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“Juntos pela Cidade” considera arcaica a actual lei eleitoral

destaques
Mais de metade enfrenta pobreza multidimensional  

Mais de metade da população de Moçambique, se encontra em situação de pobreza multidimen-
sional conforme destacou um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) divulgado recentemente em Nova Iorque, Estados Unidos da America. 

Nyusi na 73ª sessão da 
Assembleia Geral da ONU
O Presidente moçambi-
cano, Filipe Nyusi, partici-
pa, esta semana, na 73ª 
Sessão da Assembleia 
Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
chefiando uma impor-
tante delegação do seu 
Governo. Segundo soube 
o nosso enviado à Nova 
Iorque, o Chefe do Estado 
moçambicano manterá 
uma intensa actividade 
diplomática que incluirá 
encontros com parceiros 
do Governo moçambica-
no.

Lourenço Jossias, 

em Nova Iorque

A sessão deste ano, 
na sede da Orga-
nização das Na-
ções Unidas, irá 
tratar de temas de 

extrema importância global 
como a paz e o desenvolvimento, 
esperando-se que Nyusi use da 
palavra em plenário, assim como 

nas diferentes reuniões de alto 
nível em que irá participar.
Na sessão, Nyusi vai contribuir 
para o debate com uma interven-
ção agendada para hoje, dia 25 
de Setembro, onde irá transmitir 
uma mensagem de compromisso 
de Moçambique com o aprofun-
damento da Paz, reconciliação 
nacional e promoção de um am-
biente favorável ao investimento 
para o desenvolvimento, em prol 
de uma sociedade cada vez mais 
pacífica equitativa e sustentável.
Subordinada ao tema “Tornar as 
Nações Unidas Relevantes para 
Todas as Pessoas: Liderança 
Global e Responsabilidades Par-
tilhadas para Sociedades Pacífi-
cas, Equitativas e Sustentáveis”, 
a abertura da sessão teve lugar 
na última Terça-feira, dia 18 de 
Setembro, pelo que espera-se que 
ao longo desta semana se realize a 
Cimeira da Paz Nelson Mandela, 
em celebração do centenário do 
ícone da luta ante apartheid já 
falecido, que este ano completaria 
o seu centenário se estivesse vivo.
Espera-se, igualmente, que esta-
distas de todo o mundo prestem 
tributo a Madida, recordando 
o seu legado na promoção da 
paz e da reconciliação nacional 
na África do Sul, ele que uniu 
um povo desavindo depois de 
décadas de segregação racial pro-

movida por uma minoria branca.
Também esta semana, realiza-
se a reunião de alto nível de 
financiamento da agenda 2030 
para o desenvolvimento susten-
tável, durante a qual estadistas 
de todo o mundo anunciarão 
o seu compromisso para com a 
agenda global virada para o de-
senvolvimento, a semelhança do 
que haviam feito, precisamente 
em Nova Iorque, no ano de 2000.
Esta semana, terá lugar a abertura 
dos debates formais na Assem-
bleia Geral da ONU e a seguir, 

decorrerá a reunião de alto nível 
sobre a paz. Os participantes ao 
mais alto nível mundial irão, tam-
bém, tomar lugar numa sessão 
dedicada ao Dia Internacional 
de Eliminação Total de Armas 
Nucleares, uma ameaça que preo-
cupa a humanidade, sobretudo 
as grandes potências mundiais.
A sessão deste ano da AG da 
ONU irá dedicar um dia ao de-
bate sobre a Luta Global Contra 
a Tuberculose e haverá debates a 
alto nível também sobre o con-
trole de doenças transmissíveis.

“A saída da corrida eleitoral 
de ‘Samito’ veio, mais uma 
vez, denunciar as fragilida-
des que a actual lei eleitoral 
apresenta”, disse Filipe Gag-

naux, cabeça-de-lista do Gru-
po Cívico “Juntos pela Cida-
de”, durante a apresentação 
do manifesto eleitoral deste 
grupo que concorre para a 

autarquia de Maputo. 
 “Nós gostaríamos que essa 
nossa lei eleitoral arcaica seja 
revista como deve ser, não 
apenas para acomodar os in-
teresses de alguns partidos 
políticos, mas para permitir 
candidaturas fora daquele su-
foco que os partidos criam e, 
Samito era um exemplo fan-
tástico nesta corrida, porque 
vinha mostrar que há candi-
daturas fortes”, disse Gag-
naux. 
“Estamos muito tristes que 
o Samito não tenha con-
seguido a sua aprovação”, 
este pronunciamento teve 
lugar alguns dias depois de 
o Conselho Constitucional 
ter cortado qualquer pos-
sibilidade de Samito e Ve-
nâncio Mondlane concorre-
rem neste pleito eleitoral. 

E, a porta do arranque da 
campanha e le i tora l  que 
terá a duração de 15 dias, 
a partir desta Terça-feira, 
sendo que os dois últimos 
serão dedicados a reflexão.
Sobre a mensagem que irão 
carregar para a campanha 
eleitoral, Gagnaux disse 
que questões como gestão 
transparente, participativa, 
disciplina e sustentabilida-
de vão estar na ordem do 
dia.
“Acreditam que só unindo 
o esforço de todos os mu-
nícipes será possível garan-
tir o bem-estar social, pois, 
isto pressupõe o envolvi-
mento de todas as propos-
tas e forças políticas na go-
vernação municipal, desde 
que tenham como objectivo 
servir a maioria”, disse.

Filipe Gagnaux, cabeça-de-lista do Grupo Cívico JPC

Médicos ilegais 
duplicam de 700 para 
1200 na saúde pública

O número de médicos ile-
gais em Moçambique passou 
de 700 para cerca de 1.200, 
quase o dobro. O Bastoná-
rio da Ordem dos Médicos 
(OrMM), Eugénio Zacarias, 
que falava recentemente no 
IX Congresso da Comunida-
de Médica de Língua Por-
tuguesa, exigiu a Inspecção 
Nacional de Saúde e a Pro-
curadoria-Geral da Repú-
blica (PGR) que combatem 
esta ilegalidade que pode co-
locar em risco o tratamento 
dos moçambicanos. 
De acordo com Zacarias, dos 
3.762 indivíduos, nacionais e 
estrangeiros, que exercem a 
profissão de médico em Mo-
çambique, 34 por cento esta 
em situação irregular. Este 
número é o dobro dos 700 in-
divíduos que exerciam ilegal-
mente medicina no País em 
2016.
Paradoxalmente, uma par-
te dos cidadãos que exercem 
medicina sem estarem inscri-
tos na OrMM são contrata-
dos pelo Ministério da Saúde 
para as diversas unidades sa-
nitárias públicas.
Recorrendo a lei que deter-
mina que em Moçambique a 
inscrição e o reconhecimento 
pela OrMM são condições 
obrigatórias para o exercício 
da medicina, os indivíduos 
que exercem a Medicina e 
que não estão inscritos na 
Ordem, estão a exercer ile-
galmente situação extensiva 
aos cidadãos que estando ins-
critos na Ordem não pagam 
regularmente as quotas.
Segundo o bastonário da Or-
dem dos Médicos, este facto 
constitui um autêntico aten-
tado à saúde pública, já que 
não se sabe ao certo quais as 
qualificações destes profissio-
nais.



25 de Setembro 2018   |   Terça-feira 3Magazine independente

PDM apela civismo nos 13 dias de campanha
Para os treze dias de campanha que 
se prolongarão até 08 de Outubro, 
o Partido para o Desenvolvimento 
de Moçambique, PDM, na pessoa 
da respectiva cabeça-de-lista para 
a cidade de Maputo, defende a ne-
cessidade de todos os partidos e 
cidadãos pautarem pelo civismo e 
urbanidade.
“O mais importante é que todos 
os partidos e órgão de administra-
ção eleitoral façam cada um a sua 
parte para garantir que todos os 
cidadãos recenseados se façam às 
urnas e exerçam o seu direito ao 
voto que ao mesmo tempo é um 
dever. Com uma maior participa-
ção, só saímos todos a ganhar”, 
disse Arlete Xerinda, cabeça-de-
-lista do PDM na cidade de Ma-
puto.
De acordo com Xerinda, urge de-
monstrar urbanidade e civismo 
nos processoa eleitorais, e cons-
ciencializar as pessoas de que real-
mente o seu voto conta, “só assim 

as eleições terão a credibilidade 
que todos nós almejamos”.
No manifesto do partido a que o 
MAGAZINE teve acesso, o PDM 
identifica como desafios da cida-
de de Maputo, problemas em di-
versas áreas, com destaque para, 
segurança, transportes, vias de 
acesso, saneamento do meio, reco-
lha de resíduos sólidos, habitação, 
abastecimento de água, corrupção, 
empoderamento da mulher e pro-
tecção das pessoas vulneráveis. 
“Só um projecto mobilizador e 
com espírito de desenvolvimento 
que há em cada um dos munícipes 
de Maputo é que podemos gerar 
um horizonte de esperança para o 
nosso belo Município. Destacamos 
o diálogo estruturado para encon-
trar e colocar em marcha as me-
lhores ideias para dar esperança 
aos milhares de jovens, mulheres e 
todos munícipes”, destacou Arlete 
Xerinda vendendo o seu ‘peixe’.
Abanês Ndanda

Arranca campanha eleitoral para 
as 5ª eleições autárquicas
Inicia hoje, 25 de Setem-
bro, nas 53 autarquias, a 
campanha eleitoral para 
as V eleições autárqui-
cas, de 10 de Outubro 
deste ano. Serão 13 dias 
de “caça ao voto”, se-
guidos de dois dias (08 
e 09 de Outubro) para 
a reflexão dos eleitores 
e, por fim, o dia D, reser-
vado para a eleição das 
listas suportadas pelos 
partidos, associações e 
ou grupos de cidadãos. 
Do que apuramos dos 
principais partidos, são as 
velhas promessas de uma 
mudança cada vez mais 
distante.

No geral, quase 
todos concor-
rentes, que es-
treiam o novo 
modelo de elei-

ção dos representantes do 
povo no conselho autárqui-
co, mostram-se confiantes 
na vitória e prometem uma 
campanha ordeira durante os 
13 dias que irão “vender” os 

seus manifestos ao eleitorado.
Já os órgãos de administra-
ção e supervisão eleitoral 
mostram-se empenhados em 
formar diferentes interve-
nientes no processo sobre a 
nova legislação eleitoral, cujo 
domínio não é dos melhores.
Ao todo, as actividades de-
vem durar 15 dias, incluindo 
os dois dias reservado à refle-
xão dos eleitores. A batalha 
pelo voto termina no dia 07 
de Outubro próximo. Os dias 

08 e 09 do mesmo mês serão 
reservados à introspecção dos 
cerca de  6.766.236 eleitores 
inscritos pelo Secretariado 
Técnico de Administração 
Eleitoral (STAE).
“A mensagem que traze-
mos ao eleitor na campanha 
eleitoral é votar”, disse José 
Manteiga, porta-voz da Re-
namo, destacando que o seu 
partido está confiante na vi-
tória apesar da tempestade 
legal que baralhou a perdiz 

nos dias reservados a submis-
são de candidaturas.
No apelo de Manteiga, ne-
nhum eleitor deve ficar em 
casa no dia 10 de Outubro. 
“O munícipe que em idade 
eleitoral não o faz, está adiar 
as mudanças da sua autar-
quia por mais cinco anos, 
essas mudanças acontecem 
quando se faz a escolha cer-
ta, a escolha certa é a Rena-
mo”, propagandeou Mantei-
ga.

Faz parte da mensagem da 
Renamo o apelo aos eleitores, 
no sentido de que estes não 
esperam o fim dia para se di-
rigir as urnas n dia 10. “An-
tes de ir cumprir com suas 
obrigações diárias tem que ir 
votar, é a única oportunida-
de que o munícipe tem para 
traçar o futuro dos próximos 
cinco anos. Não ir votar é 
adiar este desenvolvimen-
to nas autarquias. Chegou o 
momento dos munícipes tes-
temunharem o desenvolvi-
mento dos seus municípios, 
porque nós sabemos que o 
partido que tem gerido estes 
municípios mostra-se incapaz 
de garantir serviços sociais 
básicos, como escola, estra-
das, hospitais, etc”.
Do lado da Frelimo, o secre-
tário-geral da Frelimo, Ro-
que Silva, destaca clareza e 
objectividade na dissemina-
ção das mensagens, do modo 
que o discurso não confunda 
os eleitores.
Silva defende que durante a 
campanha eleitoral as cara-
vanas eleitorais, cidadãos, 
entre outros actores devem 
pautar por civismo e cultura 
de tolerância de modo a evi-
tar eventuais confrontações 
sob risco de manchar as elei-
ções que se avizinham.

Arlete Xerinda, cabeça-de-lista do PDM na cidade de Maputo
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Fitch decide manter `rating` de Moçambique em `default`  
A agência de notação financeira Fitch decidiu na última sexta-feira manter o `rating` de 

Moçambique em incumprimento financeiro (`default`) devido à incapacidade do Governo para 
chegar a acordo com os credores ou pagar as prestações da dívida pública. 

AT quer garantir controlo de 
todas receitas do Estado

A Autoridade Tributaria 
de Moçambique (AT) vai, 
a partir do próximo ano, 
deter o controlo das 
receitas provenientes da 
tributação, através de 
um sistema tecnológico 
moderno de controlo 
de informação, segundo 
avançou a instituição, 
cuja iniciativa foi enco-
rajada pelo ministro da 
Economia e Finanças, 
que defende que se deve 
apostar em projectos 
estratégicos de moderni-
zação tecnológica.

Elísio Muchanga 

O m i n i s t r o  d a 
Economia e Fi-
nanças, Adria-
no Maleiane, a 
quem coube a 

abertura da XII sessão do 
Conselho da Fiscalidade, 
um órgão multidisciplinar e 
multissectorial de consulta 
participativa e de concerta-
ção entre representantes de 
instituições públicas e priva-
das, reconheceu o papel do 
sector privado, representado 
pela Confederação das Asso-
ciações Económicas de Mo-
çambique (CTA), através da 
sua participação na platafor-
ma de promoção do Diálogo 
Público - Privado com vista 
à melhoria do ambiente de 
negócios no País.
“É nesta plataforma de diá-
logo que as diferentes sensi-
bilidades intervenientes na 
nossa economia, encontram 
espaço para contribuir no 
aprimoramento e consoli-
dação das políticas fiscais”, 
avançou o governante, en-
corajando, em particular, 
a Autoridade Tributária a 
garantir uma arrecadação 
de 244,6 mil milhões de Me-
ticais de receita no próximo 
ano.
Maleiane encorajou, igual-
mente, a AT a continuar a 
apostar na implementação 
de projectos estratégicos de 

modernização tecnológica, 
com vista a simplificação de 
procedimentos e consequente 
facilitação do comércio.
Por seu turno, o porta-voz 
da AT, Fernando Tinga, ex-
plicou que “o novo modelo 
vai garantir com que o País 
tenha controlo de todas as 
receitas e informações prove-
nientes da indústria extrati-
va para que tenham controlo 
de todas saídas e perdas e 
quando isso for acontecer te-
remos toda informação”.
“Para além disso, vamos 
avançar em 2019 para os as-

pectos ligados ao controlo de 
auditorias, isenções fiscais e 
outros impostos a serem im-
plementados”, disse Tinga, 
frisando que em relação ao e-
-tributação, neste momento, a 
AT está a analisar tudo que 
foi feito com o antigo imple-
mentador do sistema.
Aliás, ele referiu que no que 
na componente NUIT, este 
vai deixar de usar dois siste-
mas, passando para um único 
designado e-tributação, facto 
que trará ganhos no processo 
de atribuição do NUIT.

Um por cento das receitas para eficiência 
produtiva da AT
  A Autoridade Tributaria de 
Moçambique (AT) vai, a par-
tir do próximo ano, beneficiar 
de um por cento de receitas 
com vista a melhorar a sua 
eficiência produtiva, cuja in-
formação foi avançada semana 
finda pela presidente daquela 
instituição, Amelia Nakhare, 
durante a IV Reunião Nacio-
nal de Planificação daquela 
instituição tributária.
“Espera-se que a partir de 
2019, a AT passe a beneficiar 
de um por cento, estabelecido 

na Lei, como contribuição do 
Estado para a melhoria de efi-
ciência produtiva, 25 por cen-
to dos quais serão canalizados 
para o fortalecimento do fundo 
social dos funcionários, subsí-
dios de desempenho e melho-
ria das condições logísticas dos 
funcionários nas unidades de 
cobrança e fronteiras”, disse.
Segundo Amélia Nakhare, até 
ao final do primeiro semestre 
do ano em curso a receita ar-
recadada pela AT indicava o 
registo de 105.293,28 milhões 

de meticais, o correspondente 
a uma execução de 100,74 por 
cento em relação ao programa 
do período em apreço, estabe-
lecido em 104.5015,34 milhões 
de meticais.
“No período de Janeiro a 
Agosto foi cobrado o mon-
tante de 142.667,31 milhões 
de MT, o que corresponde 
a uma realização de 100,45 
por cento, de uma meta fixa-
da em 142.025,32 milhões de 
MT, correspondendo a 64 por 
cento da meta anual, no valor 
de 222.859,69 milhões de MT, 
faltando por cobrar  80.192,38 
milhões de MT”, explicou.
A dirigente reconhece que o 
sector do turismo continua a 
ser “calcanhar de Aquiles” na 
cobrança de impostos, sobretu-
do nos casos de reservas efec-
tuadas no exterior e na gestão 
das receitas de estâncias turís-
ticas localizadas em ilhas, ao 
longo do país.
“As auditorias a este sector 
de actividade desempenham 
um papel determinante, daí 
que em 2019 continuaremos 
a privilegiar as formações es-
pecíficas e especializadas, com 
destaque para auditorias infor-
máticas para fazer face a este 
grande desafio”, disse.

A chefe da brigada central 
da Frelimo e membro da 
Comissão Política, Marga-
rida Talapa, disse, sábado 
último, que Samora Machel 
Júnior, mais conhecido por 
Samito, a que, recentemente, 
tentou encabeçar a lista da 
AJUDEM para concorrer a 
edil da autaqruia de Mapu-
to, violando os estatutos do 
Partido no poder, irá voltar 
e votar na Frelimo.
Num pronunciamento tímido 
e forçado, à margem do se-
minário de preparação e or-
ganização das brigadas que 
vão trabalhar nos distritos e 
em todos bairros da cidade 
com vista a garantir vitória 
da Frelimo, Talapa recusou-
-se em ir a fundo da questão 
sobre Samora Machel júnior, 
limitando-se em dizer que o 
mesmo ira reconsiderar as 
suas aspirações políticas, vol-
tando para à Frelimo.
No seu último pronuncia-
mento, Samora Machel Jr 
teria dito ser ainda membro 
da Frelimo, apesar de ter de-
nunciado artimanhas dentro 
do partido que ditaram seu 
afastamento na corrida as 
eleições internas.
Sobre a preparação da Fre-
limo nas eleições de 10 de 
Outubro, a nível da cidade 
de Maputo, Talapa salientou 
que todos os aspectos já es-
tão acautelados com vista a 
garantir a vitória da Frelimo.
 A lista da Frelimo para o 
município de Maputo enca-
beçada por Eneas Comiche e 
é composta por 64 membros 
efectivos e 33 suplentes. 
 “ Estamos preparados para 
que ao logo destes dias de 
campanha, mobilizar não só 
os militantes e cidadão, mas 
também os citadinos de Ma-
puto para que possam ouvir 
a mensagem da Frelimo”, re-
feriu Talapa.

Talapa diz que 
Samito vai voltar

Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças
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Em 2019 “a luta continua”
O filho do primeiro pre-
sidente de Moçambique 
Samora Machel Júnior 
se pronunciou sobre a 
queda da sua lista e um 
pouco dos seus planos 
no campo político. Ao 
estilho “few words” que 
lhe caracteriza, Samito 
preferiu ser misterioso, 
mas deixando quase 
claro que em 2019 “a luta 
continua”.

Elísio Muchanga e Abanês 
Ndanda

Em conferência de 
imprensa, Ma-
chel começou por 
denunciar o que 
chamou de arti-

manhas que tiveram como 
resultado as decisões da Co-
missão Nacional de Eleições 
(CNE), e do Conselho Cons-
titucional (CC), de o excluir 
da corrida às autárquicas de 
Outubro próximo.
“As circunstâncias que nos 
levaram a recorrer ao Con-
selho Constitucional, resul-
taram do nosso desacordo 
com as artimanhas usadas, 

que levaram a CNE a tomar 
a decisão de nos excluir. Nós 
iremos acatar e respeitar essa 
decisão, porque consideramos 
que o Estado de Direito e os 
seus órgãos de regulação são 
soberanos”, disse Samora 
Machel Jr frisando, porém, 
que a decisão priva milhares 
de munícipes de expressar de 
forma livre e espontânea a 
sua opinião e o seu direito de 

fazer parte de um processo e 
contribuir para melhoria das 
suas vidas.
O primogénito de Samora 
Machel explicou que fechar o 
fosso entre o poder e o povo 
foi o móbil da sua candida-
tura, que tinha como objecti-
vo aproximar aos cidadãos e 
levá-los a participar em mu-
danças reais que pudessem 
melhorar o seu bem-estar. 

Para Samora Machel, com 
a sua exclusão pelo Conse-
lho Constitucional, fechou-
-se uma porta, mas também 
abriu-se outra porta, sem, no 
entanto, clarificar que está 
de olho nos próximos pleitos 
eleitorais.
Machel tratou de garantir 
que não voltará ou abando-
nará os seus compromissos e 
princípios.
“Ao tentar candidatar-me in-
ternamente foi me vedada a 
possibilidade de ir ao sufrá-
gio interno e isso fere os prin-
cípios estatutários do próprio 
partido, e o silêncio sobre cri-
térios da exclusão foi crescen-
do, com o passar do tempo, 
daí não ter-me restado alter-
nativa senão ouvir o apelo do 
povo, através da AJUDEM. 
Não foi decisão fácil, mas não 
sou pessoa de voltar atrás com 
os meus compromissos e nos 
meus princípios”, disse Samo-
ra Machel Júnior como que 
dizendo, como diria o pai, “a 
luta continua”.
Samito apelou a todos cida-
dãos a cumprir o seu dever de 
cidadania indo votar sem, no 
entanto, indicar a que partido 
os seus apoiantes devem depo-
sitar o voto. 
Questionado sobre se vai 
apoiar Eneas Comiche, res-

pondeu: “É uma decisão que 
tenho de tomar.”
No que tange a sua exclusão 
no processo interno no parti-
do e, posteriormente, na CNE 
e CC, Samora Machel Júnior 
rigozijou ter aprendido que as 
eleições internas na Frelimo 
são prática amarga com mé-
todos baseados na arrogância, 
insolência e incompetência de 
pessoas que não representam 
a verdadeira essência de um 
partido.
 “Preparei-me para dentro 
do meu partido concorrer nas 
eleições internas, mas duran-
te o contacto com as bases 
aprendi que, por vezes, esta 
prática pode ser amarga, por-
que nem sempre se ouve o 
que se quer ouvir”, lamentou 
Samora Machel.
A fonte avançou que só de 
forma aberta se pode servir o 
povo, com humildade, decên-
cia, honestidade, responsabi-
lidade, respeito e transparên-
cia na solução dos problemas 
das comunidades e dando 
sempre a cara, aspectos que 
a sua governação municipal 
propunha-se a restaurar.
“Estes valores são a fundação 
de qualquer obra que se quei-
ra fazer, sem eles qualquer 
edifício cai”, concluiu Samora 
Machel.

Morais lidera lista da Renamo para Maputo

Já não restam dúvidas, a Re-
namo reconheceu, definitiva-
mente, que não há manobras 

possíveis de colocar Venân-
cio Mondlane na corrida pelo 
município de Maputo, após a 

recusa do Conselho Constitu-
cional em apreciar o segundo 
recurso da Perdiz. A saída foi 
apostar em Hermínio Morais, 
o General Bobo, para cabeça-
-de-lista para Maputo.
Desde semana passada, o Ge-
neral Hermínio dos Morais, 
mais conhecido por General  
Bobo”, assumiu oficialmente a 
liderança da lista da Renamo 
para corrida a edil de Maputo.
 Com o fim da novela, que 
teve como actores Venâncio 
Mondlane, Comissão Nacional 
de Eleições e Conselho Cons-
titucional, fica aberto o cami-
nho para o General “Bobo” 
avançar na corrida ao “gabi-
nete da praça da independên-
cia”, cuja satisfação é da ala 
Renamista que defendia nos 
bastidores que o Partido não 
precisava de importar quadros 
para concorrer nas eleições. 
Assim, a Renamo decidiu acei-
tar que é o fim da linha para 
a candidatura de Venâncio 
Mondlane como cabeça-de-
-lista para as autárquicas de 
10 de Outubro. Conforma-
do, nada mais restava se não 

apresentar aquele que era o 
número dois da lista do parti-
do. Hermínio Morais é agora a 
aposta da Renamo para lide-
rar a lista para autarquia de 
Maputo.
Apesar de estar conformada, 
nada faz a Renamo pensar que 
o afastamento de Venâncio 
não seja perseguição política. 
Embora seja assumido relati-
vamente tarde como cabeça-
-de-lista, Hermínio Morais 
mostra-se confiante num bom 
resultado.
E para o excluído, Venâncio 
Mondlane, o CC perdeu a 
oportunidade de fazer peda-
gogia na sua reacção ao re-
curso da Renamo, diga-se, o 
segundo a ser rejeitado. Para 
Venâncio Mondlane, resta 
mesmo aguardar pelas futuras 
corridas eleitorais. Para já, a 
Renamo decidiu explorar a 
sua popularidade, indicando-
-o porta-voz da campanha na 
cidade de Maputo.
Apesar do seu afastamento 
da corrida eleitoral, Venâncio 
Mondlane foi eleito porta-voz 
do Gabinete Eleitoral da Re-

namo para a Mobilização e 
Propaganda ao nível da cida-
de capital, Maputo. Ele tem a 
missão de promover a figura 
do Hermínio Morais. Estará 
sempre lado-a-lado com ele 
durante toda a campanha 
eleitoral. 
O afastamento definitivo de 
Venâncio Mondlane surge na 
sequência do Conselho Cons-
titucional ter recusado de 
apreciar o segundo recurso da 
Renamo, o qual visava forçar 
a anulação do artigo 6 da De-
liberação n.º 64/CNE/2018, 
de 23 de Agosto, que susten-
ta a exclusão da candidatu-
ra de Venâncio Mondlane às 
eleições autárquicas de 10 de 
Outubro deste ano. Na de-
liberação tornada pública 
na terça-feira (18), os juízes 
transpareceram que o maior 
partido da oposição moçam-
bicana e o seu cabeça-de-lista 
devem se conformar com o 
Acórdão 8/CC/2018, de 3 
de Setembro, já proferido, há 
dias, visto que é irreconhecí-
vel. 
Elísio Muchanga

Samora Machel Jr

Hermínio Morais, o General Bobo, para cabeça-de-lista para Maputo
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No debate e exposição dos 35 
anos da ENAV(1)
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Com pompa e circunstância, 
a Escola Nacional de Artes 
Visuais (ENAV), uma ins-
tituição pública pertencente 
ao Ministério da Cultura e 
Turismo, vocacionada à for-
mação técnico-artístico, co-
memorou os seus 35 anos, no 
espaço nobre do auditório do 
BCI, a instituição parceira 
desta Escola, na formação ar-
tística, através da realização 
anual de exposições dos tra-
balhos dos alunos e professo-
res desta Escola.  
Diferentemente dos anos an-
teriores em que, neste espa-
ço, se inauguram as exposi-
ções, precedidas de algumas 
intervenções dos represen-
tantes das instituições envol-
vidas (ENAV, Ministério e 
do BCI), o evento de 19 de 
Novembro de 2018, consti-
tuiu uma maravilhosa excep-
ção, no somente pelo público 
que encheu este largo espaço, 
mas pela solene e vibrante 
actividade intelectual e cul-
tural. Em grande, aconteceu 
ponto chave do evento: o 
“Debate sobre os 35 anos da 
ENAV”, tendo como cartaz, 
o prestigioso elenco de qua-
tro palestrantes constituído 
por três ex-Directores e um 
em exercício desta instituição 
de ensino artístico-profissio-
nal há bem pouco tempo o 
único no país e de cujos re-
sultados da sua ação forma-
tiva é testemunhada pela 
vasta gama de técnicos e ar-
tistas que  evoluem no nosso 
mercado de trabalho como 
técnicos empregados, empre-

gadores, empreendedores e 
artistas de renome nacional e 
internacional.
Sendo o sucesso desta ins-
tituição obra de pessoas 
concretas, importa se que 
o evoluir do evento seja 
igualmente personalizado 
nas pessoas de carne e os-
sos que contribuíram para 
estes brilhantes resultados. 
Os 4 Diretores não são gen-
te estranha que foram àquela 
casa, nomeada por força de 
simples despacho. Dois de-
les, Víctor Sala e Jorge Dias, 
foram estudantes daquela 
Escola, onde concluíram os 
níveis básico e médio e de-
pois se tornaram professores 
na mesma nas respectivas 
especialidades. Mais tarde, 
prosseguiram os seus estudos 
superiores no exterior. A este 
duo dirigente da Escola, que 
foram respctivamente o se-
gundo e terceiro, juntam-se 
as duas directoras da mesma 
escola, a Estela Teixeira, a 
primeira directora da Esco-
la dos três, já aposentada, 
e a Ricardina Marcos, que 
exerce actualmente a mes-
ma função, depois de uma 
longa folha de serviços como 
professora e pedagoga não só 
na ENAV como noutras pa-
ragens.  As duas são profes-
soras das disciplinas gerais 
de Matemática e Química, 
respectivamente.  Estas duas 
foram professoras daqueles 
e, directa ou indirectamete, 
de todos os formados desta 
Escola, o que torna a rela-
ção mais intricada, alician-
te, familiar e produtiva. É 
por isso que à relação pro-
fissional, esta é fertilizada 
pela familiaridade. Os dois 
Directores não se cansaram 

em enaltecer este relaciona-
mento para com as suas duas 
professoras que funcionaram 
também como educadoras 
deles. A palavra “mama” foi 
frequentemente pronunciada 
e circulou por aquele espaço. 
Portanto, a plateia não podia 
ser melhor serviço do que por 
estas quatro individualidade 
que personificam a própria 
Escola. mais do que ninguém 
podia reclamar alguma me-
lhor competência para ex-
cluir algum destes oradores. 
Os dois Directores, Dias e 
Víctor, que são o produto 
genuíno da Escola, têm algo 
de espcial que os diferencia 
de simples e comuns buro-
cratas. Eles são artistas no 
vasto e restrito sentido des-
ta palavra. Dias é um artis-
ta de mão cheia, com uma 
vasta obra artística exposta 
por muitas galerias de mui-
tos países. É um intelectual 
produtivo, com muita inter-
venção de análise académica 
publicada em muitos órgãos 
de comunicação. Conhecer 
profundo da are, exerceu a 
função de curador no Mu-
seu de Arte e, actualmente, 
é Director do Centro Cultu-
ral Brasil/Moçambque. entre 
outras actividades. Ofereceu, 
também, à Escola, esta com-
ponente formativa pelas suas 
actividades, não só pessoais 
como artista. Victor Sala, 
um doutorando em artes, é 
negociador nato e produtivo, 
um gestor capaz, com muita 
visão e iniciativas extraordi-
nárias para alavancar uma 
instituição se lhe sempre 
que tiver as oportunidades. 
Actuamente, é docente do 
ISArC, instituição de que ele 
foi um dos membros da sua 

Comissão Instaladora e seu 
primeiro Director da Facul-
dade de Artes e um cartaz 
muito preenchido por muitos 
projectos de sucesso por ele 
criados e geridos. A ENAV, 
durante a sua direcção, be-
neficiou-se de muitas parce-
rias internas e externas que 
levaram mitos estudantes e 
professores ao exterior, para 
formação e troca de experien-
cias. No debate, valeu-se de 
um vídeo de muita qualidade 
técnica que fez uma elucida-
tiva retrospectiva das prin-
cipais actividades da Escola 
durante o período em que foi 
Director. A Directora Este-
la Teixeira, a mama Estela 
como é comumente tratada, 
é a fundação desta Escola. 
Em mais de 10 anos, dirigiu 
esta Escola desde os primei-
ros momentos da sua criação, 
criando as bases para que a 
mesma, num futuro breve, 
fosse autossustentável, prin-
cipalmente recursos huma-
nos. Conhecedora profunda 
de todos os cantos e momen-
tos da Escola, durante o de-
bate, a Directora Estela fez 
uma narrativa-descritiva do 
percurso da Escola desde os 
seus momentos iniciais. O 
público ficou a saber que ini-
cialmente a maioria dos pro-
fessores era constituída por 
estrangeiros (cooperantes), 
tendo destacado o papel dos 
cubanos e tendo sido a pro-
fessora Ivone Ralha, uma 
portuguesa e professora da 
Escola, a primeira directora 
efectiva desta da ENAV, ten-
do ela, a Estela, lhe seguido 
após um longo período longo 
de uma gestão escolar por 
uma Comissão de que ela era 
membro.    

A moderação merece igual-
mente uma observação es-
pecial. Para um evento tão 
importante e naquele espaço 
luxuoso, a Escola não pediu 
emprestado nenhuns créditos 
externos como normalmen-
te acontece nos eventos de 
género. Serviu-se e bem, da 
sua obra. O papel de mode-
radora principal este a car-
go da Noémia, a professora 
de Inglês que, muito jovem, 
iniciou as suas actividades 
de docência e nela cresceu 
em experiencia profissional 
e como mulher (esposa e 
mãe) na mesma Escola. Foi 
coadjuvada por outros dois, 
com a função de apimentar 
o debate com perguntas e 
suavizar o ambiente por al-
gumas tiradas de humor pro-
fissional. São eles o Almeida 
Nhampa e o Jaime Langa. A 
apresentação das suas bio-
grafias, que pode ter pareci-
do algo inédito, pela Noémia, 
contribuiu para se perceber 
que também são a razão da 
comemoração dos 35 anos. 
Nhampa, um mestrando em 
linguística, é professor da 
Língua Portuguesa na mes-
ma Escola, mas, por alguns 
anos, foi requisitado para as-
sumir as funções de Director 
Nacional Adjunto e possui 
uma gama de serviços, que 
engrandecem a Escola, pela 
demonstração do poder inte-
lectual dos seus professores. 
O Jaime é produto da Esco-
la. Foi estudante da ENAV 
onde tirou nível médio e, ac-
tualmente, é uma figura in-
contornável nos meios públi-
cos e da academia, como um 
comunicólogo, autor e docen-
te universitário, entre outras 
qualificações de vulto.
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“Caça-se voto” para as 5ª eleições 
autárquicas que beliscaram a Constituição

Hoje, dia 25 de Setembro, ar-
ranca em todas as 53 autarquias 
de Moçambique a campanha 
eleitoral visando a “caça ao voto” 
para a eleição dos representantes 
dos munícipes, através da lista 
de candidatura submetida pelos 
partidos políticos, coligações, as-
sociações ou grupos de cidadãos 
à Comissão Nacional de Eleições 
(CNE).
Trata-se das 5ª eleições autárqui-
cas na história do Estado de Di-
reito Democrático do nosso País, 
onde, mais uma vez, o escrutínio 
está a ser organizado à luz de uma 
nova lei, fruto dos consensos 
alcançados entre o Governo da 
Frelimo e a Renamo, no âmbito 
do diálogo político, no campo da 
descentralização.
Não é menos verdade que os 
eventos eleitorais moçambicanos 
não gozam de uma estabilidade 

das normas que regulam os 
processos eleitorais, pois a cada 
eleição ordinária, seja ela para o 
poder local, seja ela para as gerais 
e presidenciais, o quadro legal é 
alterado. Não somos contra esta 
dinâmica, uma vez que as leis 
devem acompanhar a evolução da 
sociedade para, de forma equili-
brada, regular os seus interesses.
Por outro lado, uma estabilidade 
da lei eleitoral, sem apetites par-
tidários bipolarizados, permitiria 
uma melhor compreensão e 
domínio do quadro jurídico elei-
toral, situação que não acontece, 
porque a cada evento eleitoral 
mudam-se as leis apenas para 
acomodar os interesses de uma 
minoria, em detrimento da maio-
ria, que é nação moçambicana.
A falta da estabilidade da lei elei-
toral trouxe a nu nestas 5ª eleições 
autárquicas conflitos derivados 

de diferentes formas de interpre-
tação da norma eleitoral, situação 
que colocou de fora candidaturas 
de cidadãos moçambicanos para 
a corrida eleitoral, violando assim 
um direito constitucional que 
lhes é consagrado, o de votar e 
ou ser eleito.
Acessos debates à volta da legis-
lação eleitoral, no que tange ao 
afastamento do cabeça-de-lista 
da Renamo, Venâncio Mondlane, 
e da AJUDEM, que suportava a 
candidatura de Samora Machel 
Jr, demonstraram que a socie-
dade moçambicana está crescer 
política e juridicamente, uma vez 
que várias vozes deixaram o seu 
parecer sobre o conflito.
Pena que o Conselho Constitu-
cional (CC), quando notificado 
a intervir sobre o afastamento de 
Mondlane e AJUDEM, de Samo-
ra Machel Jr, preferiu cingir-se 

em aspectos de forma (no caso 
Venâncio Mondlane) em detri-
mento do mérito da causa dos 
peticionários. O povo ficou sem 
saber lidar com confusão da in-
terpretação da lei ordinária, neste 
caso a lei eleitoral das autarquias, 
quando está em jogo um direito 
constitucionalmente consagrado 
ao cidadão, o de ser eleito.  
Estes episódios mancharam este 
processo eleitoral, mas acredita-
mos que o aprendizado fica para 
os próximos pleitos, caso não se 
mude outra vez a lei.
Nestas 5ª eleições de 10 de Ou-
tubro, cujo novo modelo obriga 
apenas a eleição da lista de parti-
do político, coligação, associações 
ou grupo de cidadãos, já não se 
elege um candidato a edil, pois 
este este encabeça a lista da or-
ganização concorrente. 
Para o presente escrutínio, são 

chamados para votar mais de 
seis milhões de eleitores dos 53 
conselhos autárquicos. É normal 
em evento desta natureza multi-
plicarem-se apelos conducentes a 
uma campanha eleitoral ordeira 
imbuída de um respeito entre os 
concorrentes; uma campanha 
eleitoral que observe escrupulo-
samente o quadro legal vigente 
no País para o escrutínio. 
A experiência mostra que a vio-
lência e uso de bens de Estado 
tem manchado de certa forma 
aquilo que se projectara para ser 
uma festa da Democracia durante 
a eleição. 
Para o bem da nossa jovem 
democracia multipartidária, 
apelamos que nos próximos 15 
dias de campanha eleitoral haja 
serenidade, maturidade, respeito 
entre os concorrentes. Que ven-
çam os melhores. 

editorial

Zacarias, o jornalista
Estórias

Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com

Não é fácil ter coragem para 
provocar um jornalista e pedir-
-lhe a estória dele…. Mas tinha 
que ser…. Ele está na minha 
terra e por isso achei uma boa 
oportunidade de ouvir a estória 
dele. Vamos ouvi-lo na primeira 
pessoa: “Chamo-me António 
Zacarias, sou natural de Panda, 
Inhambane. Nasci a 31 de De-
zembro de 1978. Uma parte da 
escola primária fiz em Panda, e 
o resto fiz na Escola Primária de 
Guiúa no Distrito de Jangamo em 
Inhambane. Tem lá um Centro de 
Promoção Humana muito im-
portante desde o tempo colonial 
e onde houve lá um massacre a 
22 de Março de 1992 durante 
a guerra dos 16 anos. Foram 
assassinadas 23 pessoas e entre 
elas os catequistas. Quem fez a 
homilia foi o Monsenhor Vicente 
Juan Segura, Encarregado de Ne-
gócios da Delegação Apostólica 
de Moçambique e foi presidido 
pelo Bispo Dom Alberto Setele, 
da diocese de inhambane. Foi 
criado um cemitério novo dos 
mártires de Guiúa (23 corpos). 
Eu era criança mas ainda me 
lembro. Houve saque na aldeia e 

depois eles reuniram-se na escola. 
Fica perto da toma de água para a 
Cidade de Inhambane. O Manuel 
Nunes tinha grandes aviários nes-
sa zona. Os assaltantes estavam 
divididos em 3 grupos. Um dos 
grupos ficou com os catequistas 
capturados na residência das 
irmãs, o outro grupo dirigiu-se 
até à casa dos Padres e o outro 
actuava nas residências. No re-
gresso raptou uma senhora que 
buscava refúgio no alpendre do 
Posto de Saúde. Deixaram uma 
criança abandonada no chão, 
filha do Catequista Armando 
Duzenta Vilanculos que mais 
tarde foi recolhida pelas irmãs 
ainda com vida. Durante algu-
mas horas torturaram as pessoas 
para obterem informação sobre 
a tropa, alimentos, caminhos, 
etc. Primeiro interrogavam as 
mulheres e depois os homens. 
Isto antes do massacre. O Padre 
André Brevi (missionário da 
Consolata), na descrição dele 
diz que começaram a ouvir 
tiros às 15:00 horas do dia 21. 
Ninguém deu importância por-
que era normal na estrada tiros 
para as viaturas que passavam. E 
também a julgar pela leviandade 
com que os militares gastavam 
munições. Tudo continuou nor-
mal até quando eles chegaram. 
Duas irmãs franciscanas foram 

chamadas pelos nomes com 
ameaça de morte. No grupo de 
terror tinham também crianças 
soldados de idades compreen-
didas entre 10 e 15 anos. Depois 
de se reunirem na Escola eles 
decidiram partir já que não 
estavam a conseguir as infor-
mações que vinham à procura. 
Antes separaram adolescentes 
do grupo de crianças e bebés. 
O primeiro grupo devia ir com 
eles e o segundo grupo começou 
com as brutalidades e mandaram 
uma criança de 6 anos dizer as 
pessoas que eles estavam a matar. 
Entre eles houve uns que con-
cordavam e outros que não. Eles 
eram compostos por bitongas, 
matsuas e machanganas,  entre 
outros. Então na madrugada eles 
começaram a matar. Na manhã 
de dia 22 alguns tropas com a 
comunidade foram seguindo a 
direcção e acharam 20 cadáveres 
entre eles uma menina de 15 
anos e dois bebés que choravam 
entre os cadáveres. Um dos 
bebés não aguentou e morreu 
no caminho para o hospital. A 
menina e o outro bebé foram 
operados e salvaram-se. Dava 
um balanço de 23 mortos. No dia 
23 ás 11:00 horas foi a missa de 
corpos presentes. Assim ficamos 
uma semana sem aulas. Depois 
fui para a Escola 3 de Fevereiro 

na Cidade de Inhambane. Mais 
tarde fomos para a Maxixe e aí 
terminamos o secundário. Cada 
um tomou o seu rumo a partir 
daí. Assim a vida começou com 
trabalho e estudos em simultâ-
neo. Por conta de vários aciden-
tes com autocarros no distrito 
de vilankulo, a profissão forçou 
a seguir uma estória. Calhou eu 
pesquisar a vida de um curandei-
ro. Há cerca de 17 anos atrás, em 
Mavanza, distrito de Vilanculos, 
Inhambane, o motorista de um 
machibombo atropelou um 
curandeiro que ia de bicicleta,  
Gabriel Wetela Vilanculo, e não 
parou. Os populares acorreram 
em seu socorro e verificaram 
que ele era um dos curandeiros 
mais temidos naquela zona. Ele 
acabou por morrer no local. 
Quando foi sinistrado estava a 
comer amendoins frescos. Ho-
mens e mulheres juntaram-se e 
não conseguiram tirar o corpo 
da estrada. Juntaram-se cerca 
de 20 pessoas sem conseguirem. 
Alguém de boa fé ofereceu-se 
para perseguir o machibombo. 
Apanhou o machibombo já no 
limite entre Massinga e Vilancu-
los. Ele não queria voltar, mas os 
passageiros impuseram que ele 
voltasse para o local. Assim que 
o autocarro chegou ali, fizeram 
rezas tradicionais e desta forma 

conseguiram remover o corpo 
e a bicicleta. O funeral deste 
curandeiro foi muito doloroso. 
Teve muitas preces e foi enter-
rado com dois carneiros, um de 
cada lado, vivos. Passaram por 
uma prece e não se mexiam. Ele 
foi colocado numa cadeira sem 
encosto, segurando uma lança 
para cima e foi pintado na cara 
com uma tinta ocre vermelha. 
Quando começaram a acontecer 
muitos acidentes na zona de Ma-
vanza, deu início a uma crença 
de que ele tenha ressuscitado 
(kufhuka) e que se estivesse a 
vingar. Contam também que a 
família do motorista começou 
a morrer em demasia. Kufhuka 
é o reerguer e mpfukwa já é o 
espírito que se ergue. Nalgumas 
culturas este espírito também 
tem o nome de Xikuembo. Isto 
não está ao alcance de todos, 
há tribos que têm e outros que 
não, em Moçambique as mais 
famosas são as tribos Nguni 
e Mandau.  As outras tribos 
podem adquirir  npfukwa mas 
depois de solicitarem. Estas são 
algumas das muitas estórias que 
tenho para contar por hoje… 
o resto fica para outra ocasião 
Isaura.
Tudo bem amigo Zacarias. 
Muito obrigada pelas tuas lindas 
estórias.
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Decisões do Conselho 
Constitucional dividem cidadãos

Maria João
Estou muito triste com decisão do 

Conselho Constitucional em excluir 
os dois candidatos de concorrerem 
para as eleições municipais de Outu-
bro próximo. Mas, também, é preciso 
que os nossos políticos organizem-se 
melhor, porque, partir de momento 
que estamos perante a um desafio, 
devemos procurar pessoas mais aba-
lizados para poderem nos assessorar, 
se não caímos no ridículo.

Lurdes Mazive
Não estou satisfeito com deci-

são do Conselho Constitucional 
em chumbar as candidaturas do 
partido Renamo e da AJUDEM 
para concorrerem ao Conselho 
Autárquico da cidade de Maputo. 
Se alguém cometeu erro, merece 
uma chance para corrigir. Antes 
de tomar a decisão, precisamos 
de refletir, porque o nosso povo é 
dono do poder que está em jogo. 
Apelo aos candidatos reprovados 
para não desistirem.

Firmino Ferrão
A decisão do Conselho Constitu-

cional sobre a reprovação dos can-
didatos foi boa, porque o candida-
to a cabeça-de-lista da Renamo, 
Venâncio Mondlane, a AJUDEM, 
que tinha Samora Machel Jr como 
o seu número na lista, atropelaram 
a lei que estabelece as balizas para 
serem elegíveis ao processo eleitoral 
autárquico do próximo dia 10 de 
Outubro. A lei deve ser aplicada e 
respeitada por todos no País.

António Enoque
As recentes decisões do Conselho 

Constitucional têm o seu enquadra-
mento. Por exemplo, alguém enten-
de que já cresceu e decide que pode 
abandonar a casa dos pais, abrindo 
uma nova página da sua vida. Não 
há erro algum sobre essa intenção. 
Mas, qualquer decisão não deve ser 
tomada e executada com arrogância, 
porque quem nasce dentro de uma 
família normal conhece as regras de 
convivência. 

Nilton Cumbe
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“Olinda” rebela-se contra exploração 
de áreas pesadas pelos chineses

Está instalado um clima 
de “clivagem” entre a co-
munidade da Ilha de Olin-
da, Governo da Província 
da Zambézia e a empresa 
mineradora chinesa Africa 
Minning Development 
Company, devido ao fac-
to de a comunidade não 
se sentir parte integran-
te do projecto de explora-
ção. Porém, a comunidade 
garante que vai lutar sem 
vergar ainda que isso lhes 
custe a vida. Aliás, nesse 
braço-de-ferro já há regis-
to de morte. 

Alfredo Langa

Está instalado um 
braço-de-ferro 
entre o Gover-
no da Província 
d a  Z amb é z i a 

e habitantes do Distrito de 
Inhassunge, concretamente 
na Ilha de Olinda. Populares 
estão contra a exploração de 
areias pesadas, mas o Gover-
no insiste em avançar com o 
projeco.
Muito recentemente (dia 29 
de Julho), uma unidade da 
Polícia da República de Mo-
çambique, PRM, foi enviada 
à localidade de Olinda, alega-

damente para repor a segu-
rança e ordem públicas, em 
alusão a manifestações pacífi-
cas da comunidade local, que 
expressava a sua oposição à 
atribuição das suas terras a 
um projecto de exploração 
de áreas pesadas, por parte 
de uma empresa chinesa, de-
nominada África Great Wall 
Mining Development.
Na sequência desses factos, o 
Governo da Zambézia deter-
minou o enviou de uma uni-
dade da PRM à localidade de 
Olinda, para dispersar à força 
os residentes da comunidade, 
na sua maioria camponeses, 

que resistiam há vários dias, a 
iniciativas destinadas ao regis-
to de seus bens patrimoniais, 
como parte do processo visan-
do a sua retirada compulsiva 
da zona e posterior reassenta-
mento numa outra zona. 
A comunidade de viva voz 
recusa de deixar a zona, afir-
mando que herdaram a terra 
dos seus antepassados, e é lá 
onde tem as suas machambas, 
crenças e a sua história antro-
pológica de gerações e gera-
ções.
Com recurso a paus e fruta sil-
vestre (massalas), segundo re-
latam os nativos, fizeram uma 

afronta à Polícia, e em respos-
ta a corporação, com meios 
bélicos, protagonizou actos de 
violência contra populares in-
defesos, o que culminou com a 
morte, a tiro, de uma pessoa 
e ferimentos graves de outras 
sete.
Foi, como nos filmes. Um jo-
vem foi morto pela Polícia 
por ter sido corajoso e as 
outras sete que seguiram o 
exemplo foram violentados. 
Foi o primeiro herói em de-
fesa das suas terras. A comu-
nidade prometeu continuar a 
lutar até a morte pelas suas 
terras.
Entretanto, o substituto do 
porta-voz do Comando pro-
vincial da PRM na Zam-
bézia, Sidner Lonjo, disse, na 
ocasião, que a Polícia agiu 
desta forma, recorrendo a 
“meios equivalentes” usados 
pelas comunidades na sua 
maioria camponesa. 
Com esta alegacão, o porta-
-voz da PRM quis fazer en-
tender que a comunidade 
tinha treinamento policial e 
estava na posse de armas de 
guerra, como as usadas pela 
PRM. 
O que o MAGAZINE Inde-
pendente, apurou no local foi 
que a comunidade de Olinda, 
em nenhum momento esteve 
na posse de armas, mas sim, 
usou paus e massalas para 
desafiar a polícia. Nas outras 
pessoas o escudo de defesa foi 
o seu próprio corpo.Manuel António

nacional
UE mantém suspensão do apoio ao orçamento do estado moçambicano 

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, disse, há dias em Maputo, que a sus-
pensão do apoio direto da União Europeia (UE) ao Orçamento do Estado (OE) moçambicano continuará até à 

resolução da questão das chamadas dívidas ocultas.

PR defende modernização 
das Forças Armadas de 
Moçambique

O Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, defendeu, se-
mana transacta, a moderni-
zação das Forças Armadas 
de Moçambique, consideran-
do fundamental a aposta na 
formação para que o exército 
responda aos desafios atuais.
“Temos a consciência de que 
é necessário um investimento 
contínuo, sistemático e bem 
concebido na modernização 
das Forças Armadas”, decla-
rou o Comandante-Chefe das 
Forcas de Defesa e Seguran-
ça de Moçambique.
Nyusi falava na última sex-
ta-feira em Maputo, num 
evento alusivo ao dia das 
Forças Armadas de Moçam-
bique, que se assinala esta 
terça-feira.
Para Nyusi, a formação de 
membros das Forças Arma-
das deve constituir uma prio-
ridade, principalmente num 
contexto de novos desafios.
“É preciso apostar na for-
mação do homem, de modo 
a não abrirmos brechas para 
o possível retrocesso no que 
já foi conquistado com tanto 
sacrifício”, alertou o Chefe 
do Estado moçambicano.
“Quero endereçar uma sau-
dação a todo os membros 
das Forças de Defesa que 
dão tudo para defender as 
populações nos distritos de 
Cabo Delgado”, observou 
Nyusi, em alusão ao traba-
lho que o exército moçam-
bicano está a fazer para 
proteger as populações de 
distritos da província de 
Cabo Delgado dos ataques 
de grupos armados que já 
deixaram um número inde-
terminado de vítimas mor-
tais desde outubro de 2017.
O dia 25 de Setembro mar-
ca o início da luta contra o 
regime colonial português, 
tendo sido nesta data que, 
em 1964, a Frente de Liber-
tação de Moçambique (Fre-
limo) tomou o Posto Admi-
nistrativo de Chai, província 
de Cabo Delgado, norte de 
Moçambique. LUSA
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Comunidades traumatizadas e sem norte

O Distrito de Inhassunge, 
na Província da Zambézia, 
com sede na povoação de 
Mucupia, algumas vezes é 
mencionado como vila sede 
de Inhassunge. Tem limite, 
a norte com o município de 
Quelimane e com o Distrito 
de Nicoadala, a oeste com 
o Distrito de Mopeia, a sul 
com o Distrito de Chinde e 
a leste com o Oceano Índico.
Para chegar à Olinda é um 
martírio. A estrada não está 
muito boa, é terra batida, 
existe transporte, mas é um 
sofrimento chegar lá. A re-
portagem do MAGAZINE 
Independente socorreu-se de 
uma motorizada-táxi, vulgar-
mente usada pelas comunida-
des para chegar à Olinda ou 
Distrito de Inhassunge.
Escalamos a comunidade 
de Chirimane, aguardando 
o barco para a Ilha Olinda. 
O cidadão vivendo no limite 
com a comunidade de Olin-

da, Bernardo Dendo, disse à 
nossa equipa de reportagem 
que “a minha esposa tem 
machamba na Ilha Olinda. 
Quando houve essa confusão 
nos estávamos aqui em Chi-
rimane, só vimos, os polícias 
a irem para Olinda. Ouvimos 
tiros e chegaram informações 
de que morreu uma pessoa. 
Agora, a minha mulher tem 
medo de ir a Olinda. Ela tem 
machamba e ouvimos que vai 
perder a sua terra, porque a 
terra é dos chineses”.
O transportador, Manuel 
António, usando barco arte-
sanal, disse à nossa equipa 
de reportagem que “ sim, eu 
transporto todos os dias resi-

dentes de Olinda que vão à 
cidade de Quelimane. A po-
pulação reclama que não tem 
tido informações sobre a ex-
ploração de areais pesadas. 
A população não quer sair de 
Olinda, porque tem macham-
bas lá, tem medo de ir para 
para uma outra parte, que 
possa morrer de fome. No 
meu dia-a-dia, aqui no barco, 
oiço múrmuros da comunida-
de, embora reconheça que o 
Governo tem força. Querem 
que respeite os seus direitos”.
A idosa Joaquina disse que 
“já estou a me preparar para 
sair. Não quero morrer. Tirei 
algumas coisas para casa do 
meu filho em Inhanssunge, 
eles querem nos mandar em-
bora das nossas terras”.
Por seu turno, Ismael Mussa, 
residente em Olinda, afirmou 
que “ querem nos tirar da-
qui para os chineses traba-
lhar. Nós temos as nossas 
vidas aqui, e não estão a 

nos dizer coisa concreta, só 
dizem que devemos abando-
nar esta área. Não negamos, 
mas devem ouvir as nossas 
preocupações. Vamos conti-
nuar a lutar por nossas ter-
ras, mesmo que nos custe à 
vida”.
Contactado o régulo Issa 
pelo nosso Jornal, ele con-
tou que não conhecem nada 
do assunto que questiona-
mos, num claro alinhamen-
to com a política governa-
mental, “não sei de nada, 
perguntem aos meus che-
fes. Não vim nada, não seu 
nada. Vão aos meus chefes, 
vão vos falar sobre o assun-
to, eu não sei de nada”.

Governo não vai recuar e namora os 
ilhéus de Olinda
Muito recentemente, segundo 
as nossas fontes, houve a pri-
meira consulta pública, o que 
deveria ter acontecido antes, 

para convencer a comunida-
de de Olinda a abandonar o 
local. 
A comunidade reiterou que 

Sociedade Civil pondera intentar uma 
acção judicial em nome das vítimas 
Perante estes factos, a Co-
ligação Cívica Sobre a In-
dústria Extractiva expressa, 
publicamente, o seu mais 
profundo repúdio ao uso de 
violência policial contra civis, 
à volta do projecto de indús-
tria extractiva, uma prática 
que tende a generalizar-se 
pelo País, com a morte a tiro 
de civis inocentes, nomeada-
mente em torno dos projectos 
de exploração de carvão em 
Moatize, areias pesadas em 
Moma e de Rubi em Nama-
nhumbir, nas províncias res-
pectivamente de Tete, Nam-
pula e Cabo Delgado.  
 A porta-Voz da Coligação 
Cívica, Fátima Mimbire,  
reagindo a este episódio de 
Olinda, disse que “a Coli-
gação Cívica exprime o seu 
total apoio e solidariedade 
para com à comunidade de 
Olinda, e considera as suas 
preocupações como legais 
e legítimas, na medida em 
que as leis da República de 
Moçambique estabelecem o 
princípio do consentimento 

das comunidades locais para 
a implementação, nos seus 
territórios, de quaisquer pro-
jectos externos, através do 
mecanismo de consultas co-
munitárias.
Acrescentou que “nos termos 
da lei, a Coligação Cívica de-
safia o Governo a apresentar 
provas públicas de que a co-
munidade de Olinda, alguma 
vez deu o seu consentimento 
formal para a implementa-
ção do projecto de explora-
ção de areias pesadas no seu 
território, em sede de con-
sultas comunitárias, devida-

mente registadas em actas, 
confirmadas e assinadas pe-
las partes, e divulgadas em 
espaços públicos, como deter-
mina a legislação relevante”.
Em relação a Polícia, a CCIE 
desafia a PRM da Província 
da Zambézia a demonstrar 
que recorreu a armas de fogo 
em respostas a meios equiva-
lentes usados pelos campo-
neses de Olinda. No limite, 
a CCIE pondera a possibi-
lidade de assessorar juridi-
camente à comunidade de 
Olinda, levando o caso ao 
tribunal. 

exigem a soltura do líder co-
munitário local que estaria 
encarcerado na penitenciária 
provincial, construções de 
habitações e outras infra-es-
truturas básicas na zona do 
reassentamento, bem como 
identificação e atribuição de 
áreas para a produção agríco-
la de modo a garantir a so-
brevivência.
O director provincial dos 
recursos minerais, Almeida 
Manhiça, disse ao MAGA-
ZINE Independente que “o 
projecto de expansão de ex-
ploração das áreas pesadas 
vai trazer vantagens para as 
populações, para o Governo e 
a própria empresa”.
“ Quando o projecto estiver 
pronto em pleno funciona-
mento, o Estado vai colectar 
receitas em forma de impos-
tos. Que também servirão 
para a construção de infra-
-estruturas sociais e econó-
micas, nomeamente abasteci-
mento de água e de energia 
eléctrica, estradas entre ou-
tras”.
O presidente da Associação 
dos Operadores mineiros da 
Zambézia, Carlos Joaquim, 
segundo o Notícias, frisou 
que “desde o início do projec-
to, quer no Chinde, quer ago-
ra em Olinda, nunca foram 
abordados, sendo que os mais 
prejudicados nisso são as co-
munidades”.
O Governo decidiu sobre a 
necessidade de fazer um novo 

levantamento, para apurar o 
número real das famílias que 
podem ser reassentadas.
A empresa mineira Africa 
Great Wall Minning Develo-
pment Company Lda, atra-
vés do seu porta-voz, Mus-
takina Mamudo, disse ao 
Noticias na Zambézia “ que 
basta a população anuir a 
empresa tem um plano, vai 

imediatamente com a cons-
trução das habitações, do 
tipo III, bem como outras 
infraestruturas socias e bá-
sicas.    
Apuramos ainda que a em-
presa tenciona construir mil 

e quinhentas casas melhora-
das, para reassentar as famí-
lias abrangidas pelo projecto 
de extracção de areias pesa-
das, nos Distritos de Inhas-
sunge, Chinde e Nicoadala, 
na Província da Zambézia.
No plano económico, o pro-
jecto prevê a construção de 
um Porto na Doca Seca em 
Quelimane e uma fábrica de 

processamento em Inhas-
sunge e prevê a criação de 
mais de mil empregos direc-
tos, para além de espevitar 
o surgimento de pequenas 
e médias empresas para a 
prestação de serviços.
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“O que queremos 
é ensinar estas 
pessoas, maiorita-
riamente pobres, o 
saber fazer”

Formação profissional é bússola 
para a transformação da sociedade

Este foi o sentimento 
manifestado, durante a 
celebração de mais um 
aniversário do Centro de 
Aspiração para Jovens em 
Moçambique, que coin-
cidiu com a inauguração 
do curso de carpintaria e 
aniversário do patrono da 
Fundação Rizwan Adatia. 
Na ocasião, os formandos 
asseguraram que vão en-
carrar a oportunidade com 
responsabilidade.

 Aida Matsinhe

Com a introdu-
ção do curso 
de carpintaria, 
passam a ser 
15 os cursos 

ministrados neste centro 
destinado a pessoas caren-
ciadas e em situação de vul-
nerabilidade. Este curso de 

curta duração, ora inaugu-
rado pelo Alto-comissário 
da Índia, Guarav Shresth, 
vai beneficiar cerca de 40 
formandos oriundos de fa-
mílias carenciadas.
Na ocasião, o Alto-comissá-
rio da Índia apelou às ins-
tituições para se juntarem 
a iniciativas da Fundação 
Rizwan Adatia para garantir 
que mais pessoas sejam be-
neficiarias destes projectos, 
que não só integram a com-
ponente educação, como 
também olham para as áreas 
de saúde, abastecimento de 
água, entre outras.  
Segundo avançou o patrono 
da Fundação Rizwan Adatia, 
trata-se de cursos de curta 
duração, cujos beneficiários 
são pessoas carenciadas e, 
também, deficientes físicos. 
“Apostamos na melhoria das 
condições de vida da po-
pulação carenciada. Neste 
centro já formamos mais de 
três mil pessoas nos últimos 

anos e esperamos colocar 
mais jovens carenciadas no 
mercado de emprego”, disse 
Rizwan Adatia.

De acordo com os dados 
fornecidos, nos últimos dois 
anos, este estabelecimento 
formou três mil estudantes 

em várias áreas, incluindo 
serralharia, construção civil, 
secretariado, eletricidade 
básica, educação de infância 
que, por sinal, tem como la-
boratório um centro infantil 
destinado as crianças que 
vivem nas proximidades do 
centro, entre outros cursos. 
Por seu turno, José Manuel, 
administrador do Centro de 
Aspiração para Jovens em 
Moçambique, disse que para 
além de intervenções na área 
de formação a fundação tem 
igualmente parceria com o 
Governo de Moçambique 
na área de saúde, abasteci-
mento de água e 
na edução, pois 
é nesse âmbito 
que foram cons-
truídas salas de 
aulas em algu-
mas escolas do 
País, sendo que 
a entrega da oi-
tava escola será em Outubro 
próximo.
“Estamos a construir mais 
uma escola, em Cheringo-
ma, Província de Sofala, 
que estará pronta até finais 

de Outubro, cuja previsão é 
beneficiar cerca de 480 alu-
nos. Estão também em cur-
so acções para a construção 
de uma outra escola na zona 
norte do país”, frisou José 

Manuel.
Olhando para 
a inaugura-
ção do curso 
de carpintaria 
que, por sinal, 
coincide não só 
com o segundo 
aniversário do 

centro de formação mas, 
também na data em que o 
patrono da fundação ce-
lebra o seu 49 aniversário 
natalício, José Manuel avan-
çou que o centro vai dotar 
os jovens de conhecimentos 
que os permitirá singrar no 
mercado de emprego.
“O que queremos é ensinar 
estas pessoas, maioritaria-
mente oriundas de famílias 
carenciadas, o saber fazer”, 
observou o administrador 
do centro, acrescentando 
que o projecto está a de-
volver os sonhos de várias 
pessoas dos municípios de 
Maputo e Matola.
A selecção dos candidatos, 
de acordo com as informa-
ções fornecidas, é feita com 
ajuda das autoridades locais, 
mediante a apresentação de 
um atestado de pobreza, 
para garantir que, de facto, 
os beneficiários são pessoas 
sem recursos.
Os cursos são destinados a 
pessoas com idades com-
preendidas entre os 18 e 40 

anos e têm a duração de três 
meses.
José Manuel disse, igual-
mente, que a intenção é 
garantir que os formandos 

tenham a capacidade de im-
plementar os seus próprios 
negócios, num momento 
em que os níveis de desem-
prego em Moçambique são 

preocupantes”.
Importa salientar que, se-
gundo dados avançados 
no âmbito das celebrações 
do segundo aniversário do 
centro, a responsabilidade 
social sempre norteou o tra-
balho da Fundação Rizwan 
Adatia, nestes anos de histó-
ria, a instituição já realizou 
uma série de acções e pro-
jetos gratuitos em benefício 
das comunidades carentes.
Esse trabalho entrou numa 
nova fase em 2018. Mulhe-
res, crianças, idosos e pes-
soas em situação de vulne-
rabilidade social formam o 
público-alvo dos três prin-
cipais programas sociais 
conduzidos pela instituição, 
nomeadamente feiras de 
saúde, campanhas de ope-
ração de catarata, colocação 
de próteses auditivas e ope-
ração de fendas lábias.  

Beneficiários garantem honrar a oportunidade 
Os cerca de 500 jovens, be-
neficiários dos 14 cursos, que 
estão já na fase final, garanti-
ram que vão honrar a opor-
tunidade que lhes foi dada, de 
ter uma profissão.  
Catarina Vicente, do curso 
de beleza e estética, avançou 
que depois de concluir a 12ª 

segunda não teve recursos 
para pagar um curso e tomou 
conhecimento que por via do 
centro poderia ter uma pro-
fissão, inscreveu-se e foi con-
templada.
“ Assim que terminar a for-
mação espero reunir recursos 
e/ou juntar-me a colegas inte-

ressados e ter o meu próprio 
salão de cabeleireiro”, disse.
 Enquanto isso não acontecer, 
Catarina tem a esperança de 
conseguir o seu emprego e 
melhorar a renda da sua fa-
mília.
Este sentimento foi, igual-
mente, partilhado por outros 

jovens, que fizeram menção 
das recomendações deixadas 
pela Ministra da Educação 
àquele centro, na ocasião a 
governante disse que estes 
jovens devem encarar a opor-
tunidade com responsabili-
dade e explorar o máximo 
possível as oportunidades de 
trabalho/emprego que as suas 
áreas de formação oferecem.
“Vamos aproveitar ao má-
ximo os conhecimentos 
que os formadores têm para 
transmitir, para que no final 
do curso possamos ter ferra-
mentas necessárias e sejamos 
profissionais com habilidades 
e atitudes, capazes de oferecer 
serviços de qualidade a co-
munidade, bem como gerar 
emprego para outras pessoas”, 
recomendou Carlos Maca-
mo, cursante de eletricidade 
básica.
O evento contou com a pre-
sença de alguns embaixado-

res e altos-comissários, que 
se mostraram bastante entu-
siasmados com o projecto de 
formação e não só. Aliás, na 
visita aos laboratórios de for-
mação tiveram a oportunida-
de de conhecer melhor o tra-
balho desenvolvido por esta 
instituição e apreciar parte 
das 14 áreas de formação ofe-
recidas no centro.

Alto comissário da Índia inaugurando o laboratório do curso de carpintaria

Embaixadores enaltecem trabalho desenvolvido no centro

Rizwan Adatia dirigindo-se aos presentes no âmbito do lançamento do curso de carpintaria
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South African drug trafficker arrested

The Mozambican police on Tuesday night arrested a South African woman at Maputo International 
Airport in possession of 4.8 kilos of the illicit drug ephedrine. Ephedrine has legitimate medical uses, 

but it is also similar in structure to amphetamines, and can be used to create methamphetamine. 

Venancio Mondlane 
“unconditionally 
supports” Renamo
 Despite being disqualified 
from standing for Mayor of 
Maputo, Venancio Mondlane 
on Tuesday declared his “un-
conditional support” for the 
election campaign of the main 
opposition party, the former 
rebel movement Renamo.
 Mondlane once showed the 
same enthusiasm for another 
party, the Mozambique De-
mocratic Movement (MDM), 
and it was on the MDM’s 
ticket that he was elected to 
the country’s parliament, the 
Assembly of the Republic, in 
the general elections of 2014.
He switched his allegiance 
from the MDM to Renamo in 
June, much to the annoyan-
ce of the MDM membership 
in Maputo, who twice voted 
unanimously to propose Mon-
dlane as the MDM candidate 
for mayor of Maputo in the 
municipal elections scheduled 
for 10 October.
Renamo immediately put 
Mondlane at the head of its 
list of candidates for the Ma-
puto Municipal Assembly. 
Under new legislation on mu-
nicipal elections the head of 
the list of the winning party 
or group automatically beco-
mes mayor.
But the National Elections 
Commission (CNE) disqua-
lified Mondlane, and two 
appeals by Renamo were re-
jected by the Constitutional 
Council, the highest body in 
matters of constitutional and 
electoral law. The Council’s 
second ruling on the matter 
was published on Tuesday 
morning. 
Speaking to reporters in Ma-
puto at a debate on “the de-
epening of democracy”, orga-
nised by the “Young Leaders 
of Mozambique” platform, 
Mondlane declared “My po-
sition as the same as I have 
said before - regardless of the 
decision taken by the Cons-
titutional Council, I shall re-
main as a fundamental piece 
in Renamo’s campaign in Ma-
puto city, and I shall continue 
to do my utmost so that my 
party is elected”. AIM

Hermínio Morais confirmed as 
Renamo mayoral candidate

Ematum has no fishing licence

As expected, 
Mozambique’s main oppo-
sition party, the former 
rebel movement Renamo, 
on Wednesday annou-
nced that its mayoral 
candidate for Maputo, in 
the municipal elections 
scheduled for 10 October, 
is Herminio Morais.

He takes  ove r 
f r om Venan -
cio Mondlane, 
whose second 
appeal against 

disqualification was rejected 
on Tuesday by the Constitu-
tional Council, the country’s 
highest body in matters of 
constitutional and electoral 
law.
Morais is a former Renamo 
general, and was an adviser 
to the late Renamo leader, 
Afonso Dhlakama. He is a 
member of the National De-
fence and Security Council 
(CNDS), the body that advi-
ses President Filipe Nyusi on 
security matters. Since May, 
he has been a non-executive 
director of the publicly-ow-
ned fuel company, Petromoc.
Morais had been number 
two on the Renamo list of 
candidates for the Maputo 
Municipal Assembly, and at 
a press conference on Wed-
nesday the Renamo election 
agent, Andre Majibire, con-

firmed that he was now head 
of the list, and hence will be-
come mayor if Renamo wins 
the election.
But Mondlane will still be 
deeply involved in the Rena-
mo campaign: Renamo has 
appointed him as spokesper-
son for its Maputo campaign, 
to capitalise on his supposed 
popularity in the city.
In the last municipal elec-
t ions,  in 2013, Mondla-
ne took 40 per cent of the 
mayoral vote in Maputo – a 
much better result than any 
previous opposition candi-
date had ever obtained in 
the capital. But then he was 
running on the ticket of the 
second opposition party, the 
Mozambique Democratic 
Movement (MDM), and part 
of his appeal was certainly 
that the MDM was seen as 
a third force, distinct from 
both Renamo and the ruling 
Frelimo Party.
Now that Mondlane has de-
fected from the MDM to 
Renamo, it is not clear how 
much of his 2013 support he 
can transfer to Morais.
Magibire claimed that Mon-
dlane was the victim of “po-
litical persecution”, even 
though the judge appointed 
by Renamo to the Consti-
tutional Council, Manuel 
Franque, agreed with the 
four other judges, to reject, 
on legal grounds, the appeal 
against Mondlane’s disquali-
fication.
“This harassment will con-
tinue”, claimed Majibire, 

The Mozambican Tuna Com-
pany (Ematum), one of the 
three companies at the heart of 
Mozambique’s “hidden debts” 
scandal cannot currently do any 
fishing because it does not have 
a fishing licence.
The deputy general director of 
the National Fisheries Adminis-
tration (ANP), Stela Mausse, 
told reporters on Wednesday 
that Ematum has not even re-
quested a licence.
To obtain a licence, she added, 
Ematum must have its fishing 
boats in working order. The 
ANP would only licence the bo-

ats, if Ematum asked for a licen-
ce, and the boats were in a fit 
condition to operate.
If such a request were made, the 
ANP would inspect the boats to 
see if they were indeed operatio-
nal, and particularly to check if 
they had any health problems. 
Ematum was set up in 2013, and 
is, to all intents and purposes, a 
state company. Its shareholders 
are the Institute for the Mana-
gement of State Holdings (IGE-
PE) , with 34 per cent, a state 
fishing company, Emopesca (33 
per cent), and GIPS, a company 
controlled by the State Security 
and Intelligence Service (SISE).
It gained notoriety when it took 
out loans of 850 million dollars 
from the European banks Cre-

dit Suisse and VTB of Russia. 
Secret loans issued to two other 
security-related companies, 
Proindicus and MAM (Mozam-
bique Asset Management) brou-
ght the total to over two billion 
dollars. These loans were illegally 
guaranteed by the government 
of the time, under President Ar-
mando Guebuza.
Some of the money was used to 
buy vessels from a shipyard in 
the French port of Cherbourg. 
30 ships were ordered from the 
shipyard, 24 of them fishing ves-
sels, plus six patrol boats, costing 
between 200 and 300 million eu-
ros (234 to 350 million dollars), 
according to French sources. 
But the boats have done very 
little fishing, and for most of 
the time since they arrived in 
Mozambican waters, they have 
been at anchor in the Maputo 
fishing port. Ematum has been 
quite unable to service its loans, 
or even to pay its workers, who 
have periodically gone on strike. 
An attempt to rescue Ematum 
has taken the form of a partner-
ship agreement reached in De-
cember 2017 with Eric Prince, 
head of the US company, Fron-
tier Services Group (FSG).  This 
arrangement led to the creation 
of a new company, Tunamar, 
announced in April – but so far 
there is little sign that it is any 
more operational than Ematum, 
although Prime Minister Carlos 
Agostinho do Rosario did tell the 
country’s parliament, the As-
sembly of the Republic, that the 
Ematum fleet would be fishing 
by the end of the year. 
But the current forecast, accor-
ding to Mausse, is that the Ema-
tum boats will be fishing some 
time in 2019.
The new name could cause some 
confusion since there is already a 
Spanish company called Tuna-
mar, set up in 2000, which ope-
rates under Marine Stewardship 
Council certification.AIM

“and the Mozambican people 
know what they have to do 
to end the harassment”. He 
urged the electorate “to take 
revenge at the ballot box”.
Morais said he was confident 
of a good result for Renamo. 
“I have been prepared from 

the start”, he said, “since 
I have been part of the list, 
and it is up to all members 
of the list, to be prepared, 
and to work hard and toge-
ther so that we can be victo-
rious in the Maputo munici-
pality”. 
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Samora Machel Junior condemns exclusion, 
but calls for full participation in elections

No budget support from 
european union in 2019
The scandal of Mozambique’s 
“hidden debts” is continuing 
to drain money away from 
the state budget.
The European Union, which 
used to be one of the largest 
donors of direct budget su-
pport, on Thursday confir-
med that the suspension of 
budget support will continue 
into 2019, because the Mo-
zambican government has 
still failed to account for the 
use of the two billion dollars 
lent by the European banks 
Credit Suisse and VTB of 
Russia in 2013 and 2014 to 
the security related compa-
nies Ematum (Mozambique 
Tuna Company), Proindicus 
and MAM (Mozambique As-
set Management).
Foreign Minister Jose Pache-
co confirmed that the budget 
support remains suspended, 
after the new EU ambassa-
dor, Antonio Gaspar, had 
delivered his letters of accre-
ditation to President Filipe 
Nyusi.
Nonetheless, the EU is con-
tinuing to provide Mozam-
bique with funds for project 
aid (a much more cumberso-
me and less efficient way of 
handling foreign aid than di-
rect budget support).  Pache-
co said the EU has a fund of 
300 million euros (about 350 
million dollars) for Mozambi-
que, which under normal cir-
cumstances would have gone 
to budget support.
“In the current phase, the 
funds cannot be used in this 
way”, said Pacheco. Instead, 
the EU would use the money 
to support “specific develop-
ment projects”.
The Minister admitted that 

there is still work to be done 
to explain what he called 
“the peripheral debts”, and 
only then “can more efficient 
methods of financing be put 
on the table”.
The EU was one of the main 
players in the group of 16 
donors who used to provide 
direct budget support. But 
when the true extent of the 
illicit loans became clear in 
April 2016, all 16 of these 
donors suspended further 
disbursements of budget su-
pport. 
The  l oans  to  Ematum, 
Proindicus and MAM were 
illegally guaranteed by the 
previous Mozambican gover-
nment, under President Ar-
mando Guebuza. Since the 
three companies are effec-
tively bankrupt and thus 
have no way of repaying the 
loans, their debt just added 
an extra 20 per cent to the 
government’s foreign debt.
The government called in 
the world’s foremost foren-
sic audit company. Kroll As-
sociates, to audit the three 
companies. But the company 
managements obstructed the 
audit, necessary information 
was not forthcoming, and so 
the audit, undertaken in ear-
ly 2017, could not be com-
pleted. To this day, no satis-
factory explanation has been 
given for what happened to 
the two billion dollars.
Pacheco a lso conf i rmed 
that the EU is among those 
countries and organisations 
willing to support the demi-
litarisation of the former re-
bel movement, Renamo. This 
follows the announcement by 
Nyusi in Rome last weekend 

that six countries (which he 
did not name) had responded 
favourably to requests to as-
sist with the disarming and 
demobilisation of the Rena-
mo militia, and the reinte-
gration of its members into 
Mozambican society. 
Pacheco said, “an operation 
to pacify the country has fi-
nancial and material implica-
tions. Some technical expe-
rience in demilitarisation and 
in integrating the people in-
volved could also be useful”.
“A lot of countries have ex-
pressed an interest in sup-
porting Mozambique in this 
process, in our current pha-
se”, he added, without going 
into detail.
Nyusi also received letters of 
accreditation from the new 
ambassadors of the United 
Kingdom, Ireland, Spain, 
Holland, Congo, Saudi Ara-

bia and the United Arab 
Emirates.AIM

 

Samora Machel Ju-
nior (“Samito”), son of 
Mozambique’s first Pre-
sident, on Wednesday 
urged all Maputo citizens 
to vote in the municipal 
elections scheduled for 
10 October, even though 
his own bid to stand as 
a mayoral candidate was 
rejected by the National 
Elections Commission 
(CNE) and by the Consti-
tutional Council.

 

Speaking at a Mapu-
to press conference, 
Machel said he took 
the decision to run 
as an independent 

after the Maputo leadership 
of his own party, the ruling 
Frelimo Party, had refused 
to allow his name to go to 
an internal Frelimo ballot. 
He believed his exclusion was 
“against the principles of the 
party”.
He had then accepted the 
invitation from AJUDEM 
(Youth Association for the 
Development of Mozambi-
que), a coalition of civil so-
ciety bodies close to Frelimo, 
to be their mayoral candida-
te. “This was not an easy de-
cision”, he told the reporters.
The CNE, however, threw 
out the AJUDEM list for the 
municipal elections, becau-
se it did not contain enough 
candidates. Each list for the 
Maputo Municipal Assembly 
must have enough names for 

all 64 seats in the Assembly, 
plus at least three supplemen-
tary candidates. 
AJUDEM did not have enou-
gh candidates – but AJU-
DEM argues that in part 
this was because the Frelimo 
Maputo leadership intimida-
ted AJUDEM members into 
removing their names from 
the list, including with thre-
ats that they would lose their 
jobs. 
The Constitutional Council, 
Mozambique’s highest body 
in matters of constitutional 
and electoral law, agreed with 
the CNE, and rejected an 
AJUDEM appeal. AJUDEM 
was not given a chance to re-
place those members who had 
dropped off the list.
Asked about the intimidation 
AJUDEM had suffered, Ma-
chel said Frelimo in Maputo 
had taken “a wrong attitude”. 
He said he and AJUDEM 
accepted the ruling from the 
Constitutional Council. “The 
organs of the Mozambican 
state are sovereign”, he said. 
“We respect the institutions 
of the state, even though they 
do not respect us”.
But he warned that the ex-
clusion of the AJUDEM list 
“deprives many thousands of 
municipal citizens of the ri-
ght to express their opinion 
at the ballot box”.
“Tolerance is a basic rule of 
democracy”, Machel added, 
since not everybody “speaks 
with one voice”. 
Machel declined to tell his 
supporters who they should 
vote for.  He believed that 
each citizen should vote in 
accordance with his or her 
conscience.

“Do not stay at home just 
because AJUDEM and Sa-
mora Machel Junior are not 
on the ballot paper”, he ur-
ged. “That would not be 
good for our democracy. We 
must all vote. We must all 
comply with the dictates of 
citizenship. Only by voting 
can we make a difference”. 
Machel remains a member, 
not only of Frelimo, but also 
of its Central Committee. By 
standing against the official 
Frelimo candidate for mayor, 
former Finance Minister 

Eneas Comiche, Machel had 
clearly violated the Party’s 
statutes, and risked expul-
sion.
So far Frelimo has taken no 
disciplinary measures against 
him, and Machel declined to 
speculate on possible expul-
sion. He also refused to com-
ment on reports that the top 
Frelimo leadership had inter-
vened to stop him from be-
coming a Frelimo candidate. 
“I don’t like to speculate”, he 
insisted.
As for what position he 

would take towards next 
year’s presidential and par-
liamentary elections, Machel 
merely said “One door has 
closed, another has opened”, 
but would not elaborate on 
this cryptic remark.   
The door that had closed 
was that to the municipal 
elections in October: and 
presumably the opening door 
leads to the 2019 general 
elections, but Machel gave 
no hint as to whether he in-
tends to stand in those elec-
tions. AIM
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Moçambique “é um bom pagador” 

O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane, disse semana transacta que o País 
“é um bom pagador” de dívida, não obstante o incumprimento no reembolso de títulos de dívida externa. 

“Cerca de 87% da nossa dívida é com [credores] bilaterais e multilaterais e nós estamos a pagar”.

Moçambique pesca ape-
nas 2433 toneladas de 
atum de Janeiro a Agosto

A pesca de atum em Moçam-
bique situou-se em 2433 to-
neladas de Janeiro a final de 
Agosto, que compara com um 
potencial estimado em 200 
mil toneladas, disse a directo-
ra geral-adjunta da Adminis-
tração Nacional das Pescas.
Estela Mausse, citada pela 
agência noticiosa AIM, disse 
a quantidade de atum cap-
turado está muito aquém do 
potencial existente nas águas 
territoriais de Moçambique 
e que levaram à constituição 
da Empresa Moçambicana de 
Atum (Ematum).
Criada em 2013 pelo Serviço 
de Informações e Segurança 
do Estado (SISE), a Ematum 
contraiu um empréstimo de 
850 milhões de dólares com 
os quais adquiriu barcos de 
pesca e de vigilância e mate-
rial de guerra, que mais tar-
de acabou por ser incluído no 
escândalo das dívidas ocultas 
contraídas por outras duas 
empresas públicas com aval 
do Estado.
A directora geral-adjunta da 
Administração Nacional das 
Pescas disse ainda à AIM 
desejar que a Empresa Mo-
çambicana de Atum estivesse 
a funcionar em pleno e acres-
centou “tenho informações de 
que vai começar a funcionar 
em 2019.”
Em Abril passado, o primei-
ro-ministro Carlos Agostinho 
do Rosário anunciou a extin-
ção da Empresa Moçambica-
na de Atum e sua substitui-
ção por uma nova sociedade, 
a Tunamar, ao abrigo de uma 
parceria com a empresa nor-
te-americana Frontier Service 
Group.
O primeiro-ministro, ao falar 
no encerramento do debate 
parlamentar sobre a Conta 
Geral do Estado relativa a 
2016, disse que a constitui-
ção da nova empresa irá fazer 
com que a frota de 24 barcos 
de pesca da Ematum come-
ce finalmente a operar, após 
anos de inactividade no porto 
de Maputo. Macauhub

Emitidas mais de 5 mil certidões de 
quitação automáticas

Novo complexo comercial 
gera mais de 6 mil empregos

A ministra do Trabalho, 
Emprego e Segurança 
Social reiterou, semana 
finda, em Maputo, que só 
os empresários que estão 
quites nas contribuições 
e cumprem regularmente 
com as suas obrigações 
com o Sistema de Segu-
rança Social podem obter 
a certidão de quitação.

Vitória Diogo fez 
este pronuncia-
mento ao proce-
der à abertura da 
Reunião Nacional 

do INSS-Instituto Nacional de 
Segurança Social que tem como 
propósito discutir os principais 
instrumentos de política e de 
gestão do instituto, nomeada-
mente a evolução do Sistema de 
Segurança Social Obrigatória, a 
situação contributiva e o actual 
estágio do processo de informa-
tização, para melhor gestão de 
sinergias.
Há sensivelmente três meses 
que os empresários podem, no 
conforto dos seus escritórios, de-
clararem as suas contribuições, 
obterem as guias de pagamento, 
verificarem a situação contri-
butiva e emitirem as certidões 
de quitação, que lhes permitem 
participar em concursos públi-
cos e ainda demonstrarem a sua 
idoneidade junto dos potenciais 
parceiros.
“Desde que foi lançada a certi-
dão de quitação automática, já 
foram emitidas acima de cinco 
mil certidões”, indicou a gover-
nante, acrescentando que a infor-

matização do sistema tinha, por 
um lado, em vista eliminar focos 
de irregularidades e assegurar 
que os empresários quites com 
o Sistema de Segurança Social, 
que salvaguardam os direitos 
fundamentais do trabalho, te-
nham as suas certidões emitidas 
para servirem de exemplo.
Num outro desenvolvimento, 
Vitória Diogo anunciou que o 
INSS vai prosseguir com o pro-
cesso de correcção dos dados, 
designado “Operação Limpeza”, 
com vista a sanar todas e possí-
veis inconsistências, decorrentes 
da informatização e moderni-
zação do Sistema de Segurança 
Social em Moçambique.
Esta operação, a ser levada a 
cabo, até finais de Novembro 
próximo, em coordenação com 
as entidades empregadoras, re-
presentações sindicais e com os 
trabalhadores, visa esclarecer e 
sanar possíveis inconsistências 
detectadas no âmbito do proces-
so de informatização.
Ainda na ocasião, a ministra 
referiu-se ao alargamento do 
âmbito pessoal e material da 
segurança social, consubstan-
ciado pela cobertura dos Tra-
balhadores por Conta Própria e 
pela introdução do subsídio de 
maternidade, que tem implica-
ções quer nas receitas captadas 
como também nas despesas do 
sistema.
O conhecimento da magnitude 
desta situação, conforme salien-
tou Vitória Diogo, possibilita a 
aferição do impacto das referi-
das reformas na sustentabilida-
de financeira do sistema:  “Para 
o efeito, arrancou no presente 
mês o Estudo Actuarial da Se-
gurança Social Obrigatória, cuja 
conclusão está prevista para o 
mês de Dezembro do corrente 

ano”, indicou. 
Deste modo, a ministra conside-
rou ser de capital importância a 
integração de técnicos do INSS 
na equipa de trabalho liderada 
por peritos da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), 

tendo em vista a sua capacita-
ção para assumir a dianteira na 
realização de futuras avaliações, 
tendo em conta o comando legal 
que estabelece a realização das 
referidas avaliações de três em 
três anos.

Vitória Diogo, Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social

O Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, inaugurou na semana 
finda, o empreendimento JAT 
Center, que integra uma área de 
escritórios, hotel, apartamentos, 
centro comercial, health club e 
spa e um amplo parque de esta-
cionamento, em resposta a cres-
cente demanda turística da cida-
de de Maputo e da Zona Sul. O 
investimento privado deverá nos 
próximos tempos gerar pelo me-
nos 6 mil empregos directos.
Adelina Pinto
Nyusi disse que a abertura do 
empreendimento vai impulsio-
nar a melhoria de qualidade de 
oferta de serviços nos estabele-
cimentos instalados no País, em 
resposta a crescente demanda tu-
rística da cidade de Maputo e da 
Zona Sul.
Nyusi apelou aos accionistas do 
JAT Center, um maior empenho 
na materialização do programa 
“bem-servir” como um dos ins-
trumentos que deve assegurar a 
qualidade dos serviços prestados 
através de uma postura de maior 
responsabilidade, honestidade e 
cordialidade.   
Por seu turno, o presidente do 
Conselho Municipal da Cida-
de de Maputo, David Simango, 
referiu que as infra-estruturas 
inauguradas, irão propiciar em-
prego a jovens, munícipes e não 
só. O dirigente recordou ainda 
que o empreendimento foi ergui-
do na zona do aterro de Maxa-
quene, que na década de 1980 
era composta de pântanos e que 
ao longo dos anos foi transforma-
da pela mão do homem. “Esta é 
uma das zonas nobres da nossa 
cidade e pode dizer-se que repre-
senta a nova baixa da cidade, a 
nossa praça financeira. O que a 
torna uma verdadeira centralida-
de”, afirmou.
Para o fundador do Grupo JAT 
Constrói, João Preto, “a inaugu-
ração do JAT Center marca os 
20 anos do grupo em Moçam-
bique e que requalifica a zona 
como a nova baixa da cidade de 

Maputo. 
O JAT Center inaugurado, 
transforma a nova baixa da ci-
dade num local onde quem aqui 
trabalha, num ponto de encontro 
com sofisticados espaços de lazer, 
de habitação e de comércio”.
O representante, o complexo 
comercial simboliza o esforço e 
compromisso de muitos moçam-
bicanos que contribuíram para a 
construção do mesmo, incluindo 
aqueles que não estão mais entre 
nós, mas cuja memória é lembra-
da”, concluiu. 
Para a construção do JAT Cen-
ter, na “nova baixa de Maputo”, 
o grupo JAT Constrói investiu 
algumas dezenas de milhões de 
dólares norte americanos, a fim 
de oferecer aos que trabalham e 
visitam diariamente aquela zona, 
um complemento à sua activida-
de profissional tornando a Nova 
Baixa de Maputo, num ponto 
de encontro com a modernidade, 
conveniência, excelência, tranqui-
lidade e lazer num espaço onde 
a relação tem especial destaque.
O empreendimento, cujas obras 
iniciaram em 2013, caracteriza-se 
por uma construção com recur-
so aos mais modernos materiais 
e tecnologias, privilegiando os 
espaços verdes, para transmitir 
tranquilidade a quem visita, tra-
balha ou reside na baixa da cida-
de e poderá gerar cerca de 6 mil 
empregos.
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Utilização do Termo de Compromisso para Intermediação 
Bancária de Importação de Bens

Caro Operador de Comércio Externo,

O Aviso nº 20/GBM/2017, de 27 de Dezembro, que aprova as Normas e 
Procedimentos Cambiais, introduziu, nos termos do seu artigo 30, o Termo de 
Compromisso para Intermediação Bancária de Importação de Bens (TCI). 

O TCI será operacionalizado através da Janela Única Electrónica (JUE). Neste 
contexto, decorre desde 03 de Setembro de 2018 a 03 de Março de 2019 a 
fase piloto de operacionalização que abrange 30 empresas 
pré-seleccionadas, estando aberta a participação, a título voluntário, de 
quaisquer outras entidades.

Concluída a fase piloto, as operações de importação passarão a ser realizadas 
obrigatória e exclusivamente com a utilização do TCI. 

Em caso de dúvida, queira, por favor, contactar:

1. Centro de Apoio ao Utilizador da JUE através dos números 21341110 e 
843411 ou correio electrónico: suporte@mcnet.co.mz; ou

2. Departamento de Licenciamento e Controlo Cambial através dos números 
21354707/21354600/21354700 ou correio electrónico: 
dlc_mail@bancomoc.mz

 

 

Maputo, 24 de Setembro de 2018

O Governador do Banco de Mo-
çambique, Rogério Zandamela, 
enalteceu, semana finda, o facto de 
o mercado bancário nacional estar 
dominado por capitais de grupos 
estrangeiros. No facto de mais de 
70 por cento do capital dos bancos 
que actualmente em Moçambique 
ser de estrangeiros, estranha e 
curiosamente, Zandamela não vê 
nenhuma desvantagem – só vanta-
gens e alguns desafios.

Abanês Ndanda

A existência de grupos finan-
ceiros estrangeiros em Mo-
çambique contribui, por um 
lado, para o aumento da con-
corrência, diversidade e dis-

ponibilidade de produtos financeiros, e, por 
outro, para o desenvolvimento da indústria 
em termos de tecnologia, produtos e serviços 
prestados, bem assim para a integração na 
economia global”, disse Zandamela.
Dados fornecidos pelo Banco de Moçambi-
que indicam que o sistema bancário moçam-
bicano é composto por 19 bancos, sendo que 
70,3% do capital social dos mesmos é detido 
por grupos financeiros estrangeiros.
“Estamos conscientes de que a forte presença 
destes grupos estrangeiros tem, igualmente, 
implicações ao nível da regulamentação e su-
pervisão bancária, sendo inevitável a discus-
são de temas como a ‘supervisão transfron-
teiriça’”, disse Zandamela sobre os desafios 
da forte presença de capitais de grupos es-
trangeiros.
O Governador do Banco Central, que fala-
va na abertura do V Encontro de Supervisão 
dos Bancos Centrais dos Países de Língua 
Portuguesa, frisou, na ocasião, sobre a econo-
mia doméstica que está em recuperação e os 
principais indicadores económicos mostram 
sinais de retorno à normalidade, depois de 
um período conturbado, entre 2014 e 2016.

Zandamela aplaude domínio de grupos 
estrangeiros na banca

“Mercê das medidas de política mone-
tária e fiscal, apraz-nos partilhar que a 
actividade económica melhorou o seu de-
sempenho e está cada vez mais diversifi-
cada”, deu a conhecer Zandamela.
Refira-se que, ainda de acordo com Zan-
damela, a taxa de câmbio do metical em 
relação ao dólar estabilizou em torno de 
60 meticais, depois de ter atingido 80 
meticais em 2016 e o sector financeiro 
moçambicano continua sólido e ro-
busto. O sistema financeiro, segundo 
ele, responde actualmente por cerca 
de 6% do PIB.
“Ao nível do sistema financeiro, em 
2017, o Banco de Moçambique levou 

a cabo acções tendentes a fortalecer 
o quadro regulamentar em vigor, ga-
rantir uma maior robustez e elevar o 
nível de transparência”, disse.
Concretamente, sobre a matéria do 
encontro, o dirigente do Banco Cen-
tral nacional sustentou a necessidade 
de inspeções conjuntas entre bancos 
centrais de países em que operam 
instituições financeiras com presença 
nesses estados, para assegurar uma 
supervisão bancária mais eficaz.
Ainda no que interessa a todos par-
ticipantes do encontro, Zandamela 
referiu-se à necessidade de medidas 
de precaução na matéria da ciberse-

gurança que, segundo ele, se afigura 
um desafio para as entidades de su-
pervisão bancária, assinalando a rá-
pida evolução tecnológica e da glo-
balização da economia nas últimas 
décadas como fenómenos que tornam 
necessária a colaboração no campo da 
regulação financeira.
“Mostra-se pertinente o estabeleci-
mento de uma estrutura de governa-
ção do risco cibernético, ao nível das 
autoridades de regulamentação e su-
pervisão, com o propósito de garan-
tir o estabelecimento de um ambiente 
de cibersegurança resiliente”, alertou 
Zandamela.

Rogério Zandamela
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Comunicar em diversas formas
Há vezes que damos por nós a rir sozi-
nhos, simplesmente porque a nossa mente 
decidiu ruminar. Por exemplo, um ilustre 
falante de juridiquês costuma chamar todas 
as operadoras de telefonias, porque segundo 
ele se complementam na forma de comunicar.
Então, como ele mesmo diria, é preciso pôr 
as pessoas a comunicar e desenvolver Mo-
çambique, porque a vida é melhor quando 
estamos juntos, mas tudo bom mesmo, é estar 
juntos em todo lugar e a todo momento. Então, 
o importante é estar-se juntos, tudo bom, em 
todo lugar e a todo momento, para comunicar 
e desenvolver.
Os Mambas não ganharam: sim… mas são 
a nossa selecção. É a tradução dos sorrisos 
rasgados entre o comunicar de Salimo Ab-
dula e Alberto Simango Jr.
Se calhar seja melhor mesmo pôr-se a 
comunicar com os interveniente e desen-
volver o turismo, no fim do quinquénio 
Deus vai cobrar as contas hein…
Algures em Maputo, um antigo estadista 
da SADC, que, por vezes, se recorda dos 
tempos de jovem na aviação militar, 
dizia que uma das melhores sensações 
que experimentou na vida que conti-
nua, é estar fora do Governo.
Os ministros quando estão no em 
exrcício, são pessoas que mesmo 
quando riem, fica difícil pensar que 
não estão a fingir.
Esta foto, não precisa de tradução. 
Talvez os ilustres antigos ministros 
Oldemiro Baloi, Armando Artur e 
Hélder Muteia tenham se dado conta 
de que a vida é melhor fora do Go-
verno. Será?
De resto, encurte-se o discurso para 
dizer: Parabéns Francisco Esaú Cossa, 
aliás, Ungulane Baka Khossa.  
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Aniversariantes

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com ou jornalmagazineinde@gmail.com

Parabéns, hoje tu tens todo 
direito de ser feliz, de se 

sentir feliz. É dia de 
festa. Que Deus con-
tinue abençoando e 
dobrando teus dias 
de vida, com muita 
saúde. Que esse an-

iversário traga novas 
chances e oportuni-

dades para tu cresceres 
espiritualmente, emocio-

nalmente e muito mais. Com-
pletar mais um ano de vida é motivo 
para muita alegria e gratidão, não só 
para quem aniversaria, mas também 
para todos que amam essa pessoa. 

Parabéns, hoje tens 
todo o direito de 

brincar e de se 
sentir feliz. É dia 
de festa. Nós to-
dos temos um 
motivo especial 
para abraçar-
te e te desejar 

um calendário 
de sonhos. Que 

Deus continue te 
abençoando e dobran-

do os teus dias de vida, com muita 
saúde. Só espero te retribuir a am-
izade com a mesma intensidade! 
Tenha um dia cheio de momentos 
lindos e memoráveis porque você 
bem merece.

Parabéns pelo teu an-
iversário! Que a 

tua trajetória de 
vida continue 
s e n d o  b r i l -
hante e inspi-
radora! Que a 
tua vida seja 
de incontáveis 

realizações! E 
a felicidade que 

não seja apenas 
hoje, mas em todos 

os dias da tua vida para 
que sejas presenteado com momen-
tos maravilhosos, cheios de amor, 
carinho e alegria! Parabéns pelo 
teu dia! Votos do teu Amigo Langa.

Dona Podina! Para-
béns! Celebre teu dia 

com muita alegria 
e entusiasmo e 
agradeça a Deus 
por tão maravil-
hosa prenda que 
é viver mais um 
ano. Viva cada 

minuto de tua vida 
como se fosse viver 

eternamente. E cada 
hora que passar não 

conte pelos ponteiros romanos 
de um relógio e sim pelo pulsar do teu 
coração. Que Deus coloque na tua vida 
grandes bênçãos, saúde e alegria! E o 
resto tu conseguirá. Feliz aniversário!

Aniversário é época 
de refletir quanto 

ao que passou, 
e o que dese-
jamos para o 
futuro (...); É 
um bom mo-
mento para 
recomeçar... 
Q u e  n e s t a 

data seja um 
ponto de partida 

de grandes desco-
bertas e fantásticas 

realizações! “Que teus sonhos te 
abracem numa real felicidade tra-
duzindo a tua vontade de que vale 
a pena viver.” Que Deus te ilumine 
e prospere tua vida em todos os 
sentidos. Parabéns. Cunha

Hoje, estamos aqui ti envian-
do esta mensagem para ti 

desejar mil felicidades. 
Desejamos que esse 
dia seja de muitas 
alegrias e que tu re-
alizes teus sonhos. 
Que essa data não 
seja só para trazer 
alegrias, mas sim 

para que à passagem 
de cada novo ano tu pos-

sas aprender as lições que 
a vida ti oferece. Mesmos, as 

passagens tristes, assim como as alegres 
sejam passos importantes em tua vida. 
Parabéns. 

Que o dia de hoje seja 
o início de um ano 

de vitórias em 
tua vida, que a 
prosperidade 
venha ao teu 
encontro, e que 
tu, nunca es-
queças, o quão 

és especial. Que 
os desejos do teu 

coração se tornem 
realidade, que a fe-

licidade seja constante 
em tua vida, que, tu continues a 
lutar pelos teus objetivos e não 
desista nunca. Feliz 
aniversário. 

Hoje, o céu amanhe-
ceu mais azul, o sol 

está brilhando 
e as rosas per-
fumam o ar 
com o seu doce 
perfume, tudo 
isso porque é 
teu dia, e até a 
natureza quis 

ti presentear do 
ambiente que ti 

rodeia! Te dese-
jamos um dia muito 

feliz e cheio de amor! Que a tua vida 
continue sendo abençoada e que a 
cada ano das tuas conquistas sejam 
cada vez maiores. Parabéns. 

Dina

Vasquinho

Chang

Cláudio Saute 

Orlando

Fanissy

Nércia 

Jossue 
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cultura
Feira do livro para promover cidadania 

O espaço do Jardim Tunduru acolhe a 4ª edição da feira do livro de Maputo, no local estarão con-
gregadas diversas actividades à volta da feira do livro e da literatura. No local será homenageado o 

escritor Marcelo Panguana.

Pedro Pereira Lopes se 
enraíza no Brasil
Pedro Pereira Lopes, o escri-
tor moçambicano que venceu, 
através da obra mundo grave, a 
1.ª edição do “Prémio Literário 
INCM/Eugénio Lisboa”, partici-
pa desde Quinta-feira até dia 29 
de Setembro, em diversos even-
tos literários nas cidades de São 
Paulo, Bahia e Cachoeira, no 
Brasil.
Depois do sucesso da sua pri-
meira incursão editorial no solo 
brasileiro, com o livro Kanova 
e o segredo da Caveira, Edito-
ra Kapulana (São Paulo, 2017), 
uma obra que, segundo a estu-
diosa brasileira Eliane Debus, da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, “convoca, inusitada-
mente, o rompimento com a 
permanência dos aspectos mora-
listas que o envolvem, quebrando 
as possíveis expectativas do leitor 
com uma visão unilateral. No 
conto que sustenta a releitura, o 
medo é evocado a todo instante 
e é por meio dele que a obediên-
cia cega se justifica. Na releitura 
de Lopes (2017), outra possibili-
dade de driblar o discurso autori-
tário se efectiva.
Segundo o Comunicado, Pedro 
Pereira Lopes, escalou o Brasil, 
num périplo em São Paulo, onde 
na Casa Amarela, participou 
numa mesa redonda com o escri-
tor brasileiro Escobar Franelas, 
seguiu a cidade de Cachoeira, 
no Recôncavo da Bahia, na qua-
lidade de convidado da 13ª edi-
ção do Caruru dos Sete Poetas, 
evento que contou com escritores 
brasileiros, como Ricardo Aleixo, 
Fabiana Lima, Celso Lopes e Ró-
mulo Bustos Aguirre, da Colôm-
bia.
Caruru dos Sete Poetas é um 
evento que une à literatura um 
momento da tradição cultural e 
religiosa baiana, caruru dos sete 
meninos, de reverência aos Ibe-
jis, da tradição afro-brasileira e 
aos santos católicos São Cosme e 
Damião. Numa analogia aos sete 
meninos das manifestações reli-
giosas, este projecto promove o 
encontro de sete poetas para re-
citar seus versos e celebrar nossa 
cultura e arte literária. 
No dia 24 de Setembro, regres-
sa a São Paulo, para participar 
num colóquio sobre literaturas 
da língua portuguesa na Univer-
sidade Federal de Guarulhos. 

Laços contam uma vida de 
beleza e harmonia em teatro

Sílvia Alves lança 
“História de um chapéu”

Uma vida de beleza e har-
monia, com laços fortes 
e invisíveis, onde a noção 
do tempo e do espaço 
foi retratada no decorrer 
da dança contemporânea 
realizada na Fundação 
Fernando Leite Couto, 
localizada na zona nobre 
de Maputo.

Adelina Pinto

A peça retrata a 
vida dentro do 
sonho de uma 
mulher ,  onde 
de alguma for-

ma as coisas e pessoas estão 
conectadas umas às outras, 
em que várias coisas e ou si-
tuações nos conectam a nós 
mesmos e a tudo o que nos 
rodeia. O trabalho desta 
peça é tentar trazer isso.
Trata-se de um projecto 
artístico, social e de cida-
dania, dividido em duas 
partes. A primeira parte 
teve como objectivo prin-
cipal a criação e apresen-
tação duma peça de dança 
contemporânea, intitulada 
“Conexão”, que foi conce-
bida para se apresentar na 
rua, na natureza, entre ou-
tros lugares, com vista a ser 
uma ferramenta de ligação 

entre as pessoas.
A segunda parte, que ora 
inicia, é uma fase experi-
mental, com o objectivo 
de se produzir um peque-
no documentário ou outro, 
onde dedicar-se-ia a captar 
a ligação existente entre o 
público e a artista e o pú-
blico entre si, o que o pú-
blico oferece, sendo elemen-
to activo e não passivo da 
performance, tenta captar 
o estado que se cria à volta 
da performance, esse estado 
ou mundo de emoções em 
que não se dedica tempo su-
ficiente para percebê-lo.
“Como seres humanos, per-
cebemos que a observação 
do que fazemos e como fa-
zemos, nos conecta a nós 
mesmos, reduzir em algum 
momento o ritmo louco e 
acelerado do nosso dia-à-
-dia, a tendência do rápido 
e em quantidade para o len-
to, observável, integrável e 
harmonioso”, disse a coreo-
grafa e interpretadora Rosa 
Mário.
Acrescentou que “uma das 
peças apresentadas do pro-
jecto demostrara que, mesmo 
parecendo que estamos iso-
lados, que somos individua-
lidades, estamos juntos. Em 
muitos momentos e situações 
podemos sentir isso, quando 
rimos juntos, quando olhamos 
para a mesma direcção ou ob-
jecto, quando escutamos uma 
música, quando dançamos ou 

A escritora portuguesa, Sílvia 
Alves, está desde na capital 
do País, Maputo, a convite do 
Centro Cultural Portuguê e da 
Escola Portuguesa de Moçambi-
que - Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa (EPM-CELP), para 
participar na Feira do Livro de 
Maputo. Durante a estadia a 
autora vai participa em diversas 
iniciativas ligadas ao livro e à li-
teratura infantil. 
Destaca-se a programação pre-
parada pela EPM-CELP, que 
organiza uma série de activida-
des com os professores e os alu-
nos da escola e a participação da 
escritora numa mesa redonda no 
“Camões”, que será dedicada à 
literatura infantil em língua por-
tuguesa.
 Esta conversa juntará impor-
tantes protagonistas do meio 
literário, como Celso C. Cossa 
e Rogério Manjate, bem como 
o ilustrador Luís Cardoso. A 
mesa redonda, aberta ao públi-
co, contará ainda com a mode-
ração de António Cabrita.
No âmbito da Feira do Li-
vro de Maputo, Sílvia Alves 
vai participar na abertura do 
evento, na mesma ocasião pre-
cederá ao lançamento da sua 
obra intitulada “História de 
um chapéu”, com ilustrações 
de Luís Cardoso. 
A sessão acolherá um momento 

de dramatização do texto deste 
livro pelos alunos da Escola Pri-
mária Completa 12 de Outubro. 
Sílvia Alves nasceu em Trás-os-
-Montes. Frequentou o Curso 
de Ensino de Biologia e Geologia 
da Universidade do Minho e foi 
professora de Ciências durante 
doze anos. Foi responsável pela 
programação cultural do Bar 
Alinhavar, de 1996 a 2012. Au-
tora da “Bruxinha”, suplemento 
do semanário Região de Leiria, 
da qual foi coordenadora edito-
rial de 1999 a 2011 e cronista do 
Região de Leiria de 2004 a 2011. 
Colaborou em diversas revistas. 
Escreveu sobre livros para crian-
ças para a revistas LER e Fada 
Morgana (Galiza). Desde 2004 
fez sessões de histórias e media-
ção de leitura na Pediatria do 
Hospital de Santo André, esco-
las e bibliotecas. Publicou o pri-
meiro livro em 2006: “Coisas de 
Mãe”, ilustrações de João Caeta-
no, Ed. Paulinas.
 Desde 2011, colabora com o 
Paulo Freixinho, no projeto 
“Sabe Mais que os Teus pais”. 
Palavras Cruzadas com histórias. 
Desde 2016 co-organiza o Ponte 
Escrita - Encontro Luso-Galaico 
de Escritores, em Chaves. É mãe 
de dois filhos em todas as esta-
ções. Escreve em algumas luas. 
Os livros preenchem-lhe a casa. 
As casas ocupam-lhe os dias.

vemos alguém dançar, quan-
do acreditamos na mesma coi-
sa, quando falamos a mesma 
língua, quando estamos na 
natureza, quando nos olha-

mos, quando nos tocamos, 
quando nos sentimos, quan-
do algo nos inspira, quando 
aprendemos, quando ensina-
mos, quando estamos vivos”.
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Eduardo Jumisse no União da Madeira
Eduardo Jumisse, jogador internacional moçambicano, vai jogar no União da Madeira, equipa da Liga 2, 

com contrato valido até ao final da presente temporada. Ele já esteve no Ermis Aradippou (Chipre), 
Vaslui (Roménia), 1º Agosto (Angola), UD Songo, Liga Desportiva do Maputo e Maxaquene.desporto

Desporto para 
raparigas

A Still Standing e a Funda-
ção Clarisse Machanguana, 
em parceria com a Coopera-
ção Austríaca de Desenvolvi-
mento, realizaram de 21 a 23 
de Setembro a actividade de 
cariz educativa denominada 
“Clarisse Machanguana Citi-
zenship Camp”.
O evento teve lugar na Es-
cola Portuguesa de Maputo 
nos dias 22 de Setembro e 
Universidade A Politécnica 
a 23 de Setembro. O mesmo 
foi direcionado a 24 atletas, 
na faixa etária dos 13 aos 
16 anos, com maior poten-
cial, filiadas em escolas e/ou 
clubes, que terão a oportu-
nidade de melhorar as suas 
capacidades técnicas através 
de acompanhamento de trei-
nadores nacionais e interna-
cionais, jogadores locais e 
estrangeiros, no activo e re-
formados.
Para além de aperfeiçoarem 
as suas habilidades no bas-
quetebol, durante o cam-
po as participantes tiveram 
acesso a palestras (life skills) 
cujo foco foram temas so-
ciais pertinentes.
Este campo pretende desem-
penhar um papel determi-
nante no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento das habili-
dades técnicas em basquete-
bol e de competências para 
a vida da juventude moçam-
bicana. 
A organização providenciou 
todo o material necessário 
para as alunas/atletas, con-
cretamente, equipamento 
desportivo completo. Um 
dia antes das actividades de 
campo todas as participan-
tes foram submetidas a uma 
avaliação antropométrica.
A selecção das atletas foi fei-
ta com base no seu desem-
penho em duas actividades 
desportivas escolares

 Jr.NBA e Euroliga.

Moçambique participa nas 
olimpíadas de xadrez de 
Batumi na Geórgia, com 
o objectivo de melhorar 
os bons resultados e o 
xadrezista Donaldo Paiva 
como forte concorrente 
para a conquista do títu-
lo de mestre FIDE.

Alfredo Langa, na Geórgia

Moçambique 
participa atra-
vés de duas 
fortes selec-
ções, de am-

bos os sexos, nas olimpíadas de 
xadrez que terão lugar de 23 a 6 
de Outubro na Geórgia, concre-
tamente na cidade de Batumi.
A delegação moçambicana é 
composta por selecções de ambos 
os sexos. O combinado nacional 
chega a Batumi à caça de bons 
resultados, onde a perspectiva, 
segundo o chefe da delegação, 
Milton Botão, em declarações 
ao MAGAZINE Independente, 
“viemos aqui para fazer um bom 
papel e melhorar o nosso nível 
de xadrez, porque vão desfilar os 
grandes mestres e candidatos”. 
Para além de Milton Botão, 
como chefe da delegação, está na 
comitiva o presidente da Fede-

ração Moçambicana de Xadrez, 
Domingos Langa, que vai parti-
cipar no Congresso da Federação 
Internacional de Xadrez, FIDE.
Ele vai votar nas eleições em que 
concorrem três candidatos nome-
adamente, Arkady Dvorkovich, 
Niger Short e Georgios Makro-
poulos. Em masculinos estão 
os seguintes xadrezistas: Ilídio 
Chunguane, Izidine Gafar, Wil-
ton Calicoca, Person Abrantes, 
Donaldo Paiva, treinados por 
Mateus Viageiro. Em femininos 
participam Vânia Vilhete, Kati-
na Efekats, Sheila Sitoi, Cheila 
Sitoi e Suzete Jefo.     
Os dados da comissão técni-
ca das olimpíadas de Batumi 
em nosso poder indicam que 11 
jornadas serão disputadas até 
o próximo dia 06 de Outubro. 
As partidas terão um ritmo de 
1 hora e 30 minutos para os 40 
primeiros lances, mais 30 minu-
tos para os restantes, com 30 
segundos de incremento desde o 
primeiro movimento.
Como de costume, dois torneios 
serão realizados em Batumi, um 
absoluto porque aceita a parti-
cipação de homens e mulheres 
e outro feminino. Ao todo, 179 
federações são esperadas na 43ª 
edição das Olimpíadas de Xa-
drez.
A edição de 2016, em Baku, no 
Azerbaijão, foi a maior da histó-
ria com 180 federações represen-
tadas. A Olimpíada de Batumi 
não deve chegar a esse número 
porque a Bulgária foi banida 

Com o seu famoso slogn, “a 
seguradora que toma conta”, 
a Impar tomou conta da se-
lecção nacional de xadrez, 
oferecendo um patrocínio de 
seguros para todos os xadre-
zistas que viajaram para a 
Geórgia, incluindo o jornalista 

do MAGAZINE Independen-
te que vai cobrir as olimpí-
adas de Batumi. Para além 
do seguro, a Impar ofereceu 
indumentária como forma de 
contribuir para a dignidade 
dos atletas durante as olim-
píadas de Batumi na Geórgia.   

pela FIDE por supostas irregula-
ridades administrativas.  Os fãs 
de Veselin Topalov não poderão 
acompanhar o ex-campeão mun-
dial em acção.
Outro grande destaque das olim-
píadas é a ausência Magnus 
Carlsen. O campeão mundial se 
recusou a defender a Noruega na 
Olimpíada. 
Além de Carlsen e Topalov, ou-
tros três xadrezistas do top 30 
não disputarão as Olimpíadas 
de Xadrez de Batumi, nomea-
damente os russos Alexander 
Grischuk (2769 reting) e Peter 
Svidler (2756), além do húngaro 
Richard Rapport (2723). Rap-
port deve fazer mais falta para a 
Hungria do que Grischuk e Svid-
ler para a poderosa Rússia.
As ex-campeãs mundiais Hou 
Yifan (2658) e Tan Zhongyi 
(2527) também não aparecem 
entre as confirmadas da equipe 
chinesa. Essas baixas deixam o 
torneio feminino equilibrado.
A equipe cubana teve uma par-
ticipação histórica em Tromso 
2014, quando terminou na 7ª 
colocação. Contudo, os três me-
lhores xadrezistas da ilha não 
representarão o país em Batu-
mi devido a problemas que têm 
com o governo cubano. Sem en-
trar no mérito da questão, Cuba 
não será a mesma sem Leinier 
Domínguez (2739), Lázaro Bru-

zón (2653) e Yuniesky Quesada 
(2622).
 No absoluto, o Brasil vem com 
Rafael Leitão (2620), segui-
do por Alexandr Fier (2558), 
Luis Paulo Supi (2548), Krikor 
Mekhitarian (2543) e Felipe El 
Debs (2542). O capitão será o 
grande mestre e escritor ucra-
niano, Viktor Moskalenko.
Já no feminino, a seleçcão do 
Brasil será composto por Julia-
na Terao (2255), Julia Alboredo 
(2174), Kathie Librelato (2110), 
Ana Rothebarth (2063) e Su-
zana Chang (2037). O capitão 
será o MI argentino Leandro 
Krysa.

Selecção 

Masculino
-Donaldo Paiva (Maputo Ci-
dade) 
-Person Abrantes (Sofala)
-Wilton Calicoca (Sofala)
-Ilídio Chunguane (Maputo 
Cidade)
-Izdine Gafar (Zambézia)
Femininos 
-Sheila Sitoi (Tete)
-Cheila Sitoi (Maputo Cida-
de)
-Katina Enfetanks (Maputo 
Província)
-Susete Jefo (Nampula)
-Vânia Vilhete (Maputo Ci-
dade) 

Selecção apoiada pela Impar Seguros  

Selecção nacional aquando da sua partida para Geórgia  

Moçambique nas olimpíadas de 
xadrez da Geórgia 

Impar segura MAGAZINE e 
xadrezistas 
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LMF em busca de soluções 
para o Moçambola 2019

A Liga Moçambicana 
de Futebol apresentou, 
recentemente, uma pro-
posta de quatro mode-
los para a realização do 
Campeonato Nacional de 
Futebol, o Moçambola 
para a edição 2019. Com 
a crise financeira a bater 
ainda as portas, o orça-
mento para os quatro 
modelos continua a regis-
tar um défice financeiro 
para levar a prova até ao 
seu fim.

Alfredo Langa  

A Liga Moçam-
bicana de Fu-
tebol começou 
a se precaver 
para os próxi-

mos campeonatos nacionais 
de futebol, uma vez que a 
crise continua a bater as 
portas ,  há que arranjar 
soluções alternativas para 
que a prova não morra. 
Para contornar a situação 
a LMF elaborou quatro 
propostas de modelos para 
a disputa do Moçambola, 
para a edição 2019. São 
quatro propostas de mode-
los, portanto não são pro-
postas definitivas. Nesse 
caso, o segundo maior or-
ganismo de futebol de Mo-
çambique, a Liga Moçam-

bicana de Futebol, LMF, 
está de portas abertas para 
todos os agentes de fute-
bol darem o seu contributo 
para o bem do futebol mo-
çambicano. 
São várias reuniões de es-
tudo e análises para salvar 
o Moçambola e levar a de-
bate e votação, na próxi-
ma assembleia ordinária da 
Liga com os associados, o 
melhor modelo do Moçam-
bola-2019, mesmo reconhe-
cendo que o actual é o me-
lhor.
Segundo apuramos, o pri-
meiro modelo é o actual 
e os outros três apresen-
tam uma competição não 
reg ional  mas ,  s im, uma 
z ona l  q u e  c omp r e end e 
aglutinar as equipas em 
número de oito em cada 
grupo (A e B). O primeiro 
modelo é o actual, de de-
zasseis equipas, numa pro-
va de todos contra todos 
em trinta jornadas, orça-
do em 111.283.206,00Mts. 
Em relação ao valor que 
a liga actualmente recebe 
dos seus patrocinadores, 
registar-se-á um défice de 
58.688.606,00Mts. É o me-
lhor modelo, pecando ape-
nas por não haver capaci-
dade financeira para cobrir 
a prova na totalidade.
o segundo modelo é o de 
realização de uma prova 
de todos contra todos nos 
respectivos grupos, apu-
rando-se os primeiros cinco 
classificados de cada, tota-
lizando dez, que irão dispu-
tar a fase final também em 
duas voltas para se apurar 

o campeão nacional. Para a 
descida de divisão, os últi-
mos três de cada irão igual-
mente realizar prova de to-
dos contra todos em duas 
voltas, descendo de divisão 
as equipas que se posicio-
narem nos últimos três lu-
gares. Neste modelo, iremos 
ter 32 jornadas, mais duas 
que o modelo actual, cus-
tando 77.238.955,00Mt que, 
em relação ao valor que 
que a liga actualmente re-
cebe dos seus patrocinado-
res, registar-se-á um défice 
de 24.644,355,00Mts, tendo 
em conta o valor assegura-
do por patrocinadores.
O terceiro modelo, seria a 
realização de uma prova 
de todos contra todos nos 
respectivos grupos, apu-
rando-se os primeiros qua-
tro classificados de cada, 
totalizando oito, que irão 
disputar a fase final tam-
bém em duas voltas para 
se apurar o campeão na-
cional. Para a descida de 
divisão, os últimos quatro 
de cada grupo irão, igual-
mente, realizar prova de 
todos contra todos em duas 
voltas, descendo da divisão 
as equipas que se posicio-
narem nos últimos três lu-
gares. 
No terceiro modelo, ire-
mos ter 28 jornadas, mais 
menos duas que o f igu-
r i n o  a c t u a l ,  c u s t a n d o 
69 .832.543,00Mts e ,  em 
relação ao valor que que 
a liga actualmente rece-
be dos seus patrocinadores 
registar-se-á um défice de 
18.737.943,00Mts

Pormenor de uma partida de Moçambola 

A Confederação Moçam-
bicana de Futebol, CAF, 
assinou, recentemente, um 
contrato por um tempo 
indefinido com o Mestre 
FIFA, Muhammad Sidat, 
onde na sua nova função 
irá desempenhar o papel 
de gestor de licenciamento 
de clubes naquele maior 
organismo de futebol afri-
cano.
No mundo do despor -
to “doméstico” o comum 
e frequente é vermos ou 
depararmos com a ida de 
atletas e técnicos para re-
presentar contratualmente 
diversos clubes na diáspo-
ra, acontece que Moçam-
bique já pode se orgulhar 
por estar a “exportar” 
também gestores desporti-
vos para o estrangeiro.
Trata-se do moçambicano 
Muhammad Feizal Sidat, 
que foi contratado pela 
Confederação Africana de 
Futebol, CAF. É a pri-
meira vez, na história de 
Moçambique independen-

te, que um quadro de ad-
ministração desportiva é 
contratado para integrar 
de forma permanente o 
staff de uma entidade des-
portiva internacional de 
renome. Sidat irá ocupar 
e desempenhar o cargo 
de “Gestor de Licencia-
mento de Clubes”, onde 
irá trabalhar junto das 
federações de futebol do 
continente Africano, pres-
tando assessoria com vista 
a promover e melhorar a 
qualidade e o nível de to-
dos os aspectos do futebol. 
Assegurar que os clubes 
africanos tenham infra-
-estrutura, know-how e 
conhecimentos apropria-
dos em relação a gestão, 
organização e ainda a ve-
rificação dos clubes sobre 
o seu cumprimento dos 
termos de critérios finan-
ceiros, desportivos, legais, 
administrativos e de infra-
-estruturas, para partici-
parem nas competições da 
CAF.Alfredo Langa

Moçambique já “exporta” 
gestores desportivos

O quarto modelo, compre-
ende a realização de uma 
prova de todos contra to-
dos nos respectivos grupos, 
apurando-se os primeiros 
dois classificados de cada, 
total izando quatro,  que 
irão disputar a fase final 
também em duas voltas 
para se apurar o campeão 
nacional. Para a descida de 
divisão, os últimos quatro 
de cada irão, igualmente, 
realizar a prova de todos 

contra todos em duas vol-
tas, descendo de divisão as 
equipas que se posicionarem 
nos últimos três lugares. No 
quarto modelo, iremos ter 
20 jornadas, menos dez em 
relação ao primeiro, doze 
para com o segundo e oito 
com o terceiro, custando 
43.686.333,00Mts que, em 
relação ao valor que que a 
liga actualmente recebe dos 
seus patrocinadores, não se 
irá registar nenhum défice.
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Cartão vermelho a Cristiano 
Ronaldo gera revolta 

Rua da Concórdia (Oliveira) n°38; 1° andar único, no bairro da Malhangalene “A”, na cidade de Maputo.

A expulsão escandalosa 
de Cristiano Ronaldo no 
Valência-Juventus, con-
tinua a dar que falar por 
esse mundo fora. Desta 
vez foi o antigo árbitro 
inglês Mark Clattenburg 
a pronunciar-se sobre 
a decisão da equipa de 
arbitragem, liderada 
pelo alemão Felix Brych, 
segundo noticia MSN.

Clattenburg 
considera a de-
cisão excessiva, 
em relação ao 
que se passou 

realmente.
“O cartão não faz sentido. 
Estou certo que a Juventus 
e Ronaldo irão recorrer. A 
emoção dele tem a ver com 
poder não voltar a Old 
Trafford. A expulsão foi 
muito infeliz. O contacto 
foi leve e não vi qualquer 
conduta violenta”, afirmou.
Recorde-se que Cristiano 
Ronaldo está sujeito a re-
ceber uma pesada sanção, 
que pode ir até três jogos 

de suspensão. A UEFA irá 
deliberar e anunciar a sua 
decisão na próxima 5ª fei-
ra.
Entretanto, Emre Can re-
correu às redes sociais para 
pedir desculpas sobre as 
declarações proferidas após 
a polémica expulsão de 
Cristiano Ronaldo, no Mes-
talla, diante do Valencia. 
O internacional alemão não 
se conteve nas palavras e 
deixou duras críticas ao ár-

bitro Felix Brych, fazendo 
uma comparação que viria 
a gerar controvérsia.
“Isto é uma falta para car-
tão vermelho? Acabo de 
ouvir que foi um puxão de 
cabelo. Não somos mulhe-
res, jogamos futebol”, re-
feriu o médio, salientando: 
“Se mostram um cartão 
vermelho por isto, então 
podem mostrá-lo por qual-
quer coisa.”
Ora, estas palavras ‘caí-

ram’ mal a alguns adeptos, 
que rapidamente acusaram 
o jogador de ser sexista. 
Como tal, Emre Can optou 
por esclarecer o tema e pe-
dir desculpa.
“Gostaria de esclarecer as 
minhas declarações. A mi-
nha resposta depois de ver 
as imagens do Cristiano a 
ser expulso parece ter cau-
sado alguma comoção. O 
comentário que fiz não foi 
no sentido de depreciar 

as mulheres, o futebol fe-
minino ou a igualdade. A 
minha intenção foi defen-
der o meu companheiro de 
equipa e uma má decisão, 
que podia ter tido efeitos 
no nosso jogo. Peço since-
ras desculpas se os meus 
comentários ofenderam al-
guém”, escreveu o jogador.
Num outr desenvolvimen-
to, Andrea Agnelli, pre-
sidente da Juventus, não 
ficou indiferente à surpre-
endente e inexplicável ex-
pulsão de Cristiano Ronal-
do no jogo com o Valência, 
a contar para a Liga dos 
Campeões.
O líder máximo da Vec-
chia Signora fez questão 
de passar uma mensagem 
de união, partilhando uma 
imagem do internacional 
português a ser ajudado a 
levantar por Mario Man-
dzukic, Giorgio Chiellini, 
Leonardo Bonucci e Fede-
rico Bernardeschi, após ter 
perdido as forças momen-
taneamente pela injustiça 
que estava a sentir.
“Um por todos e todos 
por um”, foi a frase que 
encontrou para elucidar 
essa união em torno do 
português.
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