
rem os micróbios é através da 
água pura, assim como consta 
no Cap. 8, Vers. 11 do Qur’án:

“E Ele fez descer sobre 
vós, água do céu para vos pu-
rificar com isso, e afastar de 
vós a impureza de Shaitaan”.

Regra geral os médicos lavam 
cuidadosamente as mãos com 
água corrente antes de proce-
derem à alguma cirurgia. A sala 
de operações também é lavada e 
desinfectada, como forma de se 
eliminarem todos os micróbios.

A higiene e a pureza são tão 
importantes que a religião isslâ-
mica as considera uma metade 
da fé, de tal maneira que não é 
permitido ao crente observar 
qualquer oração sem que antes 
faça a ablução, isto como forma de 

nos livrarmos de todos os micror-
ganismos do corpo e da roupa.

E o Isslam não instituiu apenas 
a ablução, mas também o banho 
obrigatório em várias ocasiões. 
Até mesmo antes de alguém abra-
çar o Isslam recomenda-se que 
tome banho. Recomenda o uso do 
misswak para  escovar os dentes, 
o banho às sextas-feiras, o banho 
após as relações sexuais, após a 
polução noturna, após o parto, 
após período menstrual, etc.

Para além disso a religião 
ordena-nos a limpeza e a eli-
minação de todas as condições 
que favoreçam a incubação e 
desenvolvimento de micróbios. 
Recomenda por exemplo, a re-
moção dos pelos púbicos e os 
das axilas, a circuncisão (mas-
culina), o aparar dos bigodes 
para que não toquem nos ali-
mentos, a lavagem das mãos 
antes e depois das refeições, 
antes de dormir, e também 
quando se usa a latrina, etc.

Estes são alguns dos ensi-
namentos da nossa religião no 
que respeita à higiene e pureza.

Portanto, todo o crente deve 
viver sempre limpo, limpando 
toda a imundície da frente 
da sua casa, e mantendo-se 
interna e externamente limpo.

Transporte de passageiros no Grande Maputo: melhorias com 
muito “Baixa”, pouco “Museu” e outros senões! (2)

Geralmente, a atenção 
que é dada às zonas 
metropolitanas no 
do transporte pú-
blico difere daquela 

que é dada às outras zonas. O 
motivo para tal priorização pode 
ser esta: é nas grandes cidades 
onde são movidas as engrenagens 
que fazem pulsar o coração que 
insufla o sangue que alimenta os 
diferentes componentes da socie-
dade, nomeadamente nos campos 
económico/financeiro/social.

Como se sabe, os principais 
centros onde estão concentradas 
as actividades económicas e sociais 
do grande Maputo, estão localiza-

dos na Baixa e na Polana (Museu). 
Daí que os meios de transporte 
de passageiros que demandam 
Magoanine, Mahlazine, Patrice 
Lumumba, T3, Cidade da Mapu-
to, Mahlampswene, Liberdade, 
Zimpeto, Xipamanine, Boane, 
Marracuene, etc, “desaguam” nos 
terminais que estão localizados na 
Baixa e no Museu. Entretanto, sem 
necessidade de grandes análises é 
fácil notar a aposta de grande parte 
dos operadores pelas linhas que 
vão dar aos terminais da Baixa.

Para aferir a afirmação acima, 
aconselho ao estimado leitor que 
se der ao “trabalho” de acompa-
nhar o movimento Matola- centro 

de Maputo. Constatará, sem muito 
esforço que a linha mais benefi-
ciada é a da Baixa. Tire prova dos 
nove do que afirmo indo posicio-
nar-se ali na paragem da Versalhes 
entre das 7 e as 9 horas. Paciente-
mente, conte os autocarros e os 
“ten yes” que se dirigem a Baixa 
e os que se dirigem a Museu…

Perante esta verdade indes-
mentível, é justo questionar a 
metodologia utilizada pelos opera-
dores para a distribuição dos seus 
meios pelas diversas linhas que 
levam ao grande Maputo (Museu e 
Baixa). Note-se, a propósito deste 
facto: uma considerável parte 
dos passageiros da linha Matola-

-Cidade de Maputo, têm como 
destinos finais o terminal de Mu-
seu. Por isso, chegados à paragem 
da “Guerra Popular”, saltam dos 
autocarros que vão a baixa, como 
que numa baldeação, e juntam-se a 
outros cidadãos que vindos de di-
ferentes proveniências, procuram 
naquele local, machimbombos 
ou os famosos “tem yes” para 
se fazerem aos seus destinos no 
Museu ou ao longo do que resta 
da 24 de Julho resultando disso um 
novo custo, que não aconteceria 
se estivesse a fazer viagem num 
único machimbombo a partir 
da paragem da partida inicial.

Como justificação para a 

opção pelo direccionamento da 
maior parte dos autocarros para 
as linhas da Baixa, poderão, os 
transportadores – TPM inclusos, 
evocar o facto de ser na Baixa onde 
se concentram muitos negócios 
entre os quais se destacam os 
gigantescos bazares a céu aberto 
na Guerra Popular e Zedequias 
Manganhela, Fernandes Farinhas, 
antiga Cervejas de Moçambique, 
etc. Sim, é verdade. Contudo, não 
será também menos verdade que 
na zona da Polana (Museu), estão 
concentradas dezenas, senão cen-
tenas de centros de trabalho tais 
como repartições dos serviços pú-
blicos, bancos, organizações 

Ontem hOje e amanhã Marcelino Silva – marcelinosilva57@gmail.com
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Programa público para a mobilidade

Qualquer que 
seja o mani-
festo para a 
m o b i l i d a d e 
das pessoas, 

o projecto tem de integrar, 
principalmente, o interesse 
dos consumidores, propor-
cionando-lhes uma desloca-
ção segura e economicamen-
te acessível em transporte 
eficiente e sustentável. Para 
que estes objectivos sejam al-
cançáveis, é necessária uma 
vontade política para se ga-
rantir capacidade financeira 
para o projecto e prioridade 
legislativa que defenda os 
direitos dos consumidores.

Temos testemunhado uma 
preocupação do Governo em 
ir aumentando a frota de au-
tocarros para oferecer mais 
transporte, porém, o custo do 
transporte ainda não é eco-
nomicamente acessível para 
os consumidores, até porque, 
para o cidadão chegar a um 
determinado destino, tem de 
pagar dois ou mais transpor-
tes, o que torna o transporte 
público bastante oneroso.

Foi criada, recentemente, 
por iniciativa de uma insti-
tuição privada, embora com a 
colaboração dos Caminhos de 
Ferro de Moçambique, uma 
rede de transporte, designada 
por METROBUS que já pro-

porciona ao passageiro, com 
o bilhete comprado, viajar de 
autocarro e de comboio quer 
na ida ao trabalho, quer no re-
gresso, com um único bilhete. 
A opinião pública tem con-
siderado esta modalidade de 
transporte segura, pontual e 
cómoda, pecando por ter uma 
abrangência territorial muito 
limitada e por não ser acessí-
vel para os cidadãos que aufe-
rem um salário mínimo, sen-
do estes, no entanto, os que 
constituem uma grande par-
te dos potenciais utilizado-
res dos transportes públicos.

Existe um projecto que vem 
sendo anunciado, mas que 
demora a ser concretizado, 
que tem a ver com a criação 
de um transporte acessível 
para a maioria dos consumi-
dores, que é um transporte in-
termodal, em que o cidadão, 
com um único bilhete ou com 
um passe social de transpor-
te, possa usá-lo nos diversos 
transportes (barco, comboio, 
autocarro), até chegar ao seu 
destino. Para se conseguir 
implementar esta qualidade 
de transporte que facilita a 
mobilidade dos passageiros, 
usando um bilhete ou passe 
social único de transporte, 
seria necessário que o Esta-
do já possuísse um serviço 
de mobilidade de passagei-

ros eficiente, cómodo e se-
guro, seja por barco, seja por 
comboio ou por autocarro.

Para uma mobilidade efi-
ciente não basta ter muitos 
autocarros, é necessário to-
mar outras medidas comple-
mentares. Por exemplo, não 
se justifica que a estrada na-
cional nº1, uma das principais 
vias de saída e acesso à cidade 
de Maputo, não tenha uma fila 

de trânsito exclusiva para os 
transportes públicos nos dois 
sentidos. O mesmo devia ser 
aplicado na via que foi reabili-
tada e alargada entre Maputo 
e Matola. Só assim é possível 
permitir que os transportes 
públicos circulem com fluidez 
e possam cumprir horários, 
atraindo assim mais usuários. 
Esta é uma preocupação que 
parece não ter importância 
por parte dos nossos arqui-
tectos urbanistas e, a prova do 
que acabamos de dizer, pode 
ser constatada na nova estra-
da que se construiu, a “Circu-
lar de Maputo”, uma vez que 
também não foi contemplada 
uma fila de trânsito reservada 
aos transportes públicos. Por 
outro lado, é necessário me-
lhorar a segurança rodoviária 
para que os passageiros dos 
transportes públicos possam 
chegar ao seu destino sem aci-
dentes nos seus percursos. Os 
transportes públicos não po-
dem continuar a ser conduzi-
dos por motoristas com com-
portamento de “chapeiros”. 
Para este efeito, é necessário 
criar um plano ousado para 
os condutores, para que estes 
possam aprender a conduzir 
de modo a reduzir os aciden-
tes com mortes e feridos gra-
ves, na ordem dos 50%, logo 
numa fase inicial. Este plano 

deve também incidir, prin-
cipalmente, na preparação e 
sensibilização dos automo-
bilistas para se pautarem por 
uma conduta de prevenção 
e de segurança, nas técnicas 
de como conduzir para não 
estar envolvido em aciden-
tes, para além de uma boa 
manutenção de viaturas e de 
infra-estruturas rodoviárias.

No nosso País já se fizeram 
muitos estudos. Já se cria-
ram muitos planos com res-
pectivas estratégias. Porém, 
em nossa opinião, nada tem 
resultado porque tem sido 
descurado o aspecto prin-
cipal que tem a ver com a 
sustentabilidade dos projec-
tos. Não se estabelece onde 
se vai buscar o orçamento. 
Não se indica quem financia. 
Se é o Estado não se escla-
rece com que percentagem 
contribui? Se são os Muni-
cípios de que fundos se vai 
retirar o valor estabelecido? 
Quem ou que entidade deve 
controlar, gerir e fiscalizar a 
aplicação destes valores e os 
resultados que se pretendem 
alcançar? São aspectos cujas 
respostas ficam no ar, e é no 
ar que os projectos idealiza-
dos se têm vindo a evaporar.

*DIRECTOR DA ESCOLA 
DE CONDUÇÃO INTERNA-

CIONAL

Cassamo  Lalá*SObre O ambiente rOdOviáriO

diversas, restaurantes, hospitais, 
entre outros serviços que absor-
vem centenas de trabalhadores. 

Como melhorar o serviço? 
Aqui vão as minhas sugestões:

Com vista a minorar e, qui-
çá acabar com a desordem ca-
racterizada pelo embarque e 
desembarque de passageiros de 
forma caótica (através de portas 
da frente e de trás), desembar-

que junto dos semáforos, entre 
outros desmandos, “convoco” os 
serviços do Conselho Municipal 
da Cidade de Maputo (CMCM), 
para uma fiscalização aperta-
dinha, por um serviço cujos 
resultados estão a ser, até certo 
ponto benéficos para o público 
e para a imagem de uma cidade 
que por ser a capital do País, 
deve ser mesmo acarinhada.

Paralelamente ao trabalho de 
fiscalização, o CMCM deve pro-
mover uma campanha de educa-
ção, através da Rádio, Televisão, 
Redes Sociais e distribuição 
de materiais gráficos (cartazes, 
folhetos e outros meios), com 
mensagens apelativas e educa-
tivas, sobre o comportamento 
desejável, tanto dos passageiros 
e sobretudo dos motoristas dos 

machimbombos e dos “ten yes”.
Como referi num dos pará-

grafos acima, existe uma diferen-
ça colossal entre a quantidade 
dos autocarros alocados para a 
linha de Baixa e a quantidade 
alocado para a linha do Museu, si-
tuação que afecta os cidadãos que 
têm como destino aquela zona 
da cidade. Para minorar o sofri-
mento dos “museuenses”, apelo 

aos operadores, tanto os privados 
assim como os públicos - TPM e 
TPCM (Matola) no sentido de 
alocar mais meios para a linha 
do Museu. Não sugiro propor-
cionalidade, pois é verdade que a 
Baixa “bate” o Museu em termos 
de movimento. Porém defendo o 
aumento para o dobro do actual 
número de autocarros que fazem 
as carreiras para aquele destino.

zambEzEanUncIe  nO
departamento Comercial

Contactos: (+258) 823073450 | (+258) 824576070 | (+258) 842698181
e-mail: zambeze.novomedia@hotmail.com

esmelifania2002@yahoo.com.br

Comercial

Já se criaram 
muitos planos 
com respectivas 
estratégias. Po-
rém, em nossa 
opinião, nada 
tem resultado 
porque tem sido 
descurado o 
aspecto principal 
que tem a ver 
com a sustentabi-
lidade dos pro-
jectos. 
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FRELIMO: Há que gerir as expectativas dos 
resultados eleitorais das Eleições Gerais e 

Provinciais com serenidade…
zz Muitos assessores da oposição deveriam ser “punidos” por terem deixado a RENAMO e MDM à “sombra da bananeira”…
zz batalha começa agora…
zz Requien in pace: Josefina Fernandes

Este domingo (27.10.2019) 
assistimos pela televisão e escu-
tamos pela RM (Rádio Moçam-
bique) a divulgação dos resul-
tados, quer das Eleições Gerais 
(Presidenciais e Legislativas), 
quer das Assembleias Provin-
ciais, a partir do “Quartel-general 
da CNE”, o Centro de Conferên-
cias Joaquim Chissano, na capital 
moçambicana, Maputo.

Como é praxe, coube ao 
Presidente da CNE (Comissão 
Nacional de Eleições), o Sheik 
Addul Carimo Sau, com aquela 
sua habitual serenidade, proce-
der à divulgação dos resultados, 
que à medida que iam sendo 
divulgados, era quase que um 
funeral para grande parte dos 
deputados da RENAMO e do 
MDM que não pontuaram, 
já que no final das contas, o 
resultado foi: FRELIMO 184, 
RENAMO 60 e MDM 6.

Estes resultados levam mes-
mo a RENAMO e MDM a 
apelar que sejam anulados, não 
porque houve “batota”, porque a 
RENAMO e MDM “dormiram à 
sombra de bananeira”, enganados 
por pseudo-cronistas que nunca 
dizem a verdade, pois, é só ver 
alguns deles que estavam na “lis-
ta de Deputados”, deixando cair 
a máscara de imparciais.  

Nós escrevíamos, retratando 
as nossas cavaqueiras com o Pe-
dro, que era uma grande utopia a 

oposição ganhar as eleições, pois 
depois de ter estado em Sofala 
(Beira) na abertura da campa-
nha, concluímos que nem em 
Sofala a RENAMO e MDM iriam 
alcançar resultados favoráveis.

A RENAMO, de Ossufo 
Momade, cometeu os maiores 
erros de qualquer dirigente, 
quando chega numa instituição 
e substitui toda a máquina.

Como ter a ousadia de substi-
tuir delegados da RENAMO em 
quase todos os distritos, porque 
foram da era de Afonso Dhlaka-
ma, líder histórico? E depois das 
escaramuças para manter novos 
delegados (com protecção da 
polícia, como é seu dever), os 
novos delegados, substituem 
os Chefes de Sectores e De-
partamentos, colocando “nova 
máquina”, com a marca made in 
Ossufo Momade, incluindo todo 
o pessoal de apoio.

É evidente que a malta Gun-
dana, Venâncio Mondlane, An-
tónio Muchanga (estava mesmo 
convencido que seria Gover-
nador de Maputo Província, 
insultando a tudo e a todos), 
esquecendo-se que a Província 
de Maputo, não é Bairro de Li-
berdade, nem tão pouco a Cida-
de da Matola, pois lá a FRELIMO 
tem a máquina organizada, pois 
alguns candidatos a Deputados 
estavam em posições que jul-
gavam 100% elegíveis, mas que 

o povo disse: NÃO: “Fique na 
bicha até daqui a 5 anos!...”

É sobre esta reflexão que esti-
vemos com o Pedro, na segunda-
-feira (28.10.2019), no Nautilus 
logo pela manhã, com calor 
abrasador de 31º graus Célsius, a 
contrastar com o de domingo de 
41º graus célsius, que o candidato 
da FRELIMO, Filipe NYUSI, lá 
na Escola Central da FRELIMO, 
na Matola, onde “foi à escuta 
colectiva”, com alguns membros 
da CP (Comissão Política) já que 
os que são cabeças de Listas para 
as Assembleia da República, esta-
vam nos Círculos Eleitorais para 
escutar e “festejar” o resultado do 
seu trabalho, com os militantes 
e a população, numa clara pre-
paração para “outras batalhas”.

-“Isto não pode ser. Vamos 
dizer que houve “batota”!... – 
era o Pedro numa autentica 
provocação.

-Nós demos assessoria à 
oposição sem pagar nada, mas 
alguns politiqueiros quando 
se encontravam connosco di-
ziam: “Oh Rodolfo, você é mais 
frelimista que a própria FRE-
LIMO…” – riposto ao Pedro 
quando estávamos a tomar o 
café habitual.

-“Alguns partidos guiavam-
-se pela “fofoca” que vem dal-
guns articulistas/cronistas, que 
optaram pela via de “insulto”, 
pois pensavam que escrevendo 

em seus jornais/semanários 
isso tinha grande influência no 
eleitorado…”

-Mas com aquela sua “ma-
luquice”, Fátima Mimbire, sen-
tenciou antes das eleições numa 
entrevista: “É uma grande uto-
pia pensar que a oposição vai 
ganhar as eleições…” – era eu, 
recordando aquela activista, que 
não tem papas na língua.

-“O resultado das eleições 
deixou cabisbaixo Ossufo Mo-
made que foi sendo enganado 
por aquela malta que “pula de 
um partido para o outro” sem 
saber que é arma de arremes-
so….” – diz o Pedro quando já 
tinha queque com nozes a ser 
servido pela garçonete.

-Como Ossufo Momade 
podia ter colaboração quando 
leva indivíduos que “vieram 
hoje” e “põe lá em cima”, a res-
posta é evidente dos restantes 
membros da RENAMO diziam: 
“vão trabalhar eles!...”

Foi este o cenário que levou 
Filipe Jacinto NYUSI, candi-
dato da FRELIMO a fazer a 
“goleada” de 4.507.549 (73%), 
contra 1.351.142 (21.88%) de 
Ossufo Momade, RENAMO, 
correspondendo a  270.413 
(4.36%) de Daviz Simango 
MDM e 45.260 (0.73%) de 
Mário Albino, AMUSI.

Com o Pedro retomaremos 
a nossa cavaqueira nesta sema-

na, para nos juntarmos ao eco 
daqueles que por não terem 
figurado na “lista de deputa-
dos” dizem: anulem as eleições: 
novas eleições até eu ser eleito.

A esses dizemos: Brincadei-
ra tem limite, pois NYUSI quer 
TRABALHO, TRABALHO, 
TRABALHO… e EMPREGO, 
EMPREGO e EMPREGO!...

Os moçambicanos mere-
cem um pouco de respeito.

FRELIMO: Há que gerir 
as expectativas dos resultados 
eleitorais das Eleições Gerais e 
Provinciais com serenidade…

N.A.  -  Constituiu uma 
grande manifestação de pesar 
a missa de corpo presente re-
alizado no dia 25.10.19, às 10 
horas, na Paróquia de Santo 
António da Polana e funeral 
às 13 horas no Cemitério de 
Lhanguene, em homenagem a 
Josefina F.C. Fernandes Eva-
risto. Durante a missa foram 
apresentadas as mensagens da 
Legião dos Franciscanos, do 
Núcleo de S. Pedro e S. Paulo, 
bem como dos sobrinhos e 
netos, destacando o trabalho 
realizado pela irmã Josefina 
no desenvolvimento da Igreja 
Católica desde os primórdios 
da Independência Nacional. À 
família Fernandes e Evaristo os 
nossos sentimentos de pesar. 
Requien in pace, irmã Josefina, 
a sua obra perdurará…

ma p u t a d a S Francisco Rodolfo
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Maldição. Aproximadamente dois meses ou, se quisermos, sessenta dias depois 
de aparente acalmia e jubilo de paz, regressamos ao tiros. Como se o país fosse uma 
mata onde as caçadeiras vão disparando a torto e a direito sobre as pombas voado-
ras. Que são diferentes dos anjos, pois estes têm o grave defeito de voar quando os 
queremos apanhar. Diferente da pomba da paz. Ameaçada, violentada e, sobretudo, 
ignorada por quem de direito. E quem é este? O moçambicano claro. Todos nόs. 
Que não sabemos dar valor a um bem tão precioso como o facto de respirar. 

A paz de Deus, aquela que nos leva todos ao pó, essa é infalível. Inevitável, 
porém, esta, de fazermos pausa enquanto não chega, essa pode muito bem ser 
tratada de forma humana. Mas o bípede homem, por excelência maldoso, abusa 
desta sua capacidade. Mata. Descaradamente. Como se o tirar a vida ao outro fosse 
tão simples como mastigar amendoins. Poxa! Nem dá para acreditar. Já não basta-
vam os problemas de Cabo Delgado, que não deixam velhos, mulheres e crianças 
sonharem. Sonhar com o futuro da distribuição de lucros do gás. Sonhar com o 
seu futuro privado. 

Cabeças decepadas. Corpos queimados. É este o espectro que se vive no planalto. 
Mais cá para baixo, o diabo vai também semeando a morte. Tudo começou com 
tiros esporádicos. E todos pensávamos que fossem os últimos cartuchos de quem 
teimava em não devolver a arma assassina. Um viciado qualquer em agonia. Qual 
quê, qual carapuça! Os tiros, que não são de arma de repetição para nos confundir, 
cresceram. Alvejaram esquadras. Mataram a liberdade de inocentes ávidos em viver 
os primeiros acordes da eleição ora terminada. Mau grado para estes abusadores 
da liberdade. Mas afinal quem são estes sabujos? 

Aqui reside o busílis da questão. Temos para nόs que numa situação de recém 
saídos de um acordo de paz não se pode fazer julgamentos por emoção. Não se 
pode atribuir responsabilidades criminais sem provas. O ponto é que morreu gen-
te nesta encruzilhada demoníaca. E como dizíamos,os culpados são verdadeiros 
diabos à solta. Não vale a pena andar por aí a caça às bruxas, como quem atira 
achas para uma fogueira recentemente apagada. Deixemos os ânimos se exaltarem. 
É um direito. Mas não corramos a mostrar imagens que não dominamos. Neste 
momento todo e qualquer um pode andar aos tiros se a tola não estiver no seu 
natural funcionamento. Não basta dizer que foi a Renamo. Qual Renamo? Que 
diabo disse que foi a Renamo? O PR disse recentemente que é preciso acomodar a 
Renamo para juntos abraçarmos a paz. Dito isto, por que raios aparecem, no mi-
nuto seguinte, os comandantes a uivar que nem lobos, que foi o braço armado da 
Renamo que cometeu tais actos? Tenhamos calma. Que sejam avaliadas as causas. 
As motivações. Que sejam rastreados os movimentos nestes lugarejos. Que sejam 
observadas as mínimas condições de segurança.Que as autoridades policiais exer-
çam o seu trabalho de forma exemplar e isenta. O caju quando maduro por si só irá 
cair. Deixemos o populismo. A partir deste pressuposto, sim, o povo vai acreditar. 
Na polícia. Na investigação. Porque levou o seu tempo. E não o tempo de quebrar 
um ovo. Há dias caiu o véu sobre os autores dos assassinatos. Às autoridades não 
interessa grunhir que foi a Renamo. Por que será voz de contra a destes últimos que 
se vão furtar dizendo estar bem distante das matanças. Existe a contra-inteligência. 
Existe a polícia secreta. Existem outros elementos capazes de nos levar a outras 
paragens investigativas. Mais calma. Mais trabalho de investigação e mais seriedade 
nos comandantes e porta-vozes. Caso para sentenciar: a língua e os tiros matam!

Editorial

| OpInIãO |

muphengula 
GovelaneO cantO da cigarra

A língua e os tiros ou o 
mal que nos mata!

As eleições que têm sido regularmente realizadas em 
Moçambique, desde 1994, tem se demonstrado como uma 
oportunidade de amadurecimento da democracia através 
da participação política de todos os grupos de interesse 
(partidos políticos, grupos de cidadãos, sociedade civil, 
etc.) que queiram apresentar-se como alternativa de 
governação.

Esta situação não quer dizer que, ao longo desta cami-
nhada, houve ou ainda há percalços, muito pelo contrário, 
os problemas tem sido quase recorrentes, afinal, somos 
ainda uma democracia em formação e consolidação, num 
ambiente em que muitos dos países hoje considerados 
escolas da política, governação, democracia, levaram 
séculos a alcançar esta posição.

O que me inquieta é e sempre será o tipo de oposição 
que temos em Moçambique, que de eleição a eleição se 
tem demonstrado uma escola de fracasso democrático, 
um mau exemplo de alternativa para Moçambique. A 
agenda deste grupo tem sido manifestamente a ausência 
de um projecto para si mesmo e, quiça, para Moçambique.

Nas recentes eleições, que proclamaram Filipe Nyusi 
e o partido Frelimo como vencedores, a oposição está 
de novo endiabrada na reprodução fiel da mesma co-
reografia que canta há 25 anos: a fraude. Esta música, 
que passou de cassete para cd, hoje tem sido tocada em 
dispositivos electrónicos mais sofisticados, mantendo 
o refrão e trocando a posição de algumas palavras por 
mera actualização cronológica.

Ora, alguém ainda os leva a sério? Algum moçam-
bicano com alguma sensatez pode continuar a escutar 
esta música? Decerto que não! Ninguém em seu normal 
juízo acreditaria que os partidos políticos que hoje estão 
(e sempre estiveram) na oposição têm efectivamente 
moral de falar de fraudes, sendo a maioria deles a fraude 
no mais alto nível.

Compreendo que falar de fraude seja a maneira mais 
fácil de se justificar a incompetência, desorganização, 
guerras internas, mesquinhices e falta de juízo de grande 
parte dos seus dirigentes, senão vejamos: Quantos destes 
partidos organizam congressos sérios? Como é feita a 
sucessão internamente? Quanto tempo ficam os seus 
líderes no poder? Como é feita a distribuição do poder 
no seio dos seus militantes?

Se ao responder a estas questões o estimado leitor se 
sentiu chocado, então não ficaria se eu lhe explicasse que 
a intenção final desta toda desorganização é o entrete-
nimento político na sua mais lunática demonstração de 
relevância para este grupo.

É a mesma oposição que a cada eleição pede novo 
figurino dos órgãos eleitorais, alterações legislativas que 
considera de fundo para vencer, mas no final das contas 
o seu estado primário de personalidade fala mais alto. 
Sempre foi assim, sempre será assim, não esperemos 
outra coisa: Não há esperança para quem está na política 
apenas para fazer de conta.

Enquanto isso, deixemos a Frelimo, partido orga-
nizado e que sabe o que quer, fazer o seu trabalho pois 
ninguém duvida que as vitórias deste partido, gostemos 
ou não, advém de um longo processo preparatório 
minunciosamente pensado, resultado da sua aptidão 
natural para dirigir.

Por isso, enquanto cidadão preocupado com o desen-
volvimento de Moçambique, não deixarei de congratular 
o trabalho feito pelos partidos que querem o bem do 
País, e me insurgirei contra os grupos que se chamam 
de organizações políticas mas que sobrevivem atirando 
areia aos olhos dos incautos.

Oposição 
moçambicana: Alguém 

ainda os leva a sério?
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Polícia morto na  
esquadra de Nhamatanda

Um ataque a um posto policial em metuchira, no 
distrito de Nhamatanda, no centro do país, provo-
cou a morte de um agente daquela força de segurança.

Segundo testemu-
nhas, funcionários 
do posto e mora-
dores nas redon-
dezas, a vítima te-

ria sido surpreendida por um 
grupo armado desconhecido. 
A aldeia de Metuchira fica no 
interior do distrito de Nha-
matanda, província de Sofala, 
região onde ainda no domingo 

um ataque a viaturas na es-
trada principal, fez três mor-
tos e onde um polícia já tinha 
sido abatido na quarta-feira.

Hoje as armas voltaram a 
ouvir-se a 12 quilómetros da 
estrada nacional 6 (EN6), a 
via que liga o porto da Beira 
aos países do interior, junto ao 
local onde o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, fez na 

segunda-feira o lançamento da 
campanha agrícola nacional.

“Acordámos devido aos 
disparos e quando acalmaram 
os tiros vimos que o posto 
policial tinha sido assaltado 
e havia mortos”, disse à Lusa 
um professor de Metuchira.

Um outro morador contou 
que “houve muitos gritos de 
socorro vindos do posto da 
Polícia”, quando o ataque se 
iniciou, cerca das 05:00 ho-
ras, gerando uma “fuga des-

controlada dos moradores”.
Este é o segundo ata-

que contra a Polícia no pra-
zo de uma semana, depois de 
um agente ter sido abatido, 
durante uma investida con-
tra um carro patrulha numa 
zona no limite entre os dis-
tritos de Nhamatanda e Go-
rongosa, na quarta-feira.

Com este confronto, sobe 
para oito o número de fatalida-
des causadas desde Agosto por 
incursões armadas, primeiro 
contra veículos, mas que de-
pois se tem intensificado con-
tra alvos civis e das forças de 
defesa e segurança - aumentan-
do também o raio de atuação.

A zona do centro do país foi 
historicamente palco de con-
frontação armada entre forças 
governamentais e a Renamo até 
Dezembro de 2016, altura em 
que as armas se calaram, tendo 
a paz sido selada num acordo 
subscrito em 06 de Agosto.

Permanecem na zona 
guerrilheiros, em número in-
certo, que formaram uma au-
toproclamada Junta Militar 
para contestar a liderança da 
Renamo por Ossufo Moma-
de e defender a renegocia-

ção do seu desarmamento e 
reintegração na sociedade.

O grupo de guerrilheiros li-
derado por Mariano Nhongo já 
ameaçou por mais que uma vez 
recorrer às armas caso não seja 
ouvido mas, por sua vez, tam-
bém se diz perseguido por ou-
tros elementos desconhecidos.

Na última semana, após o 
ataque a um carro patrulha, a 
polícia disse supor que a ac-
ção seria da autoria do gru-
po de Nhongo, mas este ne-
gou qualquer envolvimento.

A violência armada pro-
tagonizada por grupos desco-
nhecidos ocorre desde Agos-
to nalguns distritos do centro 
de Moçambique, ao mesmo 
tempo que as forças de defe-
sa e segurança, lidam-se tam-
bém com ataques armados em 
Cabo Delgado, mil quilóme-
tros a norte de mocambique.

Os confrontos em Cabo 
Delgado duram há dois anos, 
já fizeram cerca de 250 mortos, 
tendo eclodido em mesquitas 
radicalizadas e apesar de algu-
mas acções serem reivindicadas 
pelo grupo ‘jihadista’, Estado 
Islâmico, desconhecem-se os 
mentores das acções. (lusa)

Extraparlamentares devem se unir para não dispersar votos
O partido reconciliação na-
cional (PARENA) não tem 
dúvidas que as sextas elei-
ções deste ano representam 
um recuo para democracia, 
dado que os resultados não 
reflectem a vontade do povo. 
Mesmo assim, André Bala-
te, líder do PARENA, diz 
engrossar a voz dos extra-
parlamentares que, durante 
a divulgação preliminar dos 
resultados, felicitaram Filipe 
Nyusi como candidato vence-
dor destas eleições.
Os extraparlamentares ti-
nham esperança em formar 
uma coligação com a Rena-
mo para que criassem condi-
ções para acabar com o des-
canso “eterno” no poder do 
partido Frelimo. Contudo, a 
Perdiz e sua nova liderança 
não aceitaram abraçar esse 
projecto que os extraparla-
mentares pretendiam, o que 
criou esta situação, começou 

por descrever André Balate, 
acrescentado que a morte de 
Afonso Dlhakama pode ser 
vista como fragilização do 
partido Renamo.
“Apresentamos o projecto 
de formamos uma coligação 
com a Renamo, esta recu-
sou-se alegando que era um 
partido que não precisava de 
coligação para que pudesse 
concorrer as eleições e vi-
mos os resultados que esta 
amealhou” fez notar Balate, 
acrescentando que mais do 
que uma derrota é altura dos 
partidos começarem a reflec-
tirem sobre novas estratégias 
para os próximos ciclos elei-
torais, porque já está mais do 
que claro que os partidos par-
lamentares sozinhos não po-
derão sequer um dia chegar 
ao poder- precisam de apoio.
André Balate disse que 
acompanhou detalhadamente 
o processo no dia de votação, 

tendo criticado a posição de 
Ossufo Momade, presidente 
da Renamo, que depois de 
descobrir boletins votados 
numa das mesas, na Ilha de 
Moçambique, deixou que o 
processo continuasse mesmo 
sabendo que já estava vicia-
do. “Só na Ilha de Moçam-
bique, terra natal do líder da 
Renamo, o processo já estava 
viciado, imaginemos a nível 
nacional” explicou Balate, 
acrescentando que era impor-
tante que a Renamo mandasse 
retirar todos fiscais de mesa, 
porque o processo em si já 
demonstrava fraude. Não faz 
sentido que, agora, os partidos 
exijam anulação das eleições 
depois da derrota e vitória du-
vidosa do partido Frelimo.
Números que contrapõem a 
ciência 
Entretanto, Albino Forquilha, 
presidente do partido Povo 
Optimista para o Desenvolvi-

mento de Moçambique (PO-
DEMOS) faz eco as exigên-
cias de não reconhecimento 
dos resultados apresentados 
pelos órgãos de gestão eleito-
ral e justifica que há cidades 
que, há onze meses, os elei-
tores votaram na oposição. 
Contudo, as mesmas cidades 
o partido no poder aparece 
com números extremamente 
altos. “Será que os eleitores 
daqueles lugares mudaram de 
opinião em curto espaço de 
tempo?”, questionou, acres-
centando que nas aludidas 
cidades não houve nenhuma 
evidência de desenvolvimen-
to. 
Não há ciência que explica 
essas mudanças de ideias dos 
eleitores, pensa. “Foi uma au-
têntica fraude que aconteceu 
e a justiça do povo deve ser 
reposta”. 
“É muito controverso que em 
todos os bairros, distritos e 

províncias, a Frelimo tenha 
ganho com uma expressivi-
dade coreana” disse Albino 
Forquilha, tendo acrescentado 
que a convivência e o controlo 
do partido Frelimo no Estado 
moçambicano está o perpetu-
ar e dificultar a oposição, por-
que o partido Frelimo usa os 
meios do estado para cumprir 
suas agendas.
Conta Forquilha que, nos últi-
mos cinco anos, a economia do 
país regrediu bastante, o que 
provocou o encerramento de 
muitas empresas e levou mui-
tos cidadãos ao desemprego. 
Os partidos políticos também 
viram suas cotas a reduzirem. 
Mas, durante a campanha, o 
partido Frelimo mostrou uma 
musculatura financeira que 
contraria as posições de crise 
do país. “Isso quer dizer que 
a Frelimo nunca vai entrar na 
bancarrota, enquanto o estado 
tiver dinheiro” frisou.
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Reassentamento Matutuine

Governo e empresa chinesa 
burlam comunidades 

mais de quatrocentas famílias das comunidades de madada e 
mudissa, distrito de matutuine, província de maputo, acusam 
o Governo local de burla, na sequência da cedência de terras 
pelas comunidades para a construção de uma fábrica chinesa 
de produção de cimento CiF-moZ, sendo que o processo que 
incluía reassentamento.

O ambiente de 
choque entre as 
comunidades de 
Mudada e Mu-
disse, afectadas 

pelo projecto chinês, e o Go-
verno distrital remota a 2009, 
altura em que a CIF-MOZ, fá-
brica de produção de cimento, 
em colaboração com o gover-
no, foi instalada na área antes 
pertencente àquelas comunida-
des.
O distrito de Matutuine é rico 
em recursos naturais incluindo 
de natureza extrativa, como é o 
caso de calcário, extraído e usa-
do como matéria-prima para o 
fabrico de cimento para a cons-
trução civil.
Na altura da expropriação de 
terras das populações afectadas 
pelo projecto houve promessas 
de reassentamento e remunera-
ção pela perda de habitações, 
machambas, culturas agrícolas, 
para além da transferência de 
campas para outra região. Par-

te considerável das promessas 
não foi cumprida.
De 2009 a esta parte, o Governo 
continua sem dar desfecho do 
caso dos expropriados moçam-
bicanos naqueles dois bairros. 
Ao longo do tempo, a situação 
foi piorando, quando os pro-
prietários da fábrica proibiram 
as comunidades de continuar 
com qualquer actividade nas 
áreas abrangidas, o que mais 
acresceu a fúria das comunida-
des que se dizem burladas.  
Dizem as comunidades, nem o 
Governo distrital nem a CIF-
-MOZ conseguem dar explica-
ção plausível sobre o processo. 
Aliás, as comunidades dizem 
que o governo foi ao longo 
dos anos prometendo resolver 
o processo de reassentamento 
junto dos proprietários da fábri-
ca. Mas nada aconteceu, senão 
a troca de acusações sobre res-
ponsabilidade de reassentar as 
comunidades, entre Governo e 
a CIF-MOZ.

De acordo com as comunidades 
que falavam numa mesa redon-
da para debater sobre o estágio 
do processo de reassentamento, 
organizado pela KUWUKA 
JDA, uma organização da so-

ciedade civil, em 2018, o Go-
verno prometeu as comunida-
des conceder um documento 
que dissesse que, embora o 
espaço tenha sido ocupado pela 
CIF-MOZ, pertence aquelas 
comunidades, no entanto, esta 
intensão não passou de mais 
uma farsa.
“Somos nativos, nossos pais 
nasceram naqueles bairros que 
hoje a fábrica nos arrancou, 
porque diz ter documentos que 
nunca tivemos, a nossa pergun-
ta é como é que um chinês vem 
arrancar-nos as terras?”, ques-
tionou Bernardo Maputifume.
“Destruíram a minha casa pro-
metendo construir uma me-
lhorada, mas até aqui nada 
aconteceu, se não promessas 
e promessas. Em algum mo-
mento quiseram compensar-me 
com seis mil meticais. Tudo 
aquilo que eu tinha como patri-
mónio, desde áreas de cultivo, 
incluindo algumas culturas que 
lá tinha, mas não aceitei por 
considerar uma proposta ab-
surda”, acrescentou Sara Vasco 
Mondlane”.
“Que o governo e seus parcei-
ros esclareçam o que de facto 
está a acontecer, transcorrido 
este tempo todo. Chegaram a 
prometer declarações para to-
dos os afectados pelo projecto, 
o que nunca aconteceu, porque 
o Governo prefere dinheiro que 

o seu próprio povo, por isso 
que desde 2009 continuamos 
nesta espera”, disse Carlos.

Houve grave violação dos 
direitos humanos – KUWUKA 

JDA

Segundo Germano Bruja-
ne, oficial de Monitoria da 
KUWUKA JDA, houve graves 
violações neste processo, pois, 
antes de se instalar a fábrica, o 
primeiro passo devia ser o re-
assentamento das comunidades 
afectadas, o que não aconteceu, 
passam dez anos que as comu-
nidades foram expropriadas 
das suas terras, incluindo áreas 
agrícolas, a principal base de 
sobrevivência das comunida-
des.
“De lá para cá o futuro das 
comunidades é incerto, não se 
sabe se as comunidades efec-
tivamente serão reassentadas, 
se o investimento continua ou 
está paralisado, mas o que mais 
enfurece as comunidades é o 
silêncio das autoridades, que 
deviam ser elas a salvaguardar 
os direitos fundamentais das 
comunidades, desde os direitos 
culturais, da Lei de Terra, do 
regulamento de assentamento 
atinente a questões de activi-
dades económicas, Lei do Am-
biente, entre outras ”. 

A fábrica comprometeu-se a 
reassentar as comunidades – 

defende-se SDPI

O Serviço Distrital de Planea-
mento e Infraestruturas (SDPI) 
é a entidade pública respon-
sável pela gestão e monitoria 
das áreas de planeamento e 
ordenamento territorial, obras 
públicas, infraestruturas e equi-
pamento, diz não ter conheci-
mento profundo sobre o que 
estaria por detrás da demora 
do processo de reassentamento 
pela fábrica que, na altura da 
sua instalação, prometeu assu-
mir esta responsabilidade.
“Como SDPI temos acompa-
nhado o processo e acredita-
mos que serão encontradas 
soluções para o caso das co-
munidades. Houve promessa 
de se emitir declarações para 
as comunidades, dando legiti-
midade das terras às comuni-
dades”.

LuÍs CuMBe

Que o governo 
e seus parceiros 
esclareçam o que 
de facto está a 
acontecer, trans-
corrido este tem-
po todo. Chega-
ram a prometer 
declarações para 
todos os afecta-
dos pelo projec-
to, o que nunca 
aconteceu, por-
que o Governo 
prefere dinheiro 
que o seu próprio 
povo, por isso 
que desde 2009 
continuamos 
nesta espera
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Carimo após entrega ao CC de resultados gerais

CNE não tem habilidades para 
influenciar resultados eleitorais

a Comissão Nacional de eleições (CNe) entregou, na úl-
tima terça-feira, ao Conselho Constitucional (CC), os resul-
tados do apuramento geral das eleições gerais e provinciais 
de 15 de outubro. os resultados anunciados no domingo dão 
uma vitória retumbante e esmagadora a Frelimo e ao seu can-
didato presidencial, Filipe Nyusi, nas sextas eleições gerais 
e terceiras das assembleias provinciais. as actas e os editais 
originais, assinados e carimbados, onde constam os resulta-
dos apurados, as reclamações, os protestos e contra-protestos, 
bem como as decisões que tenham sido tomadas pela CNe, 
fazem parte do lote dos documentos que foram depositados ao 
“Constitucional”, órgão a que caberá a validação do sufrágio.

Assim, o partido no 
poder desde a in-
dependência em 
Moçambique re-
forçou a presença 

no parlamento e terá mais de dois 
terços dos lugares, segundo os 
resultados oficiais das eleições 
de 15 de Outubro, divulgados no 
domingo.  A FRELIMO conse-
guiu eleger 184 dos 250 deputa-
dos, ou seja, 73,6% dos lugares, 
cabendo 60 (24%) à RENAMO 
e seis assentos (2,4%) ao Movi-
mento Democrático de Moçam-
bique (MDM), anunciou a CNE.

No entanto, a CNE reconhe-
ce que irregularidades marca-
ram o processo e, por isso, não 
vai dizer que as eleições foram 
livres, justas e transparentes.

“Nós temos preocupações 
como órgão de gestão eleitoral 
relativas a algumas irregulari-
dades que aconteceram durante 

o processo, por isso, quando fi-
zemos o anúncio dos resultados, 
ninguém nos ouviu dizer que 
as eleições eram livres, justas 
e transparentes”, acrescentou.

Sobre a alegada acusação de 
influência dos órgãos de gestão 
eleitoral para a vitória da Frelimo 
e Filipe Nyusi, feita pela Rena-
mo e o MDM, Abdul Carimo diz 
que a acusação não faz sentido, 
porque quer o STAE quer a CNE 
não tem habilidades para tal.

“A CNE não tem habi-
lidades nem competências 
para influenciar os resul-
tados”, concluiu Carimo.

Feita a entrega dos re-
sultados das eleições gerais 
de 15 de Outubro ao Conse-
lho Constitucional, espera-se 
que o órgão faça a análise e 
promulgação até Dezembro.

A Renamo remeteu igual-
mente, ainda na última terça-

-feira, um recurso junto do 
Conselho Constitucional a 
contestar os resultados das 
eleições de 15 de Outubro. A 
“Perdiz” diz conhecer “vá-
rios casos de irregularidades”.

Venâncio Mondlane, Man-
datário Nacional da Renamo, 
afirmou que o partido vai “re-
correr contra a deliberação que 
aprova os resultados definitivos 
destas eleições, que tiveram 
várias irregularidades, desde o 
próprio recenseamento eleito-
ral, e que devem ser anuladas”.

Na contestação, a Renamo 
aponta alegadas irregularidades 

registadas durante o processo 
eleitoral, destacando um supos-
to afastamento dos delegados de 
candidatura daquele partido nas 
assembleias de voto e a falta de 
respostas atempadas às recla-
mações do partido durante o dia 
de voto, além de outros pontos.

Conselho Constitucional vai 
a prova

“Estas eleições tiveram 
irregularidades graves e não 
se justifica que este processo 
tenha sido validado”, decla-
rou o mandatário do princi-

pal partido da oposição, que 
acrescenta que este recurso 
também será um “teste” ao 
Conselho Constitucional (CC), 
que agora apresenta uma nova 
configuração, após a saída de 
Hermenegildo Gamito e a no-
meação, pelo chefe do Estado 
moçambicano, de Lúcia Ribei-
ro para a presidência do órgão.

“Trata-se de uma prova 
dos nove para vermos se algu-
ma coisa mudou ou as coisas 
continuam a mixórdia de sem-
pre que conhecemos no CC”, 
concluiu Venâncio Mondlane.

Partidos Políticos instados a se refazerem depois de eleições

Depois do anúncio 
dos resultados 
das eleições de 
15 de Outubro, 
pela Comissão 

Nacional de Eleições (CNE), 
este domingo, conferindo vi-
tória ao candidato presidencial 
Filipe Nyusi e ao partido Fre-
limo, a Sala da Paz instou aos 
partidos políticos da oposição 
a se refazerem para melhor 
representarem o seu eleitora-
do nos órgãos aos quais foram 
eleitos, como são os casos da 
Assembleia da República e 
nas assembleias provinciais. 

Este apelo foi feito por 
Dércio Alfazema, membro da 
Sala da Paz, momentos depois 
da divulgação dos resultados 
eleitorais pela CNE, tendo 
ajuntando que a Renamo e o 

MDM devem aprimorar as for-
mas alternativas para manter a 
sua comunicação com eleito-
rado “para exercer pressão ao 
governo do dia que vai estar 
representado com maioria qua-
lificada a nível do parlamento”.

Alfazema refere ainda que 
“os partidos políticos precisam 
se refazer e tomar posições para 
fazer frente a Frelimo e corres-
ponder as expectativas das pes-
soas que lhes confiaram o voto. 
A Renamo e MDM já estiveram 
numa situação pior em 2009, 
mas conseguiram dar a volta 
por cima e voltaram a crescer 
em 2014. Tudo vai depender 
da forma como os partidos 
vão se refazer para demarcar 
o seu espaço no debate políti-
co focados para 2023 e 2024”. 

Os resultados anunciados 

pela CNE indicam que Filipe 
Nyusi, nas eleições presiden-
ciais, conseguiu um total de 
4.507.549 votos correspon-
dentes a 73% do total de votos 
expressos. Ossufo Momade, do 
partido Renamo, foi o segundo 
concorrente mais votado, com 
1.351.142 votos, corresponden-
te a 21.88% enquanto que Da-
viz Simango, do MDM, obteve 
270.413 votos, corresponden-
tes a 4.36 %, e Mário Albino, 
do AMUSI, reuniu 45.260 vo-
tos a favor, o equivalente 0.73 
% do total de votos expressos.

“A Sala da Paz fez a reco-
lha dos editais ao nível das me-
sas no dia da votação, fez uma 
contagem paralela com base em 
cerca de três mil editais e anun-
ciamos os números obtidos no 
dia 16 de Outubro. Os números 

apresentados pela CNE conver-
gem claramente com a projec-
ção encontrada na amostra da 
Sala da Paz”, disse Alfazema.

Para Alfazema, no dia de vo-
tação, houve constrangimentos, 
mas não o suficiente para afectar 
a qualidade do processo. “Como 
Sala da Paz reportamos várias ir-
regularidades no dia de votação, 
mas não na dimensão de alterar 
a tendência dos números de vo-
tos que foram apresentados. 
Estamos confortáveis com os 
números apresentados”, disse.

Refira-se que na votação 
para a Assembleia da República, 
o partido Frelimo foi anuncian-
do vencedor, com 4.195.072 
votos a favor, correspondente a 
70.78 %, o que lhe permite con-
quistar 184 assentos neste ór-
gão, a Renamo ficou na segunda 

posição, com 1.345.675 votos, o 
equivalente a 22.71%, que lhe 
confere 60 lugares no parlamen-
to moçambicano enquanto que o  
MDM, com 250.790 votos, pos-
sui 4.24 %, o que lhe dá direito a 
seis assentos no mais alto órgão 
de poder legislativo nacional.

No que se refere ao man-
dato prestes a findar, o partido 
Frelimo possui 144 deputa-
dos, Renamo 89 deputados e 
MDM 17 deputados a nível 
da Assembleia da República.

A Sala da Paz observou to-
das as fases do processo tendo 
emitido em cada fase posiciona-
mentos em relação ao decurso 
do processo. Para o dia de vota-
ção teve pouco mais de mil ob-
servadores em todo o país com 
excepção de Niassa, Inham-
bane e Província de Maputo.
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Ajuíza Raul Domingos 

Ingenuidade da oposição contribui para 
permanência da Frelimo no poder 

o presidente do partido para a paz, democracia e de-
senvolvimento (pdd), raúl domingos, reagindo aos resul-
tados definitivos das eleições gerais de 15 de Outubro, con-
sidera que enquanto prevalecer a ingenuidade política na 
oposição, e sobretudo a arrogância da Renamo, na definição 
de estratégias que efectivamente inviabilizem as manobras 
que ditam a permanência da Frelimo no poder, moçambi-
que vai continuar como péssimo exemplo para a democracia.

Em entrevista ao 
Zambeze, Raúl 
Domingos con-
sidera uma ver-
dadeira farsa 

eleitoral o último escrutínio, a 
começar pelo processo de re-
censeamento eleitoral, o que, 
para Domingos, já era indi-
cador suficiente de que havia 
plano de fraude eleitoral, tendo 
inclusive custado a demissão 
de quadros do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE). No 
entanto, com todos estes factos 
a oposição ignorou e entrou na 
corrida já com sinais de fraude. 

Questiona Raúl Domingos a 
razoabilidade que levou a opo-
sição a ir às eleições, quando, 
dias antes da votação, foram 
encontrados indivíduos com 
material que constituía o co-
ração do processo eleitoral, 
boletins de voto, urnas, selos, 
e sob a protecção da polícia, 
tudo assinalado em benefício 
da Frelimo e seus candidatos. 

Domingos salienta que a in-
genuidade política que reina 
na oposição é o que condicio-
na a desgraça da população 
moçambicana, para além de 
legitimar o Governo da Fre-
limo, e lamenta o facto de se 
usar a farsa do voto do povo, 
de cinco em cinco anos. Do-
mingos não tem dúvida que, 
se o antigo líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, estivesse 
em vida, eventualmente teria 
tomado posição diferente dian-
te das indicações de fraude.

“Partindo destes pressupos-
tos, o que seria óbvio era cor-
rigir estas situações antes de 
se avançar para as eleições, 
contudo, tudo isto foi ignora-
do pela oposição. Assistimos 
assassinatos que se podem 
prender a outros motivos, mas 
enquanto esses motivos não 
se confirmarem para nós têm 
a ver com o processo eleito-
ral que se previa fraudulento, 
tal como vimos a morte de 
Anastácio Matavel, que es-
tava ligado à Sala da Paz e 

apostado na transparência”.
Por outro lado, Raúl Do-

mingos acrescenta que o que 
fragiliza a oposição é ainda 
a falta de união, coligação 
partidária. A Frelimo, diz, 
beneficia-se desta fraque-
za para perpetuar seu poder.

A capacidade de controlar 
o processo eleitoral e impor-
-se perante manipulações da 
Frelimo depende essencial-
mente da iniciativa da Re-
namo, em assumir que so-
zinha nunca vai ganhar, e 
chamar outros partidos, desde 

MDM, PDD, PODEMOS, 
Nova Democracia, Amusi.

O sonho de Dhlakama não era 
governar as províncias mas 

lutar pela democracia 

Questionado se considera 
fracassada uma das exigências 
do ex-líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, nas eleições 
gerais de 2014, a governação 

das províncias por via de elei-
ção, a considerar que a Rena-
mo perdeu nas dez províncias, 
Domingos diz que o desejo 
de Afonso Dhlakama não era 
fundamentalmente ter pro-
víncias com governos eleitos, 
mas sim defender o aprofunda-
mento da democracia no país.

No entanto, para Domingos, o 
que aconteceu foi que a Freli-
mo estudou formas de manipu-
lar a fraude dentro do modelo 
acordado. É que, segundo a 
nossa fonte, a experiência das 

eleições no país provam que os 
resultados sempre apontaram 
uma maioria da Renamo nas 
províncias do Centro e Norte 
do país, e aquele que tiver uma 
maioria na província, no mode-
lo actual de descentralização, 
é que indicaria o governador.

“O nosso adversário político, 
a Frelimo, mudou de estraté-
gia ao combater essas maio-
rias através de enchimentos, e 

ninguém pode explicar como 
é que províncias de Manica, 
Sofala, Tete, Zambézia, Nam-
pula e Niassa, que votavam 
maioritariamente na Renamo, 
hoje já não votam, sabendo 
que este voto vai permitir que 
o votado maioritariamente go-
verne, então, o que aconteceu 
para haver esta mudança radi-
cal?”, questionou Domingos.   

“Renamo não tem legitimidade 
de convocar guerra” - Yá-qub 

Sibindy

O líder do Partido Indepen-
dente de Moçambique (PIMO), 
Yá-qub Sibindy, diz que a Re-
namo não tem legitimidade para 
culpar a Frelimo pela derrota 
nas eleições gerais, incluindo 
outros partidos da oposição, 
pois, ninguém desconhece a ca-
pacidade que a Frelimo tem de 
manipular o processo eleitoral. 

A Renamo, acrescenta Sibin-
dy, não pode usar a população 
para seus interesses obscuros, 
usar armas para reivindicar 
resultados que inclusive par-
ticipou, ou seja, convocar o 
povo a ir a uma guerra ainda 
que a causa seja pela demo-
cracia, porque não faltou a 
Renamo chamadas de atenção.  

“Ora, Rosário Fernandes, do 
INE, demitiu-se por não con-
cordar com os números do pro-
cesso eleitoral em Gaza, mas 
mesmo assim Ossufo Momade 
disse que não é nada, e foi a estas 
eleições, o que ele esperava?” 

No entanto, Sibindy diz que 
cabe a Renamo produzir solu-
ções para impedir futuras ma-
nobras da Frelimo, e chama 
atenção que, se a Renamo con-
tinuar arrogante, poderá ques-
tionar-se ao líder daquele parti-
do, Ossufo Momade, para onde 
quer levar a herança de Afonso 
Dhlakama, pois, não se pode 
assistir o país a retornar ao sis-
tema monopartidário, enquan-
to o povo vota na oposição.  

Para Sibindy, a oposição não 
pode continuar a aceitar uma 
democracia que se compara 
ao desporto, onde tudo vale, 
até batota para se chegar ao 
poder. Entretanto, não haven-
do acções concretas da oposi-
ção para reverter este quadro, 
o PIMO poderá implementar 
o projecto Galo – Gabinete da 
Liderança da Oposição - para 
fiscalizar o cumprimento de 
todas as promessas feitas pelo 
candidato da Frelimo a presi-
dência da República, que não 
se cumprindo o povo poderá 
exigir eleições antecipadas. 
“Uma vez o Maradona colo-
cou a sua equipa, a Argentina, 
como campeã mundial com um 
golo marcado a mão, e ganhou, 
foi o que a Frelimo fez, porque 
são batoteiros, e ninguém des-
conhecia que a Frelimo recor-
re a batota para ganhar, desde 
1994”, finalizou. Luís Cumbe
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O director geral da empresa 
Cimentos de Moçambique 
(CM), Edney Vieira, anunciou 
que a sua empresa vai lançar 
brevemente um centro de 
formação para capacitar jovens 
talentosos moçambicanos 
com vista a servir a indústria 
nacional, bem como construir 
um “museu do cimento” no país.

A novidade foi revelada 
no último final de semana, na 
capital, pelo director-geral da 
CM, Edney Vieira, a margem 
da passagem da celebração 
dos 95 anos daquela empresa 
d e  i m p a c t o  t r a n s v e r s a l 
para a economia nacional.

De acordo com Vieira, 

apesar dos constrangimentos 
da conjuntura actual, a Cimentos 
de Moçambique (assim como 
o próprio pais), enfrentou 
p r o b l e m a s  e  o b s t á c u l o s 
indesejados, tais como guerras, 
crises económicas como a 
recente de 2017 (com efeitos 
até o presente momento). 

“Mas, sempre no espírito de 
sobrepujar as barreiras, temos 
sido capazes de prevalecer. E a 
verdade é que sempre ao sair 
de um momento de crise, nos 
tornamos mais fortes. Essa 
resiliência nos traz aqui, hoje, 
para celebrar esse passado, mas 
com um olhar ávido e com o 
imenso desejo de continuar 
por outros 95 anos, sempre 

participando na construção de 
sonhos. Hoje, além da festa e da 
celebração, a CM também traz 
2 novidades: estamos lançando 
o projecto de criação do Museu 
do Cimento, (porque) uma 
empresa quase centenária tem 
que contar a sua história de 
forma permanente, deixando 
um rasto para as gerações 
futuras também acessarem essa 
história”, justificou Edney Vieira. 

Igualmente, refere ainda a 
direcção do CM que “atenta” 
também às necessidades de 
mão-de-obra técnica nacional, a 
empresa vai lançar igualmente “o 
Centro de Formação” em parceria 
com uma empresa de referência 
mundial,  a Thyssen Krup. 

“ E s t a m o s  a s s i n a n d o 
hoj e  u m  me mor and o  d e 
entendimento para viabilizar a 
implantação de um centro de 
formação de talentos que visa 
servir a todas as indústrias do 
país”, explicou ainda Vieira.

Para o nosso interlocutor, 
a CM tem orgulho de fazer 
p a r t e  d o  p r o c e s s o  d e 
construção e reconstrução 
da vida económica e social 
dos moçambicanos através de 
vários projectos executados 
e outros ainda na carteira.

Segundo Edney Vieira, todos 
sabemos e “temos esperança 
que os projectos de gás natural 
tragam prosperidade para o 
país. A CM já tem participação 

efect iva nesses  projectos, 
fornecendo mais de 10,000 
toneladas de cimento para a 
implantação das estruturas 
iniciais. E estamos participando 
com outros parceiros, na corrida 
para o fornecimento de cimento 
para as obras de implantação 
que se seguirá pelos próximos 
anos. Defensores que somos 
do conteúdo local, saudamos a 
decisão do Governo da utilização 
de 100% de cimento nacional, 
medida que vai beneficiar 
a todo o sector de cimento, 
mantendo a competitividade 
da indústria nacional, gerando 
empregos e receita para o Estado 
Moçambicano”, defendeu Vieira. 

Dávio David

A margem da celebração dos 95 anos

Empresa Cimentos de Moçambique vai 
lançar “museu” e um centro de formação
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Parceria mundial desafia empresas de Moçambique a inovar em alimentos

Uma parceria mundial de combate à desnutrição, que inclui as 
Nações Unidas, lançou hoje juntamente com a Confederação das 
associações económicas (Cta) de moçambique uma competi-
ção para a produção inovadora de alimentos para famílias po-
bres.

“Esperamos poder identificar 
e ampliar soluções inovadoras, 
disruptivas, apropriadas e co-
mercialmente viáveis para me-
lhorar a nutrição”, disse Daniel 
Dima, vice-presidente da CTA, 
no lançamento em Maputo da 
vertente moçambicana da inicia-
tiva.
A competição é dinamizada pela 
iniciativa global ScalingUpNu-
trition (SUN) e ambiciona ligar 
as pequenas e médias empresas a 
serviços de assistência técnica e 
a oportunidades de investimento 
por meio de uma série de compe-
tições nacionais, que antecedem 
uma final global a realizar em 
abril de 2020 em Singapura.
Os organizadores, que incluem 
o Programa Alimentar Mundial 
(PAM) e a Aliança Global para 
Melhoria da Nutrição (GAIN, na 
sigla inglesa), da Organização 
das Nações Unidas, pretendem 
criar novos produtos alimen-
tares, reduzir perdas agrícolas 
pós-colheita e criar ligações de 
mercado.
O vencedor receberá um prémio 
monetário e assistência técnica 
para incubar a sua ideia de ne-
gócio.
“Todos os empresários que reú-
nem os requisitos exigíveis de-
vem participar neste concurso”, 
destacou Daniel Dima.
A competição é apontada como 
“uma forma de mostrar ideias, 
catapultar o negócio e procurar 

as melhores experiências e prá-
ticas no mercado nutricional”, 
concluiu.
Estima-se que 43% das crian-
ças moçambicanas até aos cinco 
anos enfrente desnutrição cróni-
ca - sendo esta a faixa etária em 
que o problema

Cinco atitudes e ações da ONU 
para acabar com a fome

Desperdiçar menos, comer me-
lhor e adoptar um estilo de vida 
sustentável são chaves para 
construir um mundo sem fome; 
A FAO defende que escolhas 
actuais são essenciais para um 
futuro alimentar seguro; fim da 
fome é uma das prioridades das 
Nações Unidas. 
As Nações Unidas alertaram que 
mais de 815 milhões de pessoas 
não têm o suficiente para comer 
no mundo.Cerca de 155 milhões 
de crianças com menos de cin-
co anos de idade sofrem com 
subnutrição crônica. Segundo a 
Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação, 
FAO, uma em cada duas mor-
tes de menores é causada pela 
fome. Para a Igreja Católica, “a 
luta contra a fome necessita de 
financiamento urgente, do fim 
das barreiras comerciais e, acima 
de tudo, uma grande resiliência 
diante das mudanças climáticas, 
crise econόmica e guerras.
FomeZero

Como parte da campanha Fome-
Zero, a FAO preparou uma lis-
ta com quatro ações que podem 
ajudar a alcançar um mundo 
onde todos tenham o que comer.
Não desperdice comida
Se você tiver sobras, congele 
elas para mais tarde ou use elas 
como ingrediente para fazer uma 
nova refeição. Quando comer 
num restaurante, peça uma meia 
porção se não estiver com muita 
fome, ou peça para levar o que 
sobrou para casa.
Produza mais, com menos
Até 2050, a estimativa é que o 
número de habitantes no pla-
neta chegue a 9 bilhões de pes-
soas. Por isso, os agricultores 
precisam encontrar novas for-
mas e maneiras mais eficientes 
de produzir alimentos, além de 
diversificar as plantações. Uma 
abordagem integrada de agricul-
tura pode ajudar os produtores a 
aumentar as colheitas, e assim, 
os lucros. Além disso, também 

pode contribuir para melhorar a 
qualidade da terra.
Adopte uma dieta mais saudável 
e sustentável
Encontrar tempo para preparar 
refeições nutritivas pode ser um 
desafio numa vida com o ritmo 
rápido, principalmente quando 
não se sabe como fazer isso. Re-
feições nutritivas não precisam 
ser elaboradas. Na verdade, elas 
podem ser feitas de uma maneira 
rápida, fácil, e utilizando poucos 
ingredientes. 

Defendaa  FomeZero

Todos têm um papel na constru-
ção de um mundo com Fome-
Zero, mas países, instituições 
e pessoas precisam trabalhar 
em conjunto para alcançar este 
objetivo. A FAO estimula a es-
tabelecer parcerias FomeZero, 
compartilhar conhecimento e re-
cursos, desenvolver estratégias e 
descobrir novas oportunidades 
para contribuir no combate à 

fome.
Outra sugestão é discutir o as-
sunto com autoridades locais e 
nacionais, promover programas 
educacionais relacionados à 
questão e espalhar a mensagem 
do FomeZero através da sua rede 
de conhecidos.
Na África Subsaariana e na 
Ásia, 80% das terras agrícolas 
são administradas por pequenos 
agricultores (até 10 hectares). A 
FAO fornece treinamentos, fon-
tes de sementes com mais qua-
lidade, ferramentas agrícolas e 
fertilizantes para garantir maio-
res rendimentos.
Entre os projetos mais impor-
tantes estão as escolas de campo 
para agricultores, onde estudan-
tes aprendem na prática gestão 
de negócios agrícolas, comercia-
lização de produtos, conscienti-
zação do mercado e adaptação 
às mudanças climáticas para au-
mento de resiliência.

Fornecimento de alimentos em 
crises humanitárias

O Programa Mundial de Ali-
mentos, PMA, distribui alimen-
tos após desastres naturais ou 
em crises humanitárias criadas 
por conflitos ou emergências de 
saúde. Muitas vezes é preciso 
superar grandes desafios logísti-
cos para realizar o trabalho.
Em 2017, 91 milhões de pessoas 
receberam assistência alimen-
tar em 83 países e 18 milhões 
de crianças receberam merenda 
escolar em 60 países através do 
trabalho do PMA de fazer uma 
diferença real.

Combate à desnutrição

Para lidar com as deficiências 
nutricionais no mundo o Fundo 
da ONU para Infância, Unicef, e 
a Organização Mundial da Saú-
de, OMS, têm uma parceria onde 
fornecem tratamento de emer-
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gência e alimentos terapêuticos 
para crianças e mulheres grá-
vidas ou lactantes.As agências 
também abriram centros de tra-
tamento comunitários, realizam 
esforços de capacitação em cen-
tros médicos em todo o mundo e 
treinam mães sobre as melhores 
práticas alimentares.

Foco em sistemas económicos 
locais

Ao fornecer assistência, a ONU 
quer garantir que economias lo-
cais tenham apoio e sejam abas-
tecidas sempre que possível. O 
Programa Mundial de Alimen-
tos, PMA, se comprometeu em 
comprar 10% dos alimentos que 
utiliza de pequenos agricultores.
Em crises humanitárias, o apoio 
com transferência de dinheiro 
de forma eletrônica e vales-ali-
mentação também são essenciais 
para impulsionar economias lo-
cais. Além disso, ao registrar e 
rastrear facilmente as transações, 
é possível aumentar a transpa-

rência e eliminar os custos de 
distribuição e armazenamento de 
alimentos. O PMA também tem 
o programa Compras para o Pro-
gresso, uma iniciativa que incen-
tiva governos e o setor privado 
a comprar alimentos de maneira 
que ajude pequenos produtores. 
O programa foi implantado em 
35 países e mudou a forma como 
mais de 1 milhão de pequenos 
agricultores interagem com os 
mercados.

Empoderamento de mulheres e 
meninas rurais

As mulheres representam 43% 
da força de trabalho rural em 
países em desenvolvimento, e 
quase 50% no leste e sudeste da 
Ásia e na África subsaariana.
A FAO crê que se agricultoras 
tivessem o mesmo acesso a re-
cursos produtivos que os ho-
mens, elas poderiam aumentar 
o rendimento de suas produções 
de 20% a 30%, tirando entre 
100 e 150 milhões de pessoas da 

fome. Esta é a razão pela qual 
as Nações Unidas, entre várias 
iniciativas, colocam ênfase no 
empoderamento de mulheres e 
meninas rurais.

Promoção de conscientização e 
mudanças

 O alcance da FomeZero é o se-
gundo dos objetivos de desen-
volvimento sustentável, adota-

dos por 193 Estados-membros 
em 2015. Para atingir as várias 
metas até 2030, a ONU está au-
mentando a conscientização de 
governos, setor privado, indiví-

CONVOCATÓRIA
“WACKENHUT MOÇAMBIQUE, LIMITADA”

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

“WACKENHUT MOÇAMBIQUE, LIMITADA”,sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Maputo, matriculada na 
Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o número 12.483 a folhas 133 do Livro C- 30, com data de 21 de Março de 2000, com o 
capital social de 11.694,00 MT, nos termos do disposto no artigo 132 e 317 e seguintes do Código Comercial, proceder à convocação dos sócios 
da sociedade supra para participarem na Assembleia GeralExtraordinária, a realizar-se no dia 18 de Novembro de 2019 pelas 10:00 horas, na sua 
sede, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um) Deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da sociedade.
Ponto Dois) Outros assuntos do interesse da sociedade.

Se por falta de quórum não ocorrer a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, fica marcada a segunda data para a realização da Assembleia 
Geral Ordinária, para o dia 18 de Dezembro de 2019, pelas 10:00, na sua sede e com a mesma ordem de trabalhos.  

Maputo, 29 de Outubro de 2019

O Sócio 

_____________________
António Matos

Comercial
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Consciencialização sobre cancro da mama 
leva mais de 700 pessoas à Costa do Sol
mais de 700 pessoas (das 
quais cerca de 600 andan-
do a pé e um pouco mais de 
100 ciclistas) participaram, 
no domingo, 27 de outubro, 
em maputo, na terceira edi-
ção da caminhada de cons-
ciencialização da sociedade 
sobre o perigo que o cancro 
da mama representa para a 
vida, em homenagem à Ni-
colle melanie, vítima desta 
doença aos 15 anos de idade.

Promovida pela Fun-
dação Nicolle Me-
lanie, em parceria 
com o Standard 
Bank e o Ginásio 

Power, o evento, ocorrido na 
praia da Costa de Sol, contou, 
igualmente, com a realização 
duma palestra sobre a doença, 
demonstração sobre o diagnós-
tico, através da apalpação da 
mama, e uma aula de zumba.
Abordada na ocasião, Hélia 
Campos, directora de Capital 
Humano do Standard Bank, 
referiu que a saúde constitui 
um dos pilares principais das 
acções de responsabilidade so-
cial desta instituição financeira: 
“Foi tendo em conta este prin-
cípio que o Standard Bank não 

podia ficar indiferente a esta 
iniciativa”, sustentou.
Por outro lado, conforme in-
dicou Hélia Campos, o banco 
pretende contribuir para des-
pertar a sociedade sobre este 
tema que preocupa as autorida-
des do país, devido ao aumen-
to do número de afectados nos 
últimos tempos.
“Há alguns aspectos e ter em 
conta, nesta matéria, como a 
prevenção e a necessidade do 
rastreio precoce, alimentação 

saudável e gestão do stress”, 
disse, enfatizando que esta é 
uma doença silenciosa que tem 
afectado não somente mulheres 
e homens adultos, mas também 
as crianças.
A porta-voz do evento, Isabel 
Laíce, explicou que a iniciativa 
visa educar a sociedade sobre o 
cancro da mama, tendo surgido 
na sequência de ter sido diag-
nosticado cancro da mama a 
uma menina de 15 anos.
“O cancro da mama não escolhe 

a idade nem sexo. Mas, quan-
do detectado atempadamente é 
possível fazer-se um tratamen-
to adequado”, sustentou Isabel 
Laíce, realçando o facto de o 
Standard Bank ter acreditado 
neste movimento, que contou, 
também, com a colaboração da 
Associação de Ciclistas.
Após proferir a palestra sobre o 
cancro da mama, Eliane Mon-
teiro, médica patologista, ex-
plicou que, no desempenho das 
suas funções, tem constatado o 

aumento do número de casos de 
cancro da mama em mulheres, 
chegando ao ponto de constituir 
um problema de saúde pública.
“Quando se faz a contagem de 
casos de cancro, que causam a 
morte de mulheres, o cancro da 
mama ocupa o segundo lugar. 
Entretanto, temos factores mo-
dificáveis, que podemos contro-
lar, como, por exemplo, a nos-
sa dieta alimentar, a prática de 
exercícios físicos, mas também 
temos os outros factores heredi-
tários, que temos que controlar, 
apesar de que não podemos mo-
dificar”, frisou.
Natércia Sitoe é uma das pessoas 
que se juntou a esta causa. Para 
ela é necessário consciencializar 
as mulheres sobre a existência do 
cancro da mama, assim como so-
bre a importância do diagnóstico 
precoce.
“Logo que sentirmos qualquer 
anomalia no organismo é im-
portante procurar apoio médico. 
Fazer parte deste movimento sig-
nifica muito para mim, porque se 
trata de lutar por uma causa que 
é de todos nós, pois temos, certa-
mente, amigos ou familiares que 
sofrem desta doença pelo que 
juntos somos mais fortes contra 
este flagelo”, concluiu.

Reunião Nacional do INSS analisa desempenho da instituição
O Instituto Nacional de Segu-

rança Social (INSS) realiza, entre os 
dias 31 de Outubro e 1 de Novem-
bro de 2019, na província de Mapu-
to, a sua Reunião Nacional, evento 
que se destina a fazer o balanço do 
quinquénio, bem como reflectir so-
bre as políticas e os instrumentos 
de gestão para os próximos anos.

O evento, que de-
correrá sob o lema 
“Modernizar para 
Melhor Servir”, con-
tará com a participa-

ção dos membros do Conselho de 
Administração, da Direcção-Geral 
e chefes do departamento central, 
delegados provinciais, chefes de re-
partição central, directores distritais, 
chefes de departamento e de repar-
tição provincial e técnicos do INSS.

A cerimónia de abertura, a ser 
dirigida pela ministra do Trabalho, 
Emprego e Segurança Social, Vi-
tória Dias Diogo, contará, dentre 
vários convidados, com a presen-
ça de representantes dos governos 
distrital e municipal da Namaacha, 
dos parceiros sociais, designada-
mente Confederação das Associa-

ções Económicas de Moçambique 
(CTA), Organização dos Traba-
lhadores Moçambicanos (OTM-
-CS) e Confederação Nacional dos 
Sindicatos Independentes e Livres 
de Moçambique (CONSILMO).

Constitui agenda do encontro 
a apreciação do balanço das acções 
realizadas no quinquénio, até Se-
tembro de 2019, das propostas do 
plano de actividades e orçamento 
e do programa de acção sanitária e 
social, para o ano de 2020, a evolu-
ção dos investimentos e o impac-
to da implementação da política e 
estratégia dos fundos de reserva e 
o ponto de situação da cobrança/
saneamento da dívida da Segu-
rança Social, entre outros pontos.

Importa realçar que serão ainda 
analisados os balanços da imple-
mentação da estratégia de investi-
mentos, do plano de desenvolvi-
mento de recursos humanos e do 
Sistema de Informação da Segurança 
Social de Moçambique (SISSMO).

No evento, será lançada a colec-
tânea de Legislação de Segurança 
Social Obrigatória e homenageados 
os antigos funcionários do INSS.
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Gato é ‘preso’ suspeito de furto nos EUA

Família chamou polícia da 
Florida por suspeitar de tentati-
va de roubo, mas era apenas um 
felino perdido.

Policiais foram atender a 
um chamado por furto no esta-
do americano da Florida e aca-
baram “prendendo” o suspeito: 

um gato. 
O “crime” ocorreu no con-

dado de Collier. Quatro poli-
ciais foram atender a um cha-
mado na noite de domingo (1º) 
em uma casa. Barulhos leva-
ram os moradores a achar que 
um furto estava em andamento. 

Ao chegar, os policiais des-
cobriram que o suspeito era um 
gatinho. 

Ele foi levado a um abrigo, 
onde a identificação por micro-
chip revelou que se tratava de 
Bones, um gato de estimação 
que tinha fugido. O gato foi de-
volvido ao dono. 

Teve de pagar taxa ao marido que a traiu 
e resolveu ser original

Cansada de ver a filha sem sobrancelhas, 
esta mãe resolveu a questão

Brandi Lee é uma americana 
que se divorciou do marido que 
a traiu. Para seu espanto, teve 
de lhe pagar uma taxa impos-
ta pelo tribunal e a forma que 
encontrou para o fazer foi, no 
mínimo, inusitada.
Revelou Brandi à imprensa 
internacional que o marido a 
traiu com uma amiga da fa-
mília e não contava ter de lhe 
pagar 7.500 dólares (cerca de 
6.500 euros). Decidiu acatar a 
ordem do tribunal, mas incutiu 
um pouco de rebeldia no cum-
primento.
A americana enviou ao mari-
do dez caixas de moedas de 
dez centavos que pesavam 159 
kg. Brandi não perdeu ainda a 
oportunidade de contar a faça-
nha nas redes sociais e, numa 
publicação, escreveu: “Então, 
um homem com quem eu era 
casada, abençoem o seu cora-

ção, decidiu fazer-me o maior 
favor da minha vida e dormiu 
com a esposa do próprio ami-
go”.
Brandi continuou: “A mulher 
esteve no meu casamento, viu-
-me de mãos dadas a olhar nos 
olhos do homem que eu amava e 
a prometer-lhe o meu amor para 
sempre, enquanto tinham uma 
relação”. A americana agora di-
vorciada apanhou o ex-marido 

com a amiga e levou o caso a tri-
bunal para conseguir o divórcio.
“Fui condenada a pagar 7.500 
dólares e estou a fazer o paga-
mento. A ordem judicial diz 
que tenho de pagar, mas não diz 
como”, acrescentou.
Brandi foi ao banco, explicou 
a situação e as funcionárias fi-
caram contentes por poderem 
ajudar e apoiaram o plano de 
pagamento.

McSherry-Schee é mãe da pe-
quena Isabella e decidiu fazer 
uma pequena brincadeira com 
a filha bebé. Quando a imagem 
foi partilhada nas redes sociais, 
se uns acharam a ideia engra-
çada, outros não reagiram tão 
bem.

A pequena Isabella tem pou-
co cabelo e não tem sequer 
sobrancelhas, algo normal em 
alguns bebés de tenra idade. 
A mãe, porém, estava curiosa 
para perceber como seria ver 
a sua filha com sobrancelhas e 
decidiu usar maquilhagem para 
desenhá-las na pequena.
Recorreu a sombra em pó e de-
senhou lentamente as sobran-
celhas na menina. Perante o 
resultado, não conseguia parar 
de rir e decidiu partilhá-lo com 
os amigos. Houve quem achas-
se a foto hilariante, mas houve 
também quem não reagisse tão 
bem. 
Esta mãe, revela o britânico 
Metro, não se importou com as 
críticas e acrescentou inclusive 

que quando a menina fizer 18 
anos irá usar a foto no seu bolo 
de aniversário. E a quem a cri-
ticou, ela respondeu: “Prova-
velmente, faria de novo porque 
tem graça”. 
Alegou esta mãe que depois de 
desenhar as sobrancelhas, tirou 
a foto e limpou o produto.

Bolo de haxixe servido por 
engano em funeral na Alemanha

‘Casa mais assustadora do 
mundo’ paga R$ 77 mil para 
quem não pedir para sair

Um bolo de haxixe foi aci-
dentalmente servido durante 
um funeral no leste da Alema-
nha, causando náusea e tontu-
ras em 13 pessoas que o expe-
rimentaram e que necessitaram 
de tratamento médico.

A polícia da cidade alemã 
de Rostock informou, na terça-
-feira, que após o funeral em 
Wiethagen, a cerimónia con-
tinuou num restaurante para 
café e bolo, como é tradicional 
naquele país. Nessa altura, um 
bolo de haxixe foi servido aos 
presentes por engano.

Uma investigação policial 
revelou que a funcionária do 
restaurante responsável pelo 
bolo tinha pedido à filha de 18 
anos para cozinhá-lo. No entan-
to, a mãe levou o bolo errado 
do frigorífico para o funeral. A 
filha tinha feito um bolo de ha-
xixe para outra ocasião.

As autoridades afirmaram 
que a jovem está sob investi-
gação.

O incidente aconteceu em 
Agosto, mas não foi divulgado 
anteriormente por respeito às 
pessoas em luto.

Ela é conhecida como “a casa 
mais assustadora do mundo” e 
paga o equivalente a R$ 77 mil 
para quem não pedir para sair. 
Até hoje ninguém recebeu a 
bolada.
A casa chamada de “Desola-
tion” fica situada numa área 
isolada em Summertown (Ten-
nessee, EUA). A sua concepção 
tem a assinatura de McKamey 
Manor, o mestre de cerimónias 
do terror.
Os participantes pagam ape-
nas um saco de ração para os 
cinco cães de McKamey. Eles 
precisam ter mais de 21 anos, 
assistir a um vídeo de duas 
horas em que são perguntados 
a todo momento “Você quer 
mesmo fazer isso?”, passar por 
teste de avaliação física, assi-

nar um termo de compromisso 
de 40 páginas, apresentar ates-
tado médico e provar que têm 
seguro-saúde.
Com tudo OK, começa o jogo. 
Tudo é encenado, mas prepa-
rado para parecer extrema-
mente real. Ao contrário de 
outras casas de terror, em “De-
solation” o contacto entre ac-
tores e participantes é mais do 
que permitido. É estimulado (e 
autorizado naquelas tais 40 pá-
ginas). Mais: os participantes 
não podem tocar os actores.
Completar toda a atracção 
pode levar até 10 horas de 
horror e torturas. É uma esti-
mativa da Fox News, porque, 
até agora, ninguém cruzou a 
“linha de chegada”. Todos pe-
diram para sair!
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a escola primária Completa 
de minkadjuine dominou o 
pódio da final do “Projecto 
de Massificação de Ténis”, 
promovido pelo standard 
Bank, em parceria com a Fe-
deração moçambicana de té-
nis (Fmt), que teve lugar no 
sábado, 26 de outubro, nos 
courts do Jardim tunduro, 
na cidade de maputo, e que 
contou com a participação de 
160 crianças.

No total, a escola 
arrecadou sete 
das 18 meda-
lhas em todas 
as categorias, 

nomeadamente sub 10, sub 
12 e sub 14, em rapazes e ra-
parigas, atribuídas aos alunos 
Nasser Pedro (primeiro sub 12, 
rapazes), Shantel Muchanga 
(segundo sub 10, raparigas), 
Nelson Simango (segundo sub 
12, rapazes), Miyúca Filipe 
(terceiro sub 12, raparigas), 
Suaibo Abdul (terceiro sub 
14, rapazes), Cacilda Amade 
(segundo sub 14, raparigas) e 
Cacilda Armando (terceiro sub 
14, raparigas).

Os restantes ocupantes 
do pódio são: João Muchan-

ga (segundo sub 10, rapazes), 
Carlos Nhantumbo (terceiro 
sub 10, rapazes), Cyara Luísa 
(primeiro sub 10, raparigas), 
Serafina Sumbane (terceiro sub 
10, raparigas), Dulcido Zungu-
ze (primeiro sub 12, rapazes), 
Maurício Tomás (terceiro sub 
12, rapazes), Ryana Nhacuon-
ga (primeiro sub 12, rapari-
gas), Niuca Zunguza (segundo 
sub 12, raparigas), Morgado 
Lumbele (primeiro sub 14, 
rapazes), Francisco Buque (se-
gundo sub 14, rapazes) e Aliya 
Manhiça (primeiro sub 14, ra-
parigas).

Leslie Mubanguiane, do 
Standard Bank, considerou, 
na ocasião, que a iniciativa su-
perou todas as expectativas, e 
associou o sucesso desta edi-
ção à entrega dos principais 
intervenientes, nomeadamente 
a Federação Moçambicana de 
Ténis (FMT), os monitores, 
bem como as escolas envolvi-
das e os respectivos professo-
res de educação física.

“Os monitores e os profes-
sores, em particular, ensinaram 
os alunos a jogar ténis, a pegar 
uma raquete e a respeitar as 
regras. É gratificante quando 
alcançamos estes resultados, 
o que significa que há condi-

ções para o banco continuar a 
apoiar estas iniciativas”, disse 
Leslie Mubanguiane.

Por seu turno, o director na-
cional dos Assuntos Transver-
sais no Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano 
(MEDH), Ivaldo Quincarde-
te, referiu que o “Projecto de 
Massificação de Ténis” está a 
contribuir para a descoberta de 
talentos nas escolas, que pode-
rão figurar entre os melhores 
atletas da modalidade, assim 
como representar o País em 
competições internacionais.

Segundo Ivaldo Quincar-
dete, esta iniciativa está a des-
mistificar a falsa ideia de que 
o ténis é um desporto de elite, 
principalmente por estar a ser 
implementada em escolas pú-
blicas, permitindo, dessa for-
ma, que os alunos se familiari-
zem com a modalidade.

“As crianças envolvidas 
no projecto estão alegres e 
prometem continuar a treinar, 
com recurso ao material alo-
cado às escolas pela organiza-
ção. É uma iniciativa que deve 
continuar pois há muito poten-
cial nas escolas, e isso é positi-
vo”, disse Ivaldo Quincardete, 
que aventou a hipótese de o 
ténis ser incluído, a título de-

Dois Futures em masculinos

Vem aí a 9ª edição nos 
Courts do Jardim Tunduro

realiza-se, entre os dias 4 
e 17 de Novembro, nos Courts 
do Jardim tunduro, na ca-
pital do país, a 9ª edição do 
standard Bank open, que 
consistirá em dois Futures, 
em masculinos.

A prova vai juntar 
tenistas de ga-
barito interna-
cional de vários 
países, estando 

ainda inscritos mais de 50 te-
nistas internacionais, com par-
ticular destaque para o tenista 
Benjamim Lock (Zimbabwe), 
Courtney Lock (Zimbabwe), 
David Sanz (Espanha), Takanyi 
Garanganga (Zimbabwe), De-
nis Uspensky (Estados Unidos), 
Eric Vanshelboim (Ukrânia) e 
Jesse Delaney (Austrália).

Benjamin Lock venceu o 
primeiro Future do torneio rea-
lizado em 2015 e foi derrotado 
na final da prova realizada no 
ano passado, contra o tenista 
argentino Matias Descotte.

Os Futures têm a particulari-
dade de pontuar para o ranking 
internacional (ATP Ranking) e 

inserem-se no Circuito Inter-
nacional de Ténis (ITF Men’s 
Circuit), para além de serem 
reconhecidos pela Federação 
Internacional de Ténis (ITF) e 
pela Associação dos Tenistas 
Profissionais (ATP).

O arranque do Standard 
Bank Open 2019 será marcado 
pela realização de competições 
de massificação, em diversas 
categorias, envolvendo 100 
melhores atletas provenientes 
de 12 escolas da cidade e pro-
víncia de Maputo, selecciona-
dos de um universo de 3.000, 
que participaram na segunda 
edição do projecto, promovido 
pelo Standard Bank, em parce-
ria com a Federação Moçambi-
cana de Ténis (FMT).

Importa realçar que o 
Standard Bank Open tem por 
objectivo massificar a prática 
da modalidade no país, con-
tribuindo para a rodagem dos 
atletas nacionais de modo a 
que estejam minimamente pre-
parados para as competições 
internacionais, através da tro-
ca de experiência com tenistas 
profissionais.

monstrativo, na 15ª edição dos 
Jogos Escolares, a decorrerem 
na província de Nampula, em 
2021.

Já a Federação Moçambi-
cana de Ténis fez um balanço 
positivo da segunda edição do 
projecto, tendo em conta o nú-
mero de petizes envolvidos, 
provenientes de 12 escolas da 
cidade e província de Maputo.

Conforme explicou o vice-
-presidente da FMT, Jonas 
Alberto, o projecto abrangeu 
cerca de cinco mil alunos, dos 
quais foram seleccionados 
160 para a final, sendo que os 
100 melhores vão participar 
na abertura do Standard Bank 
Open, no dia 4 de Novembro.

Entretanto, os alunos tive-
ram a oportunidade de assistir 
aos jogos da final, em mascu-
linos e femininos, do Torneio 
Internacional de Sub 18. “É 

um torneio que contou com 
a participação de atletas dos 
quatro cantos do mundo, o que 
permitiu que os nossos petizes 
tivessem a visão do que é o té-
nis a nível mundial, perceber 
o que precisam de fazer para 
atingir o estágio profissional, 
caso pretendam singrar na mo-
dalidade”.

A vencedora da categoria 
Sub 10 em raparigas, Ciyara 
Luísa, aluna da EPC de Ba-
gamoyo-Matola, mostrou-se 
satisfeita por ter conquistado a 
taça e atribuiu o mérito ao mo-
nitor e ao professor de educa-
ção física, que lhe ensinaram o 
ABC do ténis.

“Estou muito feliz por re-
ceber a taça e agradeço aos 
professores que, durante os 
últimos meses estiveram a 
formar-nos, o que me permitiu 
vencer”, disse Ciyara Luísa. 

Projecto de Massificação do Ténis

Escola Primária Completa de 
Minkadjuine arrebatou o pódio
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Desporto recreativo

Jardim imparável 
A equipa do Jardim está im-
parável no campeonato de 
veteranos da cidade do Ma-
puto rumo ao título. No úl-
timo domingo, somou mais 
três pontos ao vencer, por 
uma bola a zero, a equipa 
do Círculo, somando setenta 
e quatro pontos. O seguidor 
directo, ADV cmc, com me-
nos quatro pontos, continua 
sonhando com o título, pois 
as matemáticas contam que 
tudo ainda é possível.
Resultados da 31ª jornada
Veteranos Unidos 0-1 Xipa-
nipane, Sustenta 0-3 Eleven 
Main, Choupal 4-1 Inhagoia, 
Jardim 1-0 Circulo, Mafalala 
0-0 Matendene, Kongolote 
0-4Leoes Bravos, Amigos 
Matola 4-1 Amigos Kongo-
lote, Tsalala 1-3 ADV cmc, 
Luís Cabral 0-3 Madgumb’s, 
e Munna’s (Ficou de fora).
Jogos da 32ª jornada

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

Classificação actual
 Jardim 74, ADV cmc 70, 
Amigos Kongolote 60, Tsa-
lala 59, Choupal 56, Ami-
gos Matola 53, Inhagoia 42, 
Munna’s 41, Madgumb’s 40, 
Luís Cabral 38, Kongolote 
38, Matendene 36, Mafalala 
31, Xipanipane 31, Circulo 
30, leões Bravos 28, Eleven 
Main 27, Sustenta 20, Vete-
ranos Unidos com apenas 6 
pontos. 

 Bairro de Hulene

Ressuscitados embalados 
rumo ao título
 Os Ressuscitados, que militam 
no campeonato do bairro de 
Hulene em Maputo, está mais 
perto do título com sete pontes 
que o segundo e terceiro clas-
sificados, nomeadamente Nova 
Luz e Célula D, ambos com 50 
pontos, contra 57 dos Ressusci-
tados 
Esta semana se vai jogar a ter-
ceira jornada da Taça Hula – 
2019. Os jogos são os seguin-
tes:
Grupo a 
Matsuva x veteranos, Ondas do 
Mar x Nova Alianca
Grupo B
Nova Luz x Mavalane, Spor-
ting x Cruzeiro
Grupo C
Célula D x Tigres, Célula H x 
Ressuscitados 
Classificação actual
Ressuscitados 57, Célula D 50, 
Nova Luz 50, Matsuva 48, Ve-
teranos 36, Cruzeiro 35, Ondas 

do Mar 29, Mavalane 28, Ti-
gres 26, Nova Alianca 24, Cé-
lula H 21, Escorpião 17 e Cé-

lula A com apenas 12 pontos. 
José Matlhombe

Maxaquene sob Comissão de 
Gestão após demissão do presidente

O Clube Desportos da Maxaquene 
será dirigido nos próximos 6 me-
ses por uma Comissão de Gestão 
que assume o controlo das activi-
dades da colectividade, depois do 
presidente, Arlindo Mapande, se 
ter demitido a 12 de Setembro por 
falta de verbas para custear as des-
pesas do clube.   
A Comissão de Gestão, escolhida 
sábado durante a Assembleia Ge-
ral Extraordinária, será composta 
por reconhecidas figuras do clube 
“tricolor”, nomeadamente Do-
mingos Langa, Miguel Vaz, Nuro 
Americano e Delfim de Deus. Este 
grupo terá a árdua tarefa de orga-
nizar, sobretudo no que toca ao 
departamento de futebol, visto que 
a equipa sénior corre o risco de ser 
despromovido pela primeira vez 
do Moçambola. 
Entretanto, nesta terça-feira, o 
Maxaquene voltou a marcar passo 
contrário no seu objectivo de ma-
nutenção no Moçambola 2020. Os 
tricolores foram derrotados, na sua 
casa emprestada, pelo Ferroviário 
de Nacala por 0-1. 
Este resultado precipitou ainda o 
afastamento do treinador principal 
Amide Tarmamad.
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Estado Islâmico já terá um novo líder: 
Qardash, o ‘Destruidor’

Pelo menos 18 mortos em ataque 
contra manifestantes no Iraque

Candidatos democratas 
pressionam criação de 
Estado palestiniano

O antigo membro das for-
ças de Saddam Hussein es-
tava a ser preparado por al-
-Baghdadi para lhe suceder e 
era ele quem comandava as 
operações diárias do Daesh.
Depois de Abu Bakr al-
-Baghdadi ter morrido numa 
operação das forças especiais 
norte-americanas no sábado, o 
Estado Islâmico já tem um novo 
líder. O New York Post adianta 
que se trata de Abdullah Qar-
dash, um antigo oficial das for-
ças de Saddam Hussein e que é 
conhecido como ‘Destruidor’, 
mas também como ‘Professor’.
Ambos os apelidos podem ser 
justificados. Qardash é descrito 
como cruel, autoritário e muito 
respeitado entre os membros do 
Estados Islâmico, mas também 
visto como um estratega. Era 
ele quem comandava e planeava 
as operações diárias do Daesh.
“Baghdadi era um testa-de-
-ferro. Não estava envolvi-
do nas operações no dia-a-
-dia. Tudo o que Baghdadi 
dizia era sim ou não. Ne-
nhum planeamento”, afirmou 
um analista à Newsweek.
Nos últimos anos, al-Baghdadi 

foi dando cada vez mais poder 
a Qardash e “tentava prepará-
-lo para liderar o Estado Islâ-
mico no futuro”, disse Fadhel 
Abo Ragheef, um antigo ana-
lista de segurança do governo 
iraquiano, em declarações ao 
The Times em Agosto. Algo 
que se concretizou agora.

Trabalhistas dão luz verde a 
eleições antecipadas no Reino 

Unido

O cenário de eleições antecipa-
das no Reino Unido, ainda antes 
do final do ano, está mais próxi-
mo de se concretizar. Esta ter-
ça-feira, Jeremy Corbyn, líder 
do Partido Trabalhista, anun-
ciou que foi cumprida a con-
dição que tinha imposto para 
um escrutínio antecipado e que 
dessa forma vai apoiar eleições 
para Dezembro, avança a BBC.
“Vamos lançar a campanha 
mais ambiciosa e radical para 

Pelo menos 18 pessoas morre-
ram esta terça-feira e centenas 
ficaram feridas durante um 
ataque contra manifestantes 
na cidade santa de Karbala, 
a sul de Bagdad, indicaram 
as autoridades iraquianas.
O ataque teve lugar ao iní-
cio da manhã, quando os 
iraquianos saíram às ruas 
pelo quinto dia consecutivo, 
em protesto contra a cor-
rupção do Governo, a falta 
de serviços e de emprego.
Uma testemunha, que pediu 
para não ser identificada, 
disse que dezenas de mani-
festantes estavam reunidos 
numa praça da cidade quan-
do balas reais foram dispa-
radas a partir de um carro.
As manifestações no Ira-
que começaram a 01 de Ou-
tubro para exigir a “queda 
do regime”, quando se as-
sinalava o primeiro ano do 
novo executivo iraquiano, 
que implementou uma sé-
rie de reformas económi-

cas alvo de contestação.
A contestação decorreu até 
agora em duas fases. A pri-
meira, entre 01 e 06 de Ou-
tubro, provocando, segundo 
números oficiais, 157 mortos, 
quase todos manifestantes.
A segunda começou na quin-

ta-feira, 24 de Outubro, à 
noite, após uma interrupção 
de 18 dias, por ocasião de 
uma importante peregrinação 
xiita e fez, até segunda-feira, 
82 mortos, de acordo com um 
balanço da comissão governa-
mental de direitos humanos.

a mudança mais verdadeira 
que este país já viu”, confi-
denciou Corbyn a altos res-

ponsáveis do Partido Traba-
lhista, uma declaração que 
foi partilhada por um desses 
elementos, Richard Burgon. 
De recordar que Corbyn insis-
tiu que para apoiar o cenário 
de eleições antecipadas tinha 
de ser afastada a possibilidade 
de um Brexit sem acordo, algo 
que aconteceu depois de, na 
segunda-feira, os líderes dos 
27 terem concordado em adiar 
por mais três meses a saída do 
Reino Unido do bloco euro-
peu, até 31 de Janeiro de 2020.
O SNP e os Liberais De-
mocratas querem eleições 
a 9 de Dezembro. Fontes 
de Downing Street afirma-
ram à BBC que podem acei-
tar a data de 11 de Dezem-
bro para chegar a um acordo 
com os partidos da oposição.

Vários candidatos democratas à 
Casa Branca comprometeram-
-se a pressionar Israel sobre 
um acordo de paz para à cria-
ção de um Estado palestiniano, 
em contraste com a posição 
do actual Presidente norte-
-americano, Donald Trump.
“Exigimos que o Governo israe-
lita se sente com o povo palesti-
niano e negoceie um acordo que 
funcione para todas as partes”, 
declarou na segunda-feira o se-
nador do Vermont Bernie San-
ders, numa conferência de im-
prensa da organização J Street.
“Não é anti-semita dizer 
que o Governo de [Benja-
min] Netanyahu é racista. 
É um facto”, disse o políti-
co, que acusou o primeiro-
-ministro israelita e Donald 
Trump de atiçarem divisões.
Trump adoptou uma sé-
rie de medidas bem aco-
lhidas pelo Governo israe-
lita, Benjamin Netanyahu, 
incluindo a transferência da 

embaixada norte-americana 
de Telavive para Jerusalém.
Também os dois principais 
candidatos democratas à Casa 
Branca, Joe Biden e Eliza-
beth Warren, afirmaram, em 
mensagens de vídeo divulga-
das na mesma conferência, 
que se oporiam a qualquer 
acção que travasse a criação 
de um estado Palestiniano.
“Não podemos ter medo de 
dizer a verdade aos nossos 
amigos mais próximos (...) a 
solução de dois Estados é a 
melhor, se não a única solu-
ção para garantir um futuro 
pacífico para o Estado judeu e 
democrático de Israel”, disse 
Biden, antigo vice-Presiden-
te da administração Obama.
Já Elizabeth Warren prometeu 
anular algumas medidas da ad-
ministração Trump, permitin-
do, a título de exemplo, que a 
Organização para a Libertação 
da Palestina (OLP) reabrisse a 
representação em Washington.
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o presidente do partido afri-
cano para a independência 
da Guiné e Cabo Verde, do-
mingos simões pereira, diz 
que o decreto de demissão do 
Governo guineense foi assi-
nado pelo candidato José má-
rio Vaz e não pelo presidente.
 
“Não é o Presidente que assina 
o decreto, é um candidato. O 
Presidente continua em fun-
ções com base no consenso 
de Abuja”, afirmou Domin-
gos Simões Pereira contac-
tado por telefone pela Lusa.
O Presidente guineense termi-
nou o seu mandato em 23 de Ju-
nho, mas na cimeira de chefes 
de Estado e de Governo da Co-
munidade dos Estados da Áfri-
ca Ocidental (CEDEAO), reali-
zada em Abuja em 29 de Junho, 
foi determinado que José Mário 
Vaz continuaria em funções até 
à realização de presidenciais, 
tendo de deixar a gestão das 
questões governamentais para 
o primeiro-ministro e o para 
o novo Governo, que saiu das 
legislativas de 10 de março.
Domingos Simões Pereira sa-
lientou também que, segundo 
a lista do Supremo Tribunal 
de Justiça, José Mário Vaz foi 
aprovado como candidato às 
eleições presidenciais, mar-

cadas para 24 de Novembro.
“Esta atuação de José Mário Vaz 
está em linha com o que nos ha-
bituou nos últimos cinco anos”, 
disse o dirigente do PAIGC.
Nas declarações à Lusa, Do-
mingos Simões Pereira, que 
também é candidato às elei-
ções presidenciais depois de 
ter visto o seu nome ser recu-
sado por José Mário Vaz para 
liderar o novo Governo, disse 
que vai encorajar o executivo 
liderado por Aristides Gomes a 
continuar em funções e a orga-

nizar as eleições presidenciais.
“Estamos a uma semana do 
início da campanha eleito-
ral e não se deve interrom-
per o processo”, salientou.
Domingos Simões Pereira ape-
lou também às forças de defesa e 
segurança para cumprirem a lei 
e à população para estar calma.
À comunidade internacional, 
o antigo primeiro-ministro 
guineense pediu para atu-
ar e impor sanções a todos 
os que continuarem a obs-
truir a ordem democrática.

Antiga Alta Comissária da ONU para os refugiados

Morreu aos 92 anos Sadako Ogata
A académica e diplomata japo-
nesa Sadako Ogata, que dirigiu 
durante uma década o Alto Co-
missariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR), 
entre 1991 e 2001, morreu aos 
92 anos. 
Sadako Ogata foi responsável 
pelo ACNUR num dos mo-
mentos mais difíceis para esta 
agência da ONU, devido ao 
deslocamento de refugiados 
provocado pela Guerra do Gol-
fo, pelos conflitos armados na 
ex-Jugoslávia e pelo genocídio 
no Ruanda.
A japonesa tornou-se a primei-
ra mulher a receber, em nome 
do ACNUR, o Prémio Príncipe 
das Astúrias da Cooperação 
Internacional, no primeiro ano 
em exercício.
Neta do antigo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros japonês 
KenkichiYoshizawa e bisneta 
do antigo primeiro-ministro ni-

pónico TsuyoshiInukai, Sadako 
Ogata também dirigiu, durante 

oito anos, a Agência de Coope-
ração Internacional do Japão.

CPLP garante apoio ao primeiro-
ministro guineense demitido

Demissão do Governo foi assinada por candidato 
e não por Presidente, disse o Líder do PAIGC

O Presidente guineense, José 
Mário Vaz, demitiu na segun-
da-feira o Governo liderado 
por Aristides Gomes, alegando 
que a situação prevalecente se 
“enquadra numa grave crise 
política e que está em causa 
o normal funcionamento das 
instituições da República, em 
conformidade com o estatuído 
no número 2 do artigo 104 da 
Constituição da República”.

Hoje de manhã, o primeiro-
-ministro guineense publi-
cou na sua página oficial da 
rede social Facebook fotos de 
reuniões de trabalho, escre-
vendo que hoje é “mais um 
dia de serviço à Nação”, ho-
ras depois de ter sido demiti-
do por decreto presidencial.
“No palácio do Governo 
para mais um dia de servi-
ço à Nação. Viva a Guiné-
-Bissau. Viva a Democracia. 
Viva a ordem constitucional” 
escreveu Aristides Gomes 
na sua página do Facebook.
Contactado pela Lusa, o cons-
titucionalista português Jor-
ge Miranda classificou hoje 
como “lamentável” a atitu-
de do Presidente da Guiné-
-Bissau de demitir o Go-
verno, considerando que os 
atuais poderes do chefe de Es-
tado são apenas protocolares.
“É lamentável a atitude do 
Presidente da Guiné-Bissau. 
É uma verdadeira situação 
de golpe de Estado, é a con-
tinuação do golpe de Esta-
do. Já terminou o mandato 
e devia limitar-se a assumir 
protocolarmente as fun-
ções”, disse Jorge Miranda.

A Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), 
através da sua Presidência, 
considera que “a decisão de 
demitir um Governo legíti-
mo, a pouco mais de 20 dias 
das eleições presidenciais, por 
decreto do Presidente da Re-
pública da Guiné-Bissau, que 
também é candidato nessas 
eleições, causa profunda pre-
ocupação à CPLP e também à 
comunidade internacional”.
Em nota divulgada na terça-
-feira, 29, a Presidência, que 
é assumida por Cabo Verde, 
reitera que tal decisão “contri-
bui para o agravamento de um 
clima de crispação e instabili-
dade política, que deverá ser 
rapidamente ultrapassado”.
“A Presidência da CPLP rei-
tera o seu apoio ao Governo 
legítimo da Guiné-Bissau, 
presidido pelo primeiro-mi-
nistro Aristides Gomes, pois 
que fundado em eleições con-
sideradas por todos os obser-
vadores e pela comunidade 
internacional como livres, 
justas e transparentes, genu-
ína expressão da vontade do 

povo da Guiné-Bissau”, rei-
tera o comunicado, em que a 
organização lusófona também 
“CPLP repudia os actos de 
violência observados durante 
uma manifestação no passado 
dia 26”.
A Presidência da CPLP apela 
às instituições do Estado gui-
neense, aos partidos políticos 
e à população que “mante-
nham a calma e a serenidade 
e se abstenham de toda e qual-
quer actuação que cause qual-
quer prejuízo à adequada e 
atempada preparação do acto 
eleitoral de 24 de Novembro”.
Este posicionamento da CPLP 
segue-se a outro da Comuni-
dade Económica dos Estados 
da África Ocidental (CEDE-
AO) que também reiterou 
o seu apoio ao Governo de 
Aristides Gomes e alertou que 
“todos aqueles que, de qual-
quer forma, impedirem a con-
tinuação tranquila do processo 
eleitoral actualmente em an-
damento para as eleições pre-
sidenciais de 24 de Novembro 
de 2019 estarão sujeitos a san-
ções”. (VOA)
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Cientistas descobrem conteúdo de 
múmia de gato de 2.500 anos
Utilizando imagens de raio X e 
tridimensionais, cientistas fran-
ceses descobrem que interior 
de uma múmia de gato egíp-
cia guarda os restos mortais de 
mais de um felino. 
Para não danificar a múmia, os 
cientistas fizeram fotos de raio 
X e tridimensionais do artefac-
to, datado de cerca de 2.500 
anos.
Com base nas imagens de raios 
X, foram feitos modelos 3D do 
conteúdo, tendo os espaços va-
zios sido “preenchidos” com o 
uso de tecnologia de realidade 
aumentada.
Desta forma, a múmia se tor-
nou transparente aos olhos dos 

cientistas e revelou algo ines-
perado, conforme publicou o 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Arqueológicas Preventivas da 
França (Inrap).
Segundo os cientistas do Inrap, 
foram encontrados mais que 
um rabo no interior da peça, 
além de cinco patas traseiras.
Operação Gato por Dentro. 
Como descobrir e estudar o 
interior de uma múmia de gato 
egípcia conservada no Museu 
de Belas Artes de Rennes.
De acordo com Théophane 
Nicolas, pesquisador do Inrap, 
mumificar dois ou mais gatos 
juntos não era algo raro no An-
tigo Egipto.

Afirmam cientistas

Planetas como a Terra seriam 
comuns no universo
 a terra não é mesmo úni-
ca: planetas parecidos com 
o nosso podem ser comuns 
no universo, sugere um novo 
estudo de astrofísicos e geo-
químicos da Universidade 
da Califórnia em los an-
geles (UCla). o trabalho, 
que contou com o suporte da 
Nasa, foi publicado na re-
vista “science”.

Liderados por 
Alexandra Doy-
le, estudante de 
geoquímica e 
astroquímica da 

UCLA, os cientistas desenvol-
veram um novo método para 
analisar em detalhes a geo-
química de planetas fora do 
Sistema Solar. O método tem 
origem na análise dos elemen-
tos presentes nas rochas de 
asteróides ou fragmentos de 
planetas rochosos que orbita-
vam seis estrelas anãs brancas.

Os dados analisados por 
Doyle foram colectados por 
telescópios, principalmente 
do Observatório WM Keck, 
no Havai, que os cientistas 
espaciais haviam colectado 
anteriormente para outros fins 
científicos.

 “Aprender a composição 
de planetas fora do Sistema 
Solar é muito difícil”, disse a 
co-autora Hilke Schlichting, 
professora associada de as-

trofísica e ciência planetária 
da UCLA. “Usamos o único 
método possível – um método 
pioneiro – para determinar a 
geoquímica de rochas fora do 
Sistema Solar.”

Restos de estrelas normais
Anãs brancas são restos 

densos e queimados de estre-
las normais. Sua forte atracão 
gravitacional faz com que 
elementos pesados como car-
bono, oxigénio e nitrogénio 
afundem rapidamente em seus 
interiores, onde os elementos 
pesados não podem ser detec-
tados por telescópios. A anã 
branca mais próxima estudada 
por Doyle fica a cerca de 200 
anos-luz da Terra, e a mais 
distante, a 665 anos-luz de 
distância.

“Observando essas anãs 
brancas e os elementos presen-
tes na sua atmosfera, estamos 
a observar os elementos que 
estão no corpo que orbitam a 
anã branca”, disse Doyle. A 
grande força gravitacional da 
anã branca rasga o asteróide 
ou fragmento de planeta que a 
orbita, e o material cai sobre a 
anã branca, disse ela. “Obser-
var uma anã branca é como fa-
zer uma autópsia no conteúdo 
daquilo que devorou em seu 
sistema solar.”

Ela acrescentou: “Se eu 
olhasse apenas para uma anã 
branca, esperaria ver hidrogé-

nio e hélio. Mas nesses dados, 
também vejo outros materiais, 
como silício, magnésio, car-
bono e oxigénio – material 
que se acumulou nas anãs 
brancas a partir de corpos que 
estavam em sua órbita.”

Quando o ferro é oxida-
do, compartilha seus electrões 
com o oxigénio, formando 
uma ligação química entre 
eles, disse Edward Young, 
professor de geoquímica e 
cosmo química da UCLA e 
co-autor do artigo. “Isso se 
chama oxidação e você pode 
ver quando o metal se trans-
forma em ferrugem”, afirmou. 
“O oxigénio rouba electrões 
do ferro, produzindo óxido de 
ferro em vez de ferro. Medi-
mos a quantidade de ferro oxi-
dado nessas rochas que atin-
gem a anã branca. Estudamos 
o quanto o metal enferruja.”

Estado de oxidação

Rochas da Terra, de Mar-
te e outras partes do Sistema 
Solar são semelhantes em sua 
composição química e contêm 
um nível surpreendentemente 
alto de ferro oxidado, afirmou 
Young. “Medimos a quanti-
dade de ferro oxidado nessas 
rochas que atingem a anã bran-
ca”, disse ele.

Segundo os pesquisado-
res, a oxidação de um planeta 

rochoso tem um efeito signifi-
cativo em sua atmosfera, seu 
núcleo e o tipo de rochas que 
ele produz em sua superfície. 
“Toda a química que acontece 
na superfície da Terra pode ser 
rastreada até o estado de oxida-
ção do planeta”, disse Young. 
“O fato de termos oceanos e to-
dos os ingredientes necessários 
para a vida pode ser rastreado 
até o planeta estar oxidado. As 
rochas controlam a química.”

O sol é composto principal-
mente de hidrogénio, que faz o 
oposto de oxidar – o hidrogé-
nio adiciona electrões.

Até agora, os cientistas não 
sabiam com detalhes se a quí-
mica dos exoplanetas rochosos 
é semelhante ou muito diferen-
te da química da Terra.

Quão semelhantes são as 
rochas que a equipe da UCLA 
analisou em relação às rochas 
da Terra e de Marte? “São 
parecidas com a Terra e com 
Marte em termos de ferro oxi-
dado”, disse Doyle. “Estamos 
descobrindo que rochas são ro-
chas em todos os lugares, com 
geofísica e geoquímica muito 
semelhantes.”

Seis elementos

“Sempre foi um mistério 
o motivo pelo qual as rochas 
no Sistema Solar são tão oxi-
dadas”, disse Young. “Não é 
o que você espera. Uma per-

gunta era se isso também seria 
verdade em torno de outras 
estrelas. Nosso estudo diz que 
sim. Isso é muito bom para pro-
curar planetas parecidos com a 
Terra no universo.”

Os pesquisadores estuda-
ram os seis elementos mais co-
muns nas rochas: ferro, oxigé-
nio, silício, magnésio, cálcio e 
alumínio. Eles usaram cálculos 
e fórmulas matemáticas porque 
ainda não conseguem estudar 
rochas reais de anãs brancas. 
“Podemos determinar a geoquí-
mica dessas rochas matematica-
mente e comparar esses cálcu-
los com as rochas que temos da 
Terra e de Marte”, disse Doyle, 
que tem experiência em geolo-
gia e matemática. “Compreen-
der as rochas é crucial porque 
elas revelam a geoquímica e a 
geofísica do planeta.”

“Se as rochas extraterrestres 
têm uma quantidade semelhan-
te de oxidação à da Terra, então 
você pode concluir que o plane-
ta possui placas tectónicas e po-
tencial semelhante para campos 
magnéticos semelhantes aos da 
Terra, que se acredita serem os 
principais ingredientes para a 
vida”, disse Schlichting. “Este 
estudo é um salto adiante ao po-
der fazer essas inferências para 
corpos fora do nosso sistema 
solar e indica que é muito pro-
vável que haja realmente análo-
gos da Terra.”
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Índia trava investimentos adicionais na 
Área 1 de gás natural de Moçambique

o Governo da índia 
travou investimentos adi-
cionais de uma das petrolí-
feras estatais que faz parte 
do consórcio da Área 1 de 
gás natural de moçambi-
que para poder averiguar 
o negócio, avançou a agên-
cia de notícias indiana pti.

“O Governo está a estudar 
os investimentos estatais da 
Bharat Petroleum (BPCL) num 
bloco de gás em Moçambique 
e ainda não deu a aprovação 
formal para a empresa fazer 
gastos adicionais”, escreve a 
agência indiana. Em causa, 
estão 2,2 a 2,4 mil milhões 
de dólares adicionais para 
desenvolvimento da Área 1, 
refere, sendo que a Índia será 
um dos países que estará entre 
os principais consumidores 
do gás natural moçambicano.

O investimento global na 
Área 1 deverá ascender a cerca 
de 23 mil milhões de dólares 
e é liderado pela petrolífera 
francesa Total - que em setem-
bro comprou a quota de 26,5% 
que pertencia à Anadarko, 
que arrancou com o projeto.

A Bharat é sócia no con-

sórcio da Área 1 com uma 
quota de 10% desde 2008, 
mas averiguações na Índia 
sugerem que podia ter ficado 
logo na altura com 20%, só 
que deixou que esse rema-
nescente passasse por outras 
mãos - o grupo de indústrias 
indianas Videocon - até ser 
comprado por outra empre-
sa estatal, a ONGC Videsh 
- braço internacional da Oi-
land Natural Gas Corporation.

A Bharat comprou a sua 
quota de 10% em agosto de 
2008 por 75 milhões de dólares.

“Fontes privadas disse-
ram que a Anadarko havia 
originalmente oferecido uma 
participação de 20% na Área 
1 à BPCL, mas a empresa es-
tatal comprou apenas metade 
dela e o restante foi adquirido 
pela Videocon”, refere a PTI.

Em 2013, a Videocon 
vendeu a mesma participa-
ção para a ONGC Videsh 
por 2,475 mil milhões de 
dólares, acrescenta - sendo 
que a ONGC Videsh já tinha 
adquirido 10% à Anadarko.

O Governo da Aliança De-
mocrática Nacional (NDA, 
sigla inglesa), no poder des-

de 2014, “critica os quase 
seis mil milhões gastos pelas 
empresas do setor público in-
diano na participação de 30% 
na Área 1 em Moçambique”, 
em negócios fechado durante 
a governação da Aliança Pro-
gressista Unida, escreve a PTI.

O executivo argumenta 
que “a queda dos preços do pe-
tróleo e do gás não justificava 
investimentos tão grandes”.

A decisão final de investi-
mento do consórcio da Área 1, 
momento que no setor é consi-
derado como aquele em que o 
investimento se torna irrever-
sível (com financiamentos e 
outros contratos fechados), foi 
concretizada numa cerimónia 
realizada em junho em Maputo.

A Total lidera o consórcio 
com 26,5%, ao lado da japo-
nesa Mitsui (20%) e da pe-
trolífera estatal moçambicana 
ENH (15%), cabendo parti-
cipações menores à indiana 
ONGC (10%) e à sua parti-
cipada Beas (10%), à Bhara-
tPetro Resources (10%), e à 
tailandesa PTTEP (8,5%).Os 
projetos de gás natural devem 
entrar em produção dentro de 
aproximadamente cinco anos.

Cidade da Beira

Inaugurado novo 
porto de pesca

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, inaugurou um 
novo porto de pesca na cida-
de da Beira, no centro do país, 
uma infraestrutura com capa-
cidade para processar 70 mil 
toneladas anuais de pescado.

“A cadeia de valores, como 
a captura, conservação, pro-
cessamento e comercialização, 
ganha aqui o seu verdadeiro 
sentido”, disse o chefe do Es-
tado moçambicano, durante a 
inauguração do porto de pesca.

O porto é um dos mais 
modernos da região austral de 
África e tem a capacidade de 
acostagem de 16 embarcações 
industriais, o dobro da capaci-
dade existente e dispõe ainda de 
seis câmaras frigoríficas para 
1500 toneladas de gelo, segun-
do a direção da infraestrutura.

Para o Presidente moçambi-
cano, o novo equipamento vai 
“concorrer para que haja pes-
cado em abundância, para além 
do aumento das exportações”.

Os mercados preferen-
ciais para exportação do pro-
duto pesqueiro incluem Por-
tugal, Espanha, Alemanha 
e alguns países africanos.

As obras de ampliação e 
reconstrução custaram 120 mi-
lhões de dólares (108 milhões 
de euros) e estiveram a cargo 
de uma empresa chinesa e têm 
funcionando em regime expe-
rimental durante o último ano.

De acordo com a direção, 
investidores espanhóis, chi-
neses e das ilhas Maurícias já 
mostraram interesse na gestão 
do empreendimento, aguar-
dando-se que o Ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pes-
ca faça o lançamento do con-
curso público internacional.

O funcionamento do porto 
vai permitir a internacionali-
zação do atum de Sofala, que é 
transportado por via rodoviária 
para a África do Sul e ainda 
por via marítima para os EUA, 
Japão, Espanha e Portugal.
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Segurança ferroviária melhora 
no corredor de Nacala
Diversas acções levadas a 
cabo pela Empresa Corredor 
de Desenvolvimento do Norte 
(CDN) estão a contribuir, sig-
nificativamente, para a melho-
ria da segurança ferroviária e 
a redução de acidentes ferro-
viários no Corredor de Nacala.
Destacam-se as campanhas 
ferroviárias que têm sido de-
sencadeadas em diversos 
pontos do Corredor, incluin-
do nas escolas de condução 
como forma de munir os can-
didatos a automobilistas de 
conhecimentos sobre as re-
gras de trânsito na travessia 
em passagens de níveis. 
Igualmente, foram contrata-
dos mais de 151 monitores 
sociais que trabalham na 
sensibilização da população 
sobre a adopção de compor-
tamentos seguros perante a 
linha férrea para evitar inci-
dentes e acidentes ferroviá-
rios. Como resultado dessas 
acções, de Janeiro até então, 
a CDN registou apenas dois 
acidentes ferroviários do tipo 
atropelamento ocorridos em 
Janeiro e Outubro, mas sem 

vítimas mortais, contra cinco 
acidentes ocorridos em 2018.
 “Apesar da redução do nú-
mero de acidentes, ainda es-
tamos a investir muito em se-
gurança ferroviária. Vamos 
continuar a passar mensa-
gens aos utentes de comboio 
e a comunidade em geral, 
sobre os principais cuida-
dos a ter com o comboio e 
ao atravessar a linha férrea, 
mas, gostaríamos também 
de apelar a população para 
que nos ajude a disseminar 
as mensagens de segurança 
ferroviária”, referiu Tomás 
Macovela-Responsável pelas 
Relações com Comunidades 
na CDN. 
As acções de investimento 
social, sobretudo em campa-
nhas ferroviárias, reflectem 
os valores da empresa, no-
meadamente: o valor a vida 
e cuidar do meio ambiente e 
das comunidades. De Janeiro 
até Setembro a CDN realizou 
160 campanhas ferroviárias 
das 180 planeadas para o ano 
de 2019, abrangendo mais de 
72 mil pessoas

Zonas afectadas pela exploração de carvão

Vale e Estado moçambicano condenados 
a repor direitos de comunidades 

o tribunal administrativo 
de tete condenou a multi-
nacional brasileira Vale e 
o Governo moçambicano a 
cumprirem o acordado com 
as populações afectadas pela 
exploração de carvão daque-
la região.

O tribunal decidiu “conde-
nar a Vale a reconstruir todas 
as casas com problemas de 
fendas, rachas nas paredes, no 
âmbito do processo de reassen-
tamento, obedecendo aos pa-
drões previstos na casa modelo 
apresentada àquela comunida-
de”, pode ler-se na decisão.

O acórdão impõe um “pra-
zo de 120 dias” para que seja 
cumprido. O mesmo documen-
to define ainda que o Governo 
“canalize a receita gerada para 
o Estado pela extracção minei-
ra [para] as comunidades situ-
adas nas áreas de exploração, 
na percentagem fixada na lei do 
orçamento”.

As condenações resultam 
de um processo movido em 
2017 pela Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique (OAM), 
no âmbito de um projecto de 
defesa dos direitos das popu-
lações afectadas por grandes 
projectos.

O acórdão é datado de 
Abril, mas só há duas semanas 
foi divulgado pela Ordem dos 

Advogados de Moçambique 
(OAM), garantido que está o 
trânsito em julgado, sem recur-
sos.

Há dois anos, a OAM visi-
tou o local de reassentamento 
em Moatize, Tete, e entendeu 

que o processo de transferência 
decorreu de forma “injusta”.

“As pessoas vivem de for-
ma precária. Na diligência que 
fizemos, percebemos que há 
uma série de queixas e relató-
rios a reivindicar direitos das 
populações face ao trabalho 
da Vale”, disse fonte oficial 
da OAM, que preferiu não ser 
identificada.

Muitos aspectos da vida das 
comunidades não foram consi-
derados e houve “violação de 
direitos fundamentais”, como 
seja em relação ao acesso a 
habitação, terra produtiva para 
prática da agricultura, acesso 
aos transportes, água e energia.

Estima-se que cerca de 
1.365 famílias tenham visto al-
gum tipo de direitos violados, 
acrescentou.

O tribunal considera que 
ficou por provar o direito a ou-
tras indemnizações ou compen-
sações relacionadas com perdas 
de terra produtiva, infra-estru-
turas sociais ou de laboração 
que a Ordem dos Advogados 
também queria ver satisfeitas.

Ainda assim a condenação 
de uma multinacional e do Es-
tado “é uma decisão um pouco 
ousada” e faz com que as co-
munidades ganhem mais con-
fiança no sistema de justiça e 
que o medo de levar um caso 
a tribunal comece a desapare-

cer, comentou a mesma fonte 
da OAM.

A Lusa tentou obter uma 
reacção por parte do Governo, 
mas ainda não houve nenhum 
comentário.

Contactada pela Lusa, a 
Vale esclareceu que, “a em-
presa está a actuar em confor-
midade com as devidas forma-
lidades processuais”, pedidas 
pelo Tribunal Administrativo 
da província de Tete.

A empresa mineira realça 
que actua “tendo como prio-
ridade o respeito pelas comu-
nidades e pelas leis vigentes, 
privilegiando sempre um diálo-
go aberto com os seus diversos 
‘stakeholders’ [ou seja, partes 
interessadas ou intervenien-
tes]”.

A Vale é uma das principais 
empresas mineiras instaladas 
na zona carbonífera de Tete, 
interior oeste de Moçambique, 
sendo o carvão uma das princi-
pais exportações do país.(lusa)

O acórdão impõe 
um “prazo de 
120 dias” para 
que seja cum-
prido. O mesmo 
documento de-
fine ainda que o 
Governo “canali-
ze a receita gera-
da para o Estado 
pela extracção 
mineira [para] as 
comunidades si-
tuadas nas áreas 
de exploração, 
na percentagem 
fixada na lei do 
orçamento”.
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Alto-Maé aprende a 
conviver em sociedade

Viver em sociedade não 
têm sido uma tarefa fácil para 
muitos cidadãos. É preciso res-
peito por todos independente-
mente da religião que cada um 
professa, porque rezar não sig-
nifica frequentar uma placa de 
igreja.

São recomendações do Pas-
tor Nigeriano Chris Oyakhilo-
me, autor de vários milhões de 
cópias de Rapsódia de realida-
des, o best-seller devocional 
diário e guia de estudo bíblico. 
As obras têm sido distribuídas 
em mais de cinquenta países 
em sessenta línguas do mundo. 
Agora, foi a vez de Moçambi-
que. O lugar para distribuição 
dos livros foi o Bairro do Alto-
-Maé “A” que teve a sorte de 
receber 187 cópias de livros. 
De vários testemunhos as re-
comendações de como ter uma 
convivência divina sem neces-
sariamente impor condiciona-
lismos. A obra explica que um 
cidadão pode rezar em qualquer 
lugar desde que a igreja esteja 
no seu coração. Para além da 
distribuição dos vários exem-
plares de dedicação ao culto, 

o pastor Oyakhilome pretende 
ajudar os centros de pessoas 
desfavorecidas instaladas na-
quela circunscrição.

Saber ouvir e praticar as 
orientações do governo, pelo 
facto de ser um dos caminhos 
para o alcance de Deus, são re-
comendações deixadas aos vá-
rios munícipes presentes na ce-
rimónia. Como pode o cidadão 
obedecer a Deus e desrespeitar 
o seu governo? Não é possível.

Um dos presentes cujo nome 
não apuramos explicou que a ta-
refa da igreja não se resume ape-
nas na angariação de ofertas que 
os membros dão. Mas, é impor-
tante que a mesma igreja eduque 
a sociedade como viver de for-
ma harmoniosa e se possível em 
alguns bens. ”Saímos das sextas 
eleições: como religião fizemos 
nossa parte que é recomendar 
aos crentes a se fazerem presen-
tes as urnas” disse.

Os livros ora recebidos vão 
ajudar na mudança de mentali-
dade dos cidadãos e, segundo 
a secretária do Bairro do Alto-
-Maé, “são livros educativos 
que acima de tudo nos ajudam 
e recomendam como conviver-
mos pacificamente, respeitando 
um ao outro independente do 
seu extracto social e religioso”.

A fonte acrescenta que as 
obras serão distribuídas ao nível 
dos quarteirões daquele bairro e 
instituições com representação 
naquela circunscrição adminis-
trativa de modo a que os leitores 
tenham acesso e quiçá tomem 
uma atitude que resulte na mu-
dança de mentalidade e tolerân-
cia um pelo outro.

“Eterno recomeço”

Pedro Mourana encerra 
oficina de artes e pintura

A Moçambique Telecom-
-Tmcel promoveu no sábado, 
26 de Outubro, no Centro Cul-
tural da Tmcel, uma oficina de 
artes e pintura, ministrada e 
guiada pelo artista plástico Pe-
dro Mourana.

Esta oficina de artes e pin-
tura marca o encerramento 
do programa de actividades 
promovidas no âmbito da ex-
posição denominada “Eter-
no Recomeço”, da autoria de 
PMourana, que teve a duração 
de aproximadamente 30 dias.

Neste contexto, foram 
igualmente realizadas visi-
tas guiadas à exposição pe-
los alunos da Escola Primária 
Completa da Coop, Colégio 
Nyamunda e dos estudantes do 
ISARC (Instituto Superior de 
Artes e Cultura), que tiveram a 
oportunidade de conversar com 
o artista plástico sobre as obras 
expostas, bem como sobre a sua 
carreira.

A propósito, PMourana fez 
uma avaliação positiva sobre as 
actividades promovidas, pelo 
facto de ter interagido com os 
estudantes entusiasmados e dis-

se ter adquirido algum aprendi-
zado durante a troca de impres-
sões com os alunos e amantes 
das artes de palmo e meio.

“Hoje, aqui nesta oficina es-
colhemos um único tema para 
facilitar a leitura das pessoas 
que estão neste workshop. Esta-
mos aqui para aprender. Eu vim 
trazer o que aprendi ao longo 
dos 40 anos”, explicou o artista.

Por sua vez, em representa-
ção da área de Responsabilida-
de Social Corporativa da Tmcel, 
Felícia Nhama, afirmou que a 
exposição serviu também para 
trazer vários públicos para co-
nhecer a exposição e estimular o 
gosto pelas artes plásticas.

“Estamos a despertar futuros 
artistas plásticos. Pretendemos 
com a oficina incentivar e valo-
rizar o gosto pelas artes e pela 
cultura moçambicana”, referiu.

Avelino Assumate, estudan-
te finalista do curso de artes no 
ISARC, mostrou-se feliz por fa-
zer parte da oficina e agradeceu 
a oportunidade oferecida pela 
Tmcel e pelas técnicas adquiri-
das.

“O artista mostrou que 

comanda o pincel, apesar da 
dialéctica da manipulação do 
pincel. Foi muito interessante 
trabalhar ao lado do artista e 
estar na oficina aberta com as 
crianças, foi bom”, disse Aveli-
no Assumate.

Liana Jona, jovem interessa-
da pelas artes, que falava após 
o término da pintura no seu 
quadro, mostrou-se feliz por ter 
aprendido a desenhar com téc-
nicas objectivas e claras e reco-
nheceu que esta foi uma experi-
ência única.

“Podemos ver que todos 
pintamos de maneiras diferen-
tes, mas com uma única pers-
pectiva. Eu estava a desenhar 
uma palhota ao pôr-do-sol, que 
representa o nosso País e as pa-
lhotas fazem parte da nossa na-
ção”, fundamentou Liana Jona.

Importa realçar que, nas 
suas diversas exposições, tan-
to individuais como colectivas, 
PMourana tem abordado vários 
temas que exaltam o amor, a 
mulher, a poesia, a música, a 
diversidade cultural e o diálogo 
entre as artes, nomeadamente a 
pintura e a música.

O músico moçambicano, Do-
mingos Honwana, mais co-
nhecido por “Xidiminguana”, 
uma referência à marrabenta, 
encontra-se internado no Hos-
pital Central de Maputo (HCM), 
padecendo de uma doença pul-
monar.
Depois de lançada a campanha 
para angariação de fundos, atra-
vés das redes sociais, para fazer 
face as despesas do tratamento 
medico, para além de outras ne-
cessidades, artista moçambica-
nos e entre outras entidades ma-
nifestaram interesse em apoiar 
a figura de Xidiminguana, que 
poderá permanecer no hospital 
pelo menos três 
Nesta sequência, a Bang En-
tretenimento e artistas da nova 
geração efectuaram uma visita, 
semana em curso, ao músico 
“Xidiminguana”, que se encon-

“Xidiminguana” recebe apoio 
de artistas da nova geração

tra hospitalizado no Hospital 
Central de Maputo (HCM).
Na visita ao músico moçambi-
cano, que acontece momentos 
após o lançamento da campanha 
de angariação de fundos, ofere-
ceu-se apoio financeiro ao ar-
tista, para provisão de serviços 
básicos no tempo que o artista 
poderá continuar hospitalizado. 
Mesmo sem pronunciar a quan-
tia oferecida, Bang, em decla-
rações, frisou tratar-se de um 
músico de referência para a 

cultura moçambicana e inspira-
ção para a nova geração e não 
só, sendo digno de atenção da 
classe neste período difícil que 
o artista e a família atravessam.
“Como sabem, ele é um músico 
que serve de inspiração e não 
podíamos deixar de vir visita-
-lo e dar a nossa força. Por-
tanto, vamos também apoiar 
financeiramente, porque ele 
estará internado durante três 
meses e não vai poder traba-
lhar”.
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A Corrupção reflectida n’O Envelope
No dia 11 de Outubro do 

ano em curso fomos convi-
dados a assistir  um espec-
táculo teatral que teve lugar 
na Escola de Comunicação 
e Artes(UEM),intitulado “O 
Envelope”, da autoria de Da-
divo José. A peça foi produ-
zida e interpretada pela com-
panhia Mahamba, que conta 
com de 24 anos de existência 
e com muita experiência em 
trabalhos de envolvimento co-
munitário. 

 

O Envelope é 
uma narrativa 
aberta que con-
ta a história de 
Jorge Fernan-

do, um jovem que, por coinci-
dência, segue a mesma carreira 
do falecido pai, de polícia. O 
pai fora um polícia honrado, 
de reconhecido mérito pelo 
seu trabalho e que morreu no 
exercício de suas funções, tra-
balhando para manter a ordem 
e tranquilidade pública numa 
situação de confrontos entre 
duas caravanas de partidos ri-
vais, em 1994, durante o perí-
odo eleitoral. 

Agente formado na Aca-
demia de Ciências Policiais 
(ACIPOL),  o protagonista 
(Jorge) é afecto como coman-
dante distrital da Estreladinha, 
que representa um dos distritos 
de Moçambique. Criado por 
uma tia, que é morta tentando 
defender suas terras, supos-
tamente por pessoas ligadas a 
empresas de exploração minei-
ra, cujos representantes têm in-
teresses com um dos candida-
tos a governador da província,  
Jorge é oferecido um envelope 
que contêm algum valor, de 
modo que ele deixe passar im-
pune a morte da sua tia, e que 
se alie aos esquemas  dos polí-
ticos. É uma causa que chama 
atenção à imprensa, pois  uma 
jornalista inocente e amiga de 
Jorge já se encontrava numa 
fase adiantada de investigação 
e a reportagem completa com 
factos provados seria publica-
da. Esta reportagem vai custar 
a liberdade da Jornalista e para 
sua restituição, será necessário 
que o Jorge aceite o envelope e 
se esqueça das circunstâncias 
que levaram a morte da tia.

Logo ao começo do espec-
táculo, o cenário que nos foi 
apresentado é da casa da tia do 
Jorge, uma proposta sugestiva 
sendo que era de uso de pou-
cos adereços e um fundo negro, 
ou seja, o cenário dispunha de 
poucos recurso cénicos, apenas 
uma cadeira, um ralador e uma 

caixa que teve a função de mesa 
e de cadeira, criavam atmosfe-
ra de uma família com poucos 
recursos financeiros e, durante 
as transições das cenas, estes 
adereços facilitavam as dinâmi-
cas de mudança do cenário. Es-
tas mudanças foram feitas pela 
actriz Sabina, que interpretou 
simultaneamente as  persona-
gens Mirna (a jornalista) e a 
Joaquina(tia do Jorge).

Segundo Grotowsk, teatro 
pobre é a representação como 
um acto de transgressão. Por 
eliminação gradual do que se 
provou supérfluo, descobrimos 
que teatro pobre existe sem ma-

quilhagem, sem figurino nem 
cenografias especiais, sem uma 
área separada de representação 
(palco), sem iluminação nem 
efeitos de sons. Isto sustenta a 
ideia da luz usada para tornar o 
espectáculo visível, determinar 
e induzir o espectador a direc-
cionar a sua visão. No espectá-
culo usou-se a luz do dia e a do 
projector (quando projectada a 
cena do cemitério), tornando 
assim o espectáculo visível, de-
terminar e direccionar o olhar 
do espectador.

De acordo com Pavis, a mú-
sica é todo o evento sonoro au-
dível no palco e na plateia. Diz 
ainda o mesmo autor, existem 
dois tipos de música: a de fonte 
visível e a de fonte não visível 
(2005: 255). Para espectáculo, a 
música usada foi de fonte visível 
e era produzida e motivada pela 
própria ficção. A música neste 
espectáculo foi usada para criar 
ambiente e substituir o texto. 
Para cada mudança de cenário 

a música visível fazia a transi-
ção, através do uso da guitarra e 
voz (canto). A personagem Tia 
Joaquina entoou uma das can-
ções que trouxe  uma atmosfera 
que acentuava a cumplicidade 
entre tia e sobrinho e a ideia 
de recuos constantes no tempo 
que se faziam nos seus diálogos. 

Além do uso da música de 
fonte visível, também foi notó-
rio o uso de fonte invisível atra-
vés do uso de sons gravados, 
principalmente na quarta cena, 
quando a jornalista Mirna 
encontra-se ao telefone muito 
preocupada e, de repente, ouve 
sons de tiros. Estes sons deram 

um estímulo externo à perso-
nagem e mudou totalmente o 
seu estado emocional, visível 
através da expressão facial e 
corporal. Do ponto de vista 
da dinâmica de cena, a músi-
ca dava uma combinação de 
aceleração e afrouxamento do 
ritmo que ajudava a criar um 
contraste e evitar a queda na 
monotonia.

Para a caracterização das 
personagens, para além do tra-
balho dos actores ao nível cor-
poral e emocional, foi usado 
um figurino da actualidade que 
eram roupas comuns, usadas 
no dia-a-dia, como é típico e 
característico do teatro de in-
tervenção social onde a perso-
nagem deve ser mais real possí-
vel para permitir a identificação 
no debate que vem a posterior. 
Para a personagem da tia, foi 
usado um vestido azul floreado 
e umas calças para simbolizar 
uma senhora de classe despro-
vida de recursos financeiros, 

um lenço na cabeça de modo 
a realçar a ideia de se tratar de 
uma senhora de idade avança-
da. Deste modo, foi estratégico 
o uso deste figurino na dinâmi-
ca da mudança da personagem 
tia para a jornalista Mirna, esta 
que trazia calças de ganga azuis 
claro e na outra personagem, 
uma colante negra na persona-
gem avó, mas com cabelos sol-
tos e uma blusa informal que 
transformou a personagem por 
completo.

 O Jorge estava vestido 
de forma casual, ou seja, não 
formal, de calças caquis, uma 
arma e uma camisa de uma to-

nalidade escura que lhe dava 
um perfil de ser uma pessoa de 
classe média, com muita res-
ponsabilidade e com uma per-
sonalidade forte devido a cor 
das roupas por serem apagadas. 
Devido a natureza do trabalho, 
a arma sugeria que se tratava 
de um polícia. É importante 
realçar que a personagem em 
causa trazia por dentro da ca-
misa uma camiseta vermelha e 
tinha calçado um par de sapa-
tos azuis que são duas cores tí-
picas dos dois maiores partidos 
políticos de Moçambique, esta 
informação deixou uma parte 
do público interrogada.

E por fim, a personagem 
do político que era o candida-
to ao governador da província, 
esteve vestido de forma formal 
como é típico dos políticos, 
umas calças azuis, uma camisa 
preta, uma pasta de mão que 
nos sugeria que se tratava de 
uma personagem de classe alta 
com muita influência.

Na quinta cena, tivemos 
uma projecção de um vídeo 
que deu uma mudança de cena, 
onde fomos remetidos a uma 
atmosfera diferente da que ví-
nhamos tendo.  Vimos aqui a 
personagem Jorge, recebendo 
as condolências dos seus cole-
gas junto com os seus conhe-
cidos no cemitério, o que su-
geria a morte e funeral da tia 
Joaquina. A posterior, fez uma 
chamada e introduzia a sua en-
trada em cena, criando uma re-
lação entre o vídeo projectado 
e a realidade da cena represen-
tada. Foi uma escolha suges-
tiva mas que deixou algumas 
dúvidas no que diz respeito ao 
momento do fim do vídeo e a 
entrada do actor em palco, pois 
antes do fim do vídeo o actor já 
estava em cena e isso de uma 
maneira não deixa claro a ideia 
inicial de que a personagem es-
tava vindo do velório, mas cria 
uma possibilidade de que este-
va vendo o vídeo mas através 
do diálogo das personagens a 
situação ficou clara. 

Em suma, o uso dos ade-
reços foi interessante porque 
foram bem manipulados pelos 
actores com excepção de al-
gumas poucas cenas que pro-
vavelmente por algum motivo 
desconhecido não tenha surti-
do efeito. Na quarta cena onde 
a jornalista Mirna encontra-se 
em sua casa manejando um 
computador, tem em sua mão 
um cigarro que no período da 
mudança de cena esquece de 
remover do palco, e esta bea-
ta do cigarro transcende para 
a cena seguinte, dando ca-
racterísticas que não eram da 
situação em causa, mas que, 
pela experiência e qualidade 
dos actores conseguiram neu-
tralizar a beata do cigarro em 
causa e provavelmente tenha 
passado despercebido a uma 
parte público.

Sendo que o teatro de in-
tervenção social tem como um 
dos seus principais objectivos 
criar um espaço seguro para 
debates e reflexões no fim da 
apresentação, tivemos um fó-
rum ou debate aberto, no qual 
o público foi colocado no lugar 
do Jorge que foi o oprimido, se 
tivéssemos que olhar na ver-
tente do teatro do oprimido.

Concluindo, foi um bom 
espectáculo. Está de para-
béns a companhia de teatro 
Mahamba pelo trabalho rea-
lizado e aconselho ao público 
em geral a ver o espectáculo, 
pois trás consigo um assunto 
que merece muita atenção e 
reflexão. Júlio Macuácua
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Nivaldo Thierry é 
o Melhor Design 
de Moda de 
Moçambique

O Estilista Ni-
valdo Thierry 
foi distinguido 
com o títu-
lo Design de 

Moda, na segunda edição dos 
Prémios Mozal Artes e Cultu-
ra 2019. A escolha em Thierry 
resulta do facto de o estilista 
ter-se destacado em trabalhos 
do ano passado e dos anos an-
teriores. 

Nivaldo Thierry foi con-
sagrado o Melhor Design de 
Moda do país, por um júri 
constituído por oito persona-
lidades, nomeadamente: Josefi-
na Massango (actriz, presiden-
te do júri), Severino Ngoenha 
(filósofo e crítico de arte), 
Gabriel Mondlane (Director 
do INCC), Basílio Muchate 
(Professor e fotógrafo), Vasco 

Rocha (Director do Mozam-
bique Fashion Week), Paulo 
Chibanga (Director do Fes-
tival AZGO),  Quito Tembe 
(Director do Festival Kinani) 
e António Sopa (representan-
do a Kulungwana).

Thierry notabilizou-se 
pela qualidade do seu traba-
lho, com rigor, inovação e 
originalidade, levando para 
casa um troféu simbólico,um 
certificado e 120 mil meticais. 

Com atribuição deste 
Prémio, Thierry torna-se o 
primeiro estilista distingui-
do nos Prémios Mozal Artes 
e Cultura. O sentimento que 
ora lhe embala é de muita sa-
tisfação, depois de quase 10 
anos a trabalhar no mundo da 
moda, aliás, sublinha o cria-
dor: “Este prémio é resultado 
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de mui- t o 
trabalho e 
dedicação 
”. 

A l é m 
de trabalho 
aturado, se-
gundo Nivaldo 
Thierry, con-
tribuíram para 
que chegasse ao patamar 
em que se encontra os seus 
pais, que, desde o princípio, 
têm-lhe apoiado neste pro-
cesso de tornar realidade o 
seu sonho todos os dias. 

Vencer prémios como 
os da Kulungwana e da Mo-
zal é para Nivaldo Thierry 
um ganho, e o estilista re-
conhece que “as distinções 
têm a particularidade de 
estender as oportunidades 
além do horizonte”. 

Do mesmo modo, afir-
mou Thierry depois da gala 
de entrega dos prémios, que 
“as distinções servem igual-
mente para nos lembrar que 
estamos no caminho certo e 
que valeu a pena todo tipo 
de sacrifício em prol de um 
propósito. Vou continuar a 
empenhar-me no trabalho 
para honrar esta conquis-
ta”.  

Além de Nivaldo Thier-
ry, nos Prémios Mozal 
Artes e Cultura também 
foram distinguidos Nelly 
Guambe(Artes Plásticas), 
Orlando Mabasso Jr. (Ci-
nema e Audiovisual), Yass-
min Forte (Fotografia), Pak 
Ndjamena (Dança), Sufaida 
Moiane (Teatro)  e Deltino 
Guerreiro (Música).

A grande aposta daAs-
sociação para o Desenvol-
vimento Cultural - Kulun-
gwana e a Mozalé fazer dos 
Prémios Mozal Artes e Cul-
tura uma aposta no futuro 
das Artes do país, como 
uma acção importante para 
a valorização do talento de 
jovens artistas e destacar as 
suas criações. 
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Renovação de 
assinaturas 
para 2020

As eleições Pre-
sidenciais e 
Legislativas já 
passaram, com 
diversos resul-

tados para os distintos partidos 
que participaram no escrutínio 
democrático. 

 Alguns resultados podem 
ser interpretados apenas pelo 
número de votos obtidos para o 
seu presidente, pelo número de 
lugares obtidos no Parlamento 
ou simplesmente pela percen-
tagem obtida no total de votos 
contados. No entanto, esta aná-
lise simplista e fria não descre-
ve nem revela a importância de 
outros factores que devem ser 
analisados para compreender 
os resultados obtidos e para ver 
que, embora não sejam espeta-
culares, são realmente positi-
vos.

 O exemplo mais claro é o 
da Renamo e do seu presidente 
Ossufo Momade, que reduziu 
o número de lugares no Par-
lamento e o número de votos,  
além da percentagem na conta-
gem total de votos.

 Para compreender o que 
aconteceu, temos de recuar 
cerca de dois anos e analisar a 
evolução dos acontecimentos 
que foram ocorrendo e que têm 
grande peso e relevância políti-
ca e eleitoral, que afectaram o 
partido e o seu presidente.

 Em meados do ano passa-
do, o líder e presidente do parti-
do morreu subitamente. Afonso 
Dhlakama era uma pessoa com 
um enorme carisma, um gran-
de estratega militar e, inega-
velmente, um personagem da 
história de Moçambique e de 
África.

No entanto, a acção políti-
ca e a organização estrutural do 
partido não corresponderam às 
expectativas que todos esperá-
vamos de uma pessoa dessa ca-
tegoria e responsabilidade.

 Renamo era ele, e mais nin-
guém. Não soube preparar uma 
equipa ou algumas pessoas que 
poderiam ser uma alternativa 
para o futuro, o que, indiscuti-
velmente, trouxe sérias dificul-
dades ao partido.

 Após a falecimento do seu 
Líder, quase na sua fundação, 
impunha-se encontrar uma so-
lução provisória que conduzis-
se os assuntos correntes, até ao 
congresso, onde seriam eleitos 
o novo presidente e a nova es-
trutura partidária.

 A primeira fase, de nomear 
um Coordenador até à realiza-
ção do Congresso, decorreu 
de forma bastante ordenada e 
suave, talvez porque todos es-
tivessem sob o impacto do fa-
lecimento inesperado do seu 

Líder, Dhlakama.  Durante esse 
período de transição, Ossufo 
Momade conduziu o partido 
de uma forma muito positiva, 
cumprindo os desejos de paz 
que Dhlakama tinha acordado 
com o Presidente Nyusi, além 
de outras acções bem planeadas 
e realizadas, que deram a to-
dos os cidadãos tranquilidade e 
confiança num momento muito 
delicado.

 Em Janeiro deste ano che-
gou a hora do Congresso, onde 
disputavam a presidência vários 
membros relevantes do parti-
do no passado. Transcorrida a 
votação entre os membros com 
direito a voto, o vencedor por 
uma enorme maioria dos votos 
válidos e sem qualquer tipo de 
discussão foi Ossufo Momade, 
que desde então tem exercido a 
presidência com todos os direi-
tos que o Congresso e os votos 
lhe conferiram, de maneira pru-
dente e até agora bem sucedida.

Foi após a sua nomeação 

como presidente da Renamo 
que começaram as disputas in-
ternas, primeiro, alguns dos fa-
miliares pensavam que tinham 
direito a herança ou sucessão e 
começaram uma guerra interna 
para obter o que não tinham 
obtido através do voto demo-
crático.

Mais tarde surgem uns 
guerrilheiros rebeldes que não 
reconhecem o seu presidente 
democraticamente eleito, Os-
sufo Momade, e até o ameaçam 
de morte e rejeitam a verda-
deira Renamo, da qual faziam 
parte, pois integravam os seus 
membros da guerrilha.

 Ameaçaram confrontos 
armados se as últimas eleições 
se realizassem, e promulgam 
publicamente que estão forte-
mente armados e que são a ver-
dadeira Renamo, até informam 
através de vários meios de co-
municação que realizaram um 
congresso e que têm um novo 
presidente, desafiando com as 
armas os membros da Renamo 
e único partido, bem como os 
cidadãos indefesos.

 Vários membros de cer-
ta relevância da Renamo, em 
Maputo, movem-se na escuri-
dão apoiando estes rebeldes, 
em prol dos seus próprios inte-
resses, criando uma situação e 
imagem muito controversas e 
uma situação complicada para 
o partido, dando uma visão ne-
gativa aos seus simpatizantes e 
votantes.

 Para maior confusão, um 
membro relevante e familiar 
de Dhlakama declara publica-
mente o seu apoio aos rebeldes 
e tece críticas ao seu presidente 
legítimo e ao seu partido.

 Todos estes acontecimen-

tos negativos para a Renamo 
têm vindo a desenrolar-se nos 
últimos meses, mesmo durante 
a campanha eleitoral, o que cer-
tamente confundiu os seus elei-
tores, afiliados e simpatizantes, 
como não poderia ser de outra 
forma, pois os cidadãos não es-
tão dispostos a votar num parti-
do que não esteja unido ou que 
tenha traidores nas suas fileiras.

 Se voltarmos ao início des-
te artigo, temos que reconhecer 
que os votos obtidos, tanto pelo 
presidente Ossufo Momade, 
como pelo partido, são muito 
relevantes depois de todos os 
ataques que os rebeldes, assim 
como as acções de membros e 
amigos  dissimulados, fizeram 
para tentar destruir o partido ou, 
pelo menos, tentar fazer com 
que os votos obtidos fossem 
mínimos e assim poder dar um 
golpe para assumir uma mudan-
ça, isto é, assumir a presidência 
e o controlo do partido.

Por isso é importante ou in-
teressante examinar os resulta-
dos das eleições analisando não 
só os resultados dos votos, mas 
também a trajectória do parti-
do nos últimos tempos, porque 
sem dúvida afectou a intenção 
de voto de muitos cidadãos. Se 
incluirmos todas estas variantes 
no resultado dos votos nas úl-
timas eleições, podemos inter-
pretar que os resultados foram 
muito positivos, se considerar-
mos o que foi analisado.

Esperamos que a Renamo, 
pouco a pouco, limpe a casa e 
recupere destas situações ad-
versas, pois precisamos de um 
partido forte que exerça uma 
oposição construtiva, não des-
trutiva, neste novo período que 
começa em breve.

Renamo é vítima
 de sabotagem interna


