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destaques
Jorge Ferrão galardoado pela Ordem Infante Dom Henrique    

Jorge Ferrão, reitor da Universidade Pedagógica, recebeu o galardão da Ordem Infante Dom 
Henrique (Portugal) que reconhece a personalidade de mérito que se destaca no trabalho em 

prol das comunidades e sociedades onde estão inseridos. 

O ataque aconteceu na aldeia 
de Macanga, 20 quilómetros a 
oeste da vila de Palma, sede do 
distrito com o mesmo nome, 
disseram fontes locais à Lusa.O 
grupo incendiou cinco casas da 
aldeia, acrescentaram.
O último ataque tinha aconte-
cido em 22 de junho em Man-
ganja, uma aldeia 15 quilóme-
tros a sudeste de Palma.
Só na mais recente vaga de 
violência, desde 27 de maio, 
morreram pelo menos 33 habi-
tantes, 11 supostos agressores e 
dois elementos das forças de se-
gurança, segundo números das 
autoridades e testemunhos da 
população à Lusa.
Povoações remotas da provín-
cia de Cabo Delgado, situada 
a 1.500 quilómetros a norte de 
Maputo, têm sido saqueadas 
com violência por desconheci-
dos nos últimos noves meses.
Os grupos invadem as casas de 
construção precária com cata-
nas em busca de gado, comida, 
dinheiro e bens de valor e têm 
provocado um número inde-
terminado de mortes, algumas 
com recurso a metralhadoras, 
além de incendiarem parte das 
povoações.
A onda de ataques teve início 
em Mocímboa da Praia com 
um grupo armado que inte-
grava alguns elementos de um 
grupo muçulmano que ocupava 
uma mesquita da vila e defen-
dia que a lei islâmica devia so-
brepor-se ao Estado de direito.
Os grupos que têm atacado as 
aldeias nunca fizeram nenhuma 
reivindicação nem deram a co-
nhecer as suas intenções.
Relatórios de investigadores 
notam que há redes criminosas 
internacionais ligadas ao trá-
fico de heroína, marfim, rubis 
e madeira que estão presentes 
há vários anos na província de 
Cabo Delgado e sugerem que a 
onda de violência esteja ligada 
a essas redes.
As autoridades têm anunciado 
centenas de detenções e refe-
rem que os supostos agresso-
res estão fragilizados, mas sem 
qualquer esclarecimento adicio-
nal sobre as razões da onda de 
violência. Lusa 

Novos ataques em 
Cabo Delgado 
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CA da LAM enfurece 
Primeiro-Ministro

Cessou funções, na 
semana finda, o Conse-
lho de Administração 
(CA) das Linhas Áreas 
de Moçambique (LAM) e 
uma Comissão de Gestão 
será indicada para dirigir 
a empresa até a con-
cretização da aclamada 
reestruturação. Fora das 
zangas do Primeiro-Minis-
tro, Carlos Agostinho Do 
Rosário, estão por detrás 
da queda das LAM, a crise 
financeira (dívida de cerca 
11 biliões de meticais).

Nelson Mucandze

O atraso de uma 
hora do Boeing 
737-500 que le-
varia o Primei-
ro-  Ministro , 

Carlos Agostinho de Rosário, 
até Lichinga (Niassa), obri-
gando este governante a ficar 
encurralado na sala VIP foi 
determinante no novo rumo 
que as LAM iniciou na pas-
sada quinta-feira.

Do Rosário foi dos poucos 
que teve a sorte de ficar ape-
nas uma hora. Afinal, no dia 
anterior mais de 300 passa-
geiros teriam tido o azar de 
serem impedidos de viajar 
pela companhia de bandeira 
por falta de combustível para 
as aeronaves.
Este não era a primeira vez 
que o Primeiro- Ministro 
sai das LAM decepciona-
do. Agostinho do Rosário já 
viu sua mala furtada há uns 
meses quando retornava em 
uma das suas viagens.
Na quinta-feira, quando o 
governante foi informado na 
sala VIP que estavam cria-
das as condições para via-
gem, dispensou  as LAM e 
solicitou o luxuoso jatinho 
Beechcraft modelo Hawker 
850XP da Força Aérea de 
Moçambique, que antes do 
actual Bombardier usado 
pelo Chefe do Estado, Filipe 
Nyusi, era o avião presiden-
cial.
Foi um processo estranho, 
visto que há quem garan-
te que estavam criadas as 
condições para se abastecer 
o voo que levaria PM para 
Lichinga, porém na última 
hora a gasolineira condi-

cionou o abastecimento ao 
pronto pagamento.
Ora, no mesmo dia, no início 
da noite, o Instituto de Ges-
tão das Participações do Es-
tado (IGEPE), sem detalhar 
a essência da sua decisão, re-
solveu cessar funções a todos 
os membros do Conselho de 
Administração, cortando até 
asas aos administradores que 
promoviam intrigas na espe-
rança de chegar a presidência 
daquele órgão.
Esta decisão chegou num 
momento em que na lista do 
governo estão cerca de 63 
empresas públicas a serem 
reestruturadas, incluindo a 
própria LAM, mas quase ne-
nhuma delas cheirou o cum-
primento da longa promessa 
feita pelo Chefe do Estado.
O cancelamento de vários 
voos que geraram prejuízos 
incalculáveis a vários pas-
sageiros que falharam seus 
compromissos por não terem 
conseguido viajar, não é ex-
cluisamente azar do actual 
Conselho de Administração, é 
uma crise que inicia em 2014. 
O gráfico que analisa o pe-
ríodo de 2005 à 2017, no que 
diz respeito ao transporte de 
passageiros, mostra uma des-
cida contínua no transporte 
de passageiro de 2014 à 2017.
É a inviabilidade de uma em-
presa que por mês estima-se 
que a sua produção seja de 
350 - 450 milhões de meti-
cais, enquanto que as despe-
sas para o seu funcionamento, 
incluindo pagamentos para os 
bancos, rondam em 600 mi-

lhões de meticais.
As dívidas das LAM com as 
instituições financeiras estão 
em cinco mil milhões (5 251 
267 866) de meticais, ao adi-
cionar com a dívida operacio-
nal chega aos 11 mil milhões 
de meticais.
Sobre o seu modelo de abas-
tecimento, consta no docu-
mento que o MAGAZINE 
teve acesso,que nos principais 
aeroportos onde há duas ga-
solineiras da Petromoc, como 
Maputo, Beira, Tete, Pemba 
e Nampula, o abastecimento 
de combustível é feito na ga-
solineira com a qual as LAM 
tem crédito que é a British 
Petroleum (BP), caso esta 
não tenha stock, a Petromoc 
(Puma Energy Moçambique) 
é a segunda opção, pois exi-
ge pronto pagamento, o que, 
por vezes, cria irregularidades 
operacionais dada a falta de 
liquidez imediata.
O facto obrigava a adminstra-
ção António Pinto a colectar 
as receitas diárias, contornar 
os bancos onde a empresa 
tem passivos para amortizar, 
e proceder ao pagamento do 
combustível que necessitam 
para abastecer as cinco aero-
naves que estão em funciona-
mento
A cessação de funções dos 
membros do Conselho de 
Administração da compa-
nhia não resolve o problema 
da empresa, que, segundo 
os analistas, como António 
Frangulis, a empresa precisa 
de passar por um processo de 
reforma profunda.
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Eleições reféns de 
partidos beligerantes

A Comissão Nacional 
de Eleições suspendeu, 
semana passada, o início 
da submissão de candi-
daturas para as eleições 
autárquicas de 10 de 
Outubro, devido a falta de 
uma lei sobre o novo mo-
delo de eleição dos pre-
sidentes dos conselhos 
autárquicos. As eleições 
autárquicas, agendadas 
para este ano, estão con-
dicionadas à realização de 
uma sessão extraordiná-
ria do parlamento que, a 
depender da data em que 
se realiza e da posição da 
CNE, poderão não ser na 
data prevista.

Nelson Mucandze

O processo, que 
devia arrancar 
no dia cinco do 
mês em curso, 
f o i  s u s p en s o 

para uma data a anunciar, 
dependendo de aprovação 
de uma nova lei, visto que 
a antiga desatualizou-se de-
pois da promulgação da Lei 
da Revisão Pontual da Cons-
tituição, que vem abrindo 
espaço para novo modelo de 
eleição.
“As eleições em qualquer 
parte do mundo, Moçambi-
que não é excepção, baseiam-

-se no princípio da legalida-
de, isso significa que todo o 
acto eleitoral deve ter uma 
base legal e hoje, em Moçam-
bique, não temos esta base 
legal”, disse o jurista Elísio 
de Sousa, em conversa com o 
nosso Jornal.
Adiante, o nosso interlocu-
tor explicou que na ausência 
dessa base, não existem elei-
ções nos termos acordados. A 
Frelimo e a Renamo não che-
garam ao entendimento em 
relação a entrega das armas.
“Estamos a falar de uma dis-
cussão que era entre duas 
pessoas e uma delas não está 
presente. Só que uma deles 
não está presente”, para de-
pois criticar a Renamo: “Não 
vejo um fundamento que 
consiga justificar a recusa 
da entrega das armas, numa 
altura em que vamos às elei-
ções, não tendo nenhuma 
base que sustenta a recusa 
na entrega de armas ficamos 
numa situação complicada, 
porque as eleições acabam 
sendo tremidas e prejudica-se 
não só a Renamo, mas todo o 
país, visto que a democracia 
é um dado adquirido, é um 
direito e uma dadiva consti-
tucional”.
Ainda nas palavras daque-
le jurista, Moçambique está 
num impasse sério e perigoso 
para a estabilidade do País e 
porque está a se admitir que 
pode não se ter as eleições 
como estavam agendadas.
“Mas quem sai a perder é a 
Renamo, porque a Renamo 
não entregando as armas fica 
em desvantagem, porque ela 

não está com o poder, mas 
ao mesmo tempo a população 
fica prejudicada, porque não 
vê exercido o seu direito de 
escolher os seus representan-
tes”, afirmou De Sousa.
Completando, mais adian-
te, que não há experiencia 
de um país que estabilizou-
-se com a falta de eleições, a 
não ser que seja um país, de 
facto, assumido com o regime 
de ditadura, que não é o nos-
so caso.
“A Renamo não pode conti-
nuar a ter as armas como um 
trunfo negocial, porque isto 
passa a ser no meu ponto de 
vista uma chantagem.
Outro jurista que se pronun-
ciou sobre o processo foi o 

antigo Presidente da Comis-
são dos assuntos Constitucio-
nais, Direitos Humanos e de 
legalidade da Assembleia da 
República, Teodoro Waty, 
que elogiou a posição da 
CNE, pecando, na sua opi-
nião, por ser tardia.
“É minha opinião que a po-
sição da Comissão Nacional 
de Eleições peca pela demo-
ra. A partir do momento 
que a CNE sabe que existe 
uma nova Constituição da 
República, provavelmente 
pudesse, imediatamente, ter 
suspendido todo este processo, 
porque sem lei não pode haver 
todo este processo eleitoral”, 
disse Teodoro Waty.

Teremos governantes ilegais
Na opinião de José Domingos 
Manuel, secretário-geral do 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), a não se 
realizarem eleições no dia mar-

cado, 10 de Outubro, o que 
poderá acontecer é que o país 
terá governantes locais ilegais, 
uma mancha negra para a de-
mocracia moçambicana.

“Nós repudiamos esta sus-
pensão. Uma nação não pode 
estar refém de um grupinho 
de pessoas”, disse Domingos 
Manuel, que diz “estarmos de-
cepcionados porque estávamos 
preparados para estas eleições. 
Elas custam dinheiro para os 
partidos e a sociedade em ge-
ral estava moralmente prepa-
rada para este processo”.
Ainda nas palavras do Secre-
tário-geral do MDM, esta posi-
ção da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE), promovida 
pela maioria parlamentar 
da Frelimo, deve preocupar 
o próprio Chefe de Estado, 
Filipe Nyusi, que é também 
presidente do Partido Fre-
limo, afinal, ele jurou fazer 
cumprir a Constituição e 
“as eleições foram marca-
das com base na Constitui-
ção da República”, disse, 
ignorando a recente revisão 
dessa lei mãe. Domingos foi 
repetitivo em afirmar que 
a medida é um atentado a 
Constituição.

É culpa da Frelimo
António Muchanga, parlamentar pela Re-
namo, começou por lembrar que as pró-
ximas duas semanas são decisivas: “Caso 
não se realize uma sessão extraordinária 
não haverá eleições nas datas previstas”, 
disse, atirando que “ a decisão da Frelimo 
de sabotar a sessão extraordinária foi mui-
to mal tomada”.
Ainda nas palavras de Muchan-
ga, o que se pode fazer é esperar 
que as “pessoas que sabotaram a 
sessão extraordinária” se pronun-
ciem e revejam a sua posição.
Recentemente, a bancada parla-
mentar da Frelimo adiou a ter-
ceira sessão extraordinária da 
Assembleia da República (AR), 
que tinha como agenda apreciar 
e aprovar o novo pacote eleitoral 
na sequência da revisão pontual 
da Constituição da República, 
condicionando-a à desmilitariza-
ção e integração da ala militar da 
Renamo.
É esta agenda que, de acordo 
com Muchanga, teria criado con-
dições legais para a realização das 
eleições, afinal, a agenda aprecia-
ção das propostas de alteração 
das leis que estabelecem o Qua-
dro Jurídico para a Implemen-
tação das Autarquias Locais e o 

Regime Jurídico da Tutela Administrativa 
do Estado a que estão Sujeitas as Autarquias 
Locais.
Enquanto isso, a CNE diz que só depois de 
ser aprovada a lei é que se vai recalendarizar 
o processo eleitoral e avaliar-se se há condi-
ções para a realização do escrutínio a 10 de 
Outubro.
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PGR insta ao combate à corrupção de 
‘pequena monta’
A Procuradora Geral da Re-
pública, Beatriz Buchili, su-
blinhou, semana transacta, a 
necessidade de um combate 
cerrado à corrupção dita ‘de 
pequena monta’. De acordo 
com Buchili, a ideia é que se 
construa uma sociedade não 
tolerante à corrupção.
Beatriz Buchili,, que falava 
semana transacto na abertu-
ra da conferência internacio-
nal sobre a intervenção do 
Estado, da Sociedade e do 
Direito no Combate à Cor-
rupção, sublinhou a necessi-
dade de uma cada vez maior 
conscientização sobre os ma-
les que se podem experimen-
tar como efeitos colaterais da 
corrupção generalizada.
“A nossa aposta é que não 
podemos ser uma sociedade 
tolerante à corrupção, onde 

um automobilista que viola 
as normas oferece valores ao 
agente de trânsito para que 
nada lhe aconteça, uma so-
ciedade onde um agente eco-
nómico viola as normas sobre 
a actividade que desenvolve, 
oferece valores ou outros fa-
vores ao inspector para não 
ser penalizado”, disse a Pro-
curadora.
Sendo que a conferência jun-
tou personalidades e institui-
ções de Angola, Cabo Verde, 
São Tomé e Príncipe, Guiné-
-Bissau, e Timor-Leste, além 
de Moçambique com propó-
sito de promover uma refle-
xão conjunta sobre matérias 
de interesse também para os 
países africanos, ficou assen-
te que a corrupção é preocu-
pação de todos os governos 
africanos, o que justificou a 

realização, ainda na segun-
da transacta na Mauritânia, 
de uma Cimeira dos Chefes 
de Estado e de Governo da 
União Africana, sob o lema 
“Vencer a Luta Contra a 
Corrupção: Uma Via Susten-
tável para a Transformação 
de África”.
Assim, Buchili apontou que 
a livre circulação de pessoas 
e bens entre os países exige 
a tomada de medidas que 
consolidem os mecanismos 
de prevenção e combate à 
corrupção e, como Ministé-
rio Público, a PGR assume 
a prevenção e combate aos 
crimes de participação eco-
nómica ilícita, tráfico de 
influências, enriquecimento 
ilícito, entre outros. 
Por seu turno, a Procurado-
ra portuguesa, Inês Pereira, 

recordou ao auditório que 
a corrupção nasce mesmo é 
nas coisas pequenas até por-
que “ninguém inicia a sua 
vida política como Primei-
ro-ministro”- para o caso do 
sector público – “ou inicia a 
vida empresarial como ad-
ministrador” -  para o caso 
do sector privado.
Numa colocação muito pro-
vocadora, Pereira sugere 
que “o crime de corrupção 
é tão natural nas nossas 
sociedades como o ar que 
respiramos”. Mas, para a 
académica, a culpa é da 
própria sociedade capitalis-
ta é que o medidor do su-
cesso é o dinheiro, sendo 
por isso natural tudo se fa-
zer para alcançar tal suces-
so. 
Abanês Ndanda
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Desnutrição aguda tende a aumentar em Quelimane 
Mais de novecentos casos de desnutrição aguda foram diagnosticados nos primeiros seis meses 
deste ano em várias unidades sanitárias do distrito de Quelimane, na Zambézia. O número repre-

senta um aumento em mais de duzentos e sessenta casos. 

Tráfico de 
influências leva 
Samora Jr ao GCCC

Samora Machel Jr, empresário, 
filho do saudoso antigo Pre-
sidente, Samora Machel, can-
didato a cabeça de lista pela 
Frelimo na Cidade de Maputo, 
foi ouvido na última sexta-feira 
(06 de Julho) no Gabinete Cen-
tral de Combate à Corrupção 
(GCCC). O GCCC se excusou 
de prestar qualquer tipo de in-
formação, no entanto fonte do 
MAGAZINE Independente ga-
rantiu tratar-se de um processo 
em que o empresário é implica-
do em tráfico de influências em 
uma série de contratações com 
instituições públicas.
Samora Machel Jr entrou no 
Gabinete Central de Combate 
à Corrupção pelas 10 horas, 
tendo sido ouvido até pelo me-
nos 13horas. Durante este pe-
ríodo todo, a nossa equipa de 
reportagem se encontrava em 
idas e voltas entre a recepção, 
secretaria geral e o cartório 
procurando informação sobre o 
processo no qual Samora Ma-
chel estava sendo ouvido. Em 
nenhum dos três pontos do 
GCCC foi possível ter a infor-
mação que o próprio porta-voz 
preferiu esconde-la.
Pelas 13 horas e poucos minu-
tos uma forte movimentação de 
agentes do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SER-
NIC), afectos ao Gabinete Cen-
tral de Combate à Corrupção, 
comandados pelo porta-voz do 
Gabinete Central de Combate 
à Corrupção já denunciava o 
fim da audição do candidato a 
cabeça de lista nas internas da 
Frelimo para as autárquicas.
Depois de várias ‘maracutaias’ 
para a extracção do empresário 
pela saída dos fundos, o filho 
do antigo estadista moçambi-
cano saiu pelas exactas 13 ho-
ras e 54 minutos numa viatura 
improvisada pela procuradoria 
e conduzida por um agente do 
SERNIC afecto ao GCCC, cuja 
identidade omitimos proposita-
damente nestas linhas. 
Abanês Ndanda

destaques

Assédios e ameaças nas 
“internas” da Frelimo na Matola
Está a ‘aquecer a chapa’ 
na Matola no processo de 
escrutínio interno para 
cabeça-de- lista para o 
município da Matola.

Com o actual edil da 
Matola, Calisto Cossa, 
candidato natural, Mila-
gre Manhique proposto e 
apoiado por 4 comités de 
círculo, Joquim Mundlovo 
e Ana Maria, o ambiete é 
de cortar à faca, ao que o 
MAGAZINE foi informado.

Abanês Ndanda

Fontes ligadas ao 
partido Frelimo 
ao nível do Mu-
nicípio da Mato-
la apontam para 

que parte dos secretários dos 
comités de círculos têm es-
tado a ser assediados e até 
mesmo ameaçados no sentido 
de desistir do apoio a Mila-

gre Manhique.
Milagre Manhique foi pro-
posto pelos comités de cír-
culo de Nkobe, Matola-Gare, 
Machava KM15 e Machava-
-Sede, sendo verdade que 
mesmo um bastava para pro-
por candidato.
Contactado pela nossa equi-
pa de reportagem, Milagre 
Manhique confirmou ser 
“candidato a candidato” 
para cabeça-de-lista nas au-
tárquicas na Matola. Quanto 
às informações sobre assédios 
e ameaças disse ter a infor-
mação, faltando-lhe elemen-
tos para “ajuizar se é verda-
de ou não”.
“O meu posicionamento é 
de que este é um processo 
de exercício de democracia 
interna no partido, e tudo o 
que deve acontecer é que se 
siga à risca a directiva do 
partido para orientar este 
processo”, disse Manhique ao 
MAGAZINE sublinhando, no 
entanto, que “a ser verdade, 
tal comportamento não re-
presenta uma forma de ser e 
estar no partido em proces-
sos deste tipo”.

Ainda em breve contacto 
com a nossa reportagem, Ma-
nhique remeteu ao Comité de 
Verificação do Partido Freli-
mo que, segundo ele, tem a 
competência para velar pelo 
decurso ordeiros dos proces-
sos “incluindo este”.
No Município da Matola, o 
actual edil nunca camuflou 
a intenção de renovar, sen-
do verdade que para além de 
diferenças internas mesmo 
dentro do município (admi-
nistração), os conflitos de 
Mathlemele são descritos 
como corrosivos à sua popu-
laridade.
Milagre Manhique, ao nível 
do partido está a cumprir 
mandato como  Presidente 
do Conselho de Jurisdição da 
OJM ao nível da Província 
de Maputo.
O ambiente é descrito como 
altamente tenso, se aguar-
dando com alta excitação o 
pronunciamento da Comissão 
Política do partido Frelimo, 
não só sobre as “internas” da 
Matola, mas também de Ma-
puto onde há também muito 
barulho. Milagre Manhique.
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Tagir Carimo virtual cabeça 
de lista da Frelimo em Pemba

O edil de Pemba, Tagir 
Carimo, é seguramente 
dos edis eleitos nas listas 
da Frelimo, aquele cujo 
trabalho é valorizado e 
elogiado até pelos parti-
dos da oposição a nível 
da Assembleia Municipal, 
daí, naturalmente, mos-
tra-se um virtual cabeça 
de lista do “Partidão” no 
município que é capital de 
Cabo Delgado; a província 
do gás, rubis, grafite, etc. 

Jorge Adremane *

 

O processo de aus-
cu l t a ção  da s 
bases da Freli-
mo em Pemba 
caminha para 

sua fase final. Em todos os 
bairros da Cidade de Pemba, 
o nome do actual edil, Ta-
gir Carimo, continua a colher 
maior consenso se comparado 
com os seus três oponentes di-
rectos que aspiram ser cabeças 
de lista nas eleições autárqui-
cas agendadas para Outubro 
próximo.
Trata-se de de Iassine Inhirie, 
empresario local que curiosa-
mente não conta com o apoio 
da classe empresarial local. 
A nível da Frelimo, Inhirie é 
acusado de não ter um histó-
rico de militância na Frelimo 

e de ter sido sócio do dirigente 
histórico da Renamo, Vicente 
Ululo num negócio de escola 
de condução.
O outro aspirante a cabeça de 
lista é Atanásio Amba, funcio-
nário das TDM e antigo  se-
cretário do Comite da Cidade 
da Frelimo em Pemba para 
área de mobilização, cargo 
que cessou por alegado fraco 
desempenho e promoção de 
intrigas entre os camaradas na 
cidade de Pemba. 
Na corrida está também Flore-
te Simba Moturua, antigo ofi-
cial da força aérea que há mais 
de 15 anos tem disputado a 
corrida interna para candida-
to. Este candidato, para além 
de antigo oficial das forças ar-
madas é empresário e tinha re-
lações previlegiadas com o an-
tigo edil da Cidade de Pemba 
(que foi forçado a renunciar) e 
trabalhava com o anterior edil 
no negócio de remoção de lixo, 
através da empresa Quimilar, 
tendo deixado uma enorme dí-
vida para com a edilidade. 
De resto, as auscultações que 
as brigadas da Frelimo tem 
estadop a realizar, incluem 
funcionarios públicos, grupos 
religiosos e líderes influentes 
a nível da Cidade. 
No que se refere as organi-
zações sociais da Frelimo, 
nomeadamente, OJM, OMM 
e ACLIN, Tagir faz o pleno 
neste segmento de apoian-
tes, especialmente a nível da 
OJM de onde Tagir fez toda 
sua carreira política até ser 
designado candidato da Fre-
limo nas eleições intercalares.

Para além das organizações 
sociais, Tagir  conta com 
apoio da nata empresarial 
de Pemba, especialmente do 
sector do turismo que olha 
para as suas realizações na 
cidade como factores decisi-
vos para o aumento da pro-
cura pela Cidade de Pemba 
como destino turistico, espe-
cialmente na quadra festiva 
do natal e fim de ano.
O Municipio de Pemba li-
derado por Tagir conseguiu 
também controlar a cóle-
ra em bairros prolemáticos 
como Paquite, onde o feca-
lismo à ceu aberto era uma 
cultura enraizada.
Por outro lado, o actual exe-
cutivo municipal investiu 
durante o presente mandato 
mais de 500 milhões para o 
sector de estradas, fazendo 
da Cidade de Pemba, um dos 
municipios em bom estado de 
transitabilidade. 
Na verdade, o edil de Pem-
ba é seguramente dos edis 
eleitos nas listas da Frelimo, 
aquele cujo trabalho é valori-
zado e elogiado até pelos par-
tidos da oposição a nível da 
Assembleia Municipal. 
A título de exemplo, nos úl-
timos dois anos, os relatorios 
de execução de actividades 
apresentados por Tagir na 
Assembleia Municipal tem 
colhido votos favoráveis da 
Frelimo e da bancada do 
Movimento Democrático de 
Moçambique na Assembleia 
Municipal de Pemba.
Ele previlegia durante a sua 
governação, um exercício 
permanente de contacto com 
as populações, incluindo a 
instalação do gabinente do 
presidente nos bairros, per-
mitindo maior contacto com 
os problemas dos munícipes, 
evitando assim as habituais, 
burocráticas  e morosas au-
diências.
Na última sessão da Assem-
bleia Municipal, a bancada 
da Frelimo, na Assembleia 
Municipal apreciou positiva-
mente o informe do Conselho 
Municipal liderado por Ta-
gir Carimo, felicitando o edil 
pelo contínuo empenho na 
procura da melhoria das con-
dições de vida dos munícipes 
de Pemba. 
Nos próximos dias, a can-
didatura de Tagir será ofi-
cialmente confirmada pelos 
camaradas, cabendo a Co-
missão Política da Frelimo 
a sua homologação e decisão 
final.

* Colaboralçao

Uma brigada central da 
Renamo reuniu-se, semana 
passada, com os pré-candi-
datos da Renamo à Assem-
bleia Municipal. No entan-
to, facto que não passou 
despercebido foi a ausência 
da turma “B” Renamo, ou 
seja, os recém-chegados do 
MDM.
De acordo com a agenda, 
do encontro sairia a lista 
definitiva dos membros da 
Renamo candidatos à As-
sembleia Municipal na Ci-
dade de Maputo, que seria 
subsequentemente submeti-
da à Comissão Política Na-
cional da perdiz. 
Nem Venâncio Mondlane, 
o propalado cabeça de lis-
ta, nem Ismael Nhacúcue, 
o antigo chefe da bancada 
do MDM na Assembleia 
Municipal que há dias diri-
giu um grupo de dissidentes 
do MDM fazendo declara-
ções de amor à Renamo, 
não se fizeram presentes na 
sala que acolheu o encontro 
numa das instâncias hote-
leiras da cidade capital.
Contrariamente ao que se 
tinha anunciado pelo porta-
-voz do encontro, André 
Magibiri, a equipa de re-
portagem do MAGAZINE 
Independente, ficou a saber 
de fontes ligadas à Renamo 
que o encontro tinha como 
objectivo explicar a um 
grupo restrito de quadros 
de base sobre como seria 
montada a lista à candida-
tura para Assembleia Mu-
nicipal, principalmente o 
facto de ter que acomodar 
os membros novos da Rena-
mo que acabam de sair do 
MDM.
Importa referir que Venân-
cio Mondlane está a enca-
beçar a negociação de um 
grupo de (ex)membros do 
MDM no sentido de os aco-
modar nas eleições autár-
quicas, bem como nas legis-
lativas de 2019 pelo círculo 
eleitoral da cidade de Mapu-
to.
“Não devem mais prevalecer 
dúvidas do meu desmem-
bramento do partido que 
representei nos últimos 5 
anos”, escreveu Venâncio na 
sua conta numa rede social 
de uso massivo anunciado 
a sua saída do partido que 
o fez deputado, cargo que, 
igualmente, renunciou re-
centemente.
Na sua carta de renúncia 

Mondlane  justifica a sua 
desvinculação com  a  in-
compatibilidade e constran-
gimentos impostos para 
prosseguir com a  suas fun-
ções de acordo com os no-
bres interesses do povo  e 
os ideais  que norteiam a 
sua adesão e representação  
aquele partido no Parlamen-
to.
Entretanto, a Comissão Na-
cional de Eleições (CNE) 
deliberou semana passada 
pela suspensão do início da 
submissão de candidaturas 
para as autárquicas. Nesta 
altura em que nada mostra 
impossível um adiamento, 
a acontecer, complicaria 
as contas do dissidentes do 
MDM alguns dos quais dei-
xaram lugares à disposição 
com os olhos postos nas au-
tárquicas.
O próprio Venâncio Mon-
dlane renunciou o posto de 
deputado na Assembleia da 
República para evitar per-
der mandato logo que se 
tornasse oficial a informa-
ção apontando para o facto 
de ser cabeça de lista de um 
partido diferente daquele 
que o elegeu.
Por outro lado, Ismael Nha-
cúcue, também renunciou 
o cargo de chefe da Banca-
da do MDM na Assembleia 
Municipal, e pelo mais dois 
membros do colegial muni-
cipal que abriram mão para 
bater as asas como perdizes.
Dois dos cinco antigos 
membros do MDM conti-
nuam a auferir nos lugares 
de membros da Assembleia 
na bancada do Galo.
O porta-voz da CNE, Pau-
lo Cuinica deu a conhecer à 
imprensa que a manutenção 
da data de eleições em 10 
de Outubro dependerá da 
aprovação e publicação da 
legislação eleitoral conforme 
a alteração constitucional 
operado, processo após o 
qual se procederá à recalen-
darizaçào. 
Cuinica não colocou de fora 
a hipótese de adiamento 
das eleições. Concretizado 
o adiamento para o próxi-
mo ano, com a hipótese de 
se juntarem as autárquicas 
e as eleições gerais, Venân-
cio Mondlane, assim como 
Ismael Nhacúcue não pode-
rão se candidatar para as 
Assembleias Municipal e da 
República simultaneamente.
Abanês Ndanda

Tagir Carimo, edil de Pemba
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João Romão

opinião

Internet: a mais poderosa 
ferramenta de censura

Não é o lado mais sombrio da in-
dústria que quero trazer à baila. É 
sobre o poder que uma plataforma 
tem de decidir a ética e a moral 
dos seus utilizadores. É sobre os 
novos donos da palavra.
Quando o britânico Tim Berners-
-Lee inventou a World Wide Web 
(www), em 1989, não imaginaria 
o quão perigosa esta se viria a 
tornar. Quando Jimmy Wales 
fundou a Wikipedia em 2001, fê-
-lo com o intuito de permitir que 
indivíduos pudessem colaborar na 
criação, organização e divulgação 
de conhecimento.
Separados por 12 anos, ambos 
partiam de valores básicos na sua 
relação com isto a que chamamos 
de Internet. Na sua génese, a des-
centralização do poder seria um 
dos princípios mais invioláveis da 
comunidade. Assim, não existiria 
um poder central responsável por 
autorizar e mediar a colocação de 
conteúdos na web. Não haveria 
qualquer nó central ou qualquer 
guardião da palavra. A internet 
seria livre, liberta de qualquer cen-
sura ou vigilância  indiscriminada.
Este era o princípio base do so-
nho de ligar o mundo numa só 

plataforma. Um sonho que, ulti-
mamente, tem ganho contornos 
de pesadelo.
Novas formas de censura, novos 
donos da palavra
Com o crescimento das redes so-
ciais e da panóplia de aplicações 
que as rodeiam, a experiência di-
gital aglomerou-se à volta de uma 
mão cheia de serviços: Facebook 
para redes sociais, Google para 
pesquisa, Spotify para música 
e assim sucessivamente. Como 
em qualquer outro exemplo de 
elevada concentração, para além 
de utilizadores e conteúdo, esta 
centralização veio trazer poder a 
estas plataformas. Aqui, alegaria 
eu, demasiado poder.
Com a maior parte da popula-
ção a consumir conteúdo (notí-
cias, conhecimento, cultura, etc.) 
através destas plataformas, não 
consigo deixar de ficar incomo-
dado quando são algoritmos que 
definem aquilo que podemos ver, 
em função do que poderá gerar 
mais engagement(likes, clicks, e 
outros quaisquer objetivos perver-
sos) para a plataforma.
Mas, pior do que isso, preocupa-
-me quando são estas plataformas 
a definir aquilo que eu não devo 
ver. Quando são as plataformas 
a censurarem (pois não há outro 
nome) em função daquilo que elas 

acham que é bom ou mau. Quando 
são máquinas, algoritmos, enfim, 
código, a definir o que é certo e o 
que é errado.
Dou-vos um exemplo com um 
serviço que milhões de portugue-
ses usam: o Spotify. A plataforma 
de streaming serve milhões de 
horas de música todos os dias, a 
muitos de nós.
Uma das suas principais funcio-
nalidades é a secção de playlists, 
criadas especificamente ao gosto 
do utilizador (nós). É o produto 
de avançados algoritmos de inte-
ligência artificial e machine lear-
ning que, em qualquer momento, 
determinam as músicas que nós 
queremos ouvir. Tal como as 
mães, os algoritmos sabem o que 
é melhor para nós.
Acontece que no passado mês de 
Maio, a Billboard avançou que a 
plataforma tinha retirado as músi-
cas do artista R. Kelly de todas 
as recomendações automáticas 
(algoritmos) e ainda das famosas 
playlists editoriais (RapCaviar, Dis-
cover Weekly, etc).
Nas palavras da Spotify: “Não cen-
suramos um artista devido ao seu 
comportamento, mas queremos 
que as nossas decisões editoriais 
reflitam os nossos valores. Quando 
um artista faz algo que é prejudicial 
e odioso, isso pode ter um impacto 

na forma como trabalhamos com 
esse artista”.
Até aqui, tudo bem, certo? A pla-
taforma, à luz das recentes acusa-
ções de assédio sexual, violência 
e coerção, por diversas mulheres, 
resolveu agir de acordo com os seus 
valores. Ignore-se que o artista ain-
da não foi condenado por qualquer 
acusação. A plataforma já o fez.
Será R. Kelly o único artista acusa-
do deste tipo de crimes? Teremos 
encontrado a única pessoa “errada” 
na longa lista de artistas do Spotify? 
Permitam-me: não.
•	 Aos 23 anos, Anthony Kiedis 

(vocalista dos Red Hot Chili 
Peppers) mantinha relações 
sexuais com uma adolescente 
de 14 anos.

•	 Michael Jackson foi acusa-
do de contactos impróprios 
com menores.Ian Watkins 
(vocalista dos Lost Prophets) 
foi condenado a 35 anos de 
prisão por múltiplos crimes 
de abuso sexual de menores.

•	 Chris Brown espancou brutal-
mente a namorada, Rihanna, 
em 2009.

•	 Chuck Berry usava câmaras 
para espiar mulheres nas suas 
casas de banho.

•	 Sid Vicious (dos Sex Pistols) 
matou a mulher.

•	 Iggy Pop teve relações com 

a sua “baby groupie” Sable 
Starr quando esta tinha 13 
anos.

•	 David Bowie teve relações 
com Lori Mattox quando ela 
tinha 14 anos.

•	 O guitarrista dos lendários 
Rolling Stones Bill Wyman, 
começou a namorar a sua 
eventual mulher Mandy Smi-
th, quando ele tinha 47 anos 
e ela 13.

A lista podia continuar, porque há 
muitos mais exemplos. Contudo, 
estes artistas podem ser encontra-
dos em listas editoriais e em suges-
tões dos algoritmos da plataforma.
Não é o lado mais sombrio da 
indústria que quero trazer à baila. 
Disso, a história encarregar-se-á. É 
sobre o poder que uma plataforma 
tem de decidir a ética e a moral dos 
seus utilizadores. É sobre os novos 
donos da palavra, as plataformas, 
e o seu crescente poder.
Um poder que se pode alastrar 
rapidamente a todas as formas de 
consumo digital. Um poder que 
pode decidir por si que notícias 
pode ler, que sites pode visitar, 
que conteúdo pode consumir. Para 
o seu bem, claro. É esta a internet 
dos nossos dias. O sonho de qual-
quer déspota. A mais poderosa 
ferramenta de censura alguma vez 
criada. Observador.pt

Nesta recente estadia em Maputo  
do Primeiro Ministro português 
António Costa  e a sua equipa 
ministerial do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros Augusto 
Santos Silva, Ministro da Ad-
ministração Interna, Eduardo 
Cabrita, Ministra do Mar Ana 
Paula Victorino, por ocasião 
da realização da III CIMEIRA 
MOÇAMBIQUE PORTUGAL, 
tendo-se também realizado por 
esta ocasião uma conferência 

MOÇAMBIQUE/PORTUGAL, 
O SECTOR DA ENERGIA : 
PARCERIAS E OPORTUNI-
DADES DE NEGÓCIO.
Marcaram também presença, por 
Moçambique,  na temática em-
presarial o Ministro da Indústria 
e Comércio Ragendra de Sousa, 
o Ministro dos Transportes e 
Comunicações Carlos Mesquita 
e o Ministro da Economia e Fi-
nanças Adriano Maleiane 
Houve ainda abordagens nomea-
damente por Lourenço Sambo 
Director Geral da APIEX,  Luis 
Castro Henriques da AICEP e 
da SOFID a sua CEO Marta 

Mariz. A Banca comercial fez 
também intervenções a propósi-
to do evento e diversas médias 
e grandes empresas directa ou 
indirectamente ligadas ao sector 
energtico fizeram também curtas 
intervenções.
No final do evento foram assina-
dos diversos acordos que virão 
permitir acesso em condições 
mais favoráveis a oportunidades 
de negócio que beneficiarão os 
empresários de Moçambique e 
Portugal e poderão vir a criar 
novas parcerias.
O evento testemunhado por 
centenas de atentos participan-

tes na sua maioria empresários 
de ambos os países, havia sido 
amplamente divulgado pela 
Delegação da AICEP junto da 
Embaixada de Portugal em Ma-
puto e pelo Consulado Geral de 
Portugal em Maputo.
Nos dois encontros havidos com 
o Primeiro Ministro de Portugal 
António Costa ele anunciou por 
diversas vezes que viria a Sofala, 
à Beira terra onde alguns fami-
liares seus tiveram origem. Apro-
veitei para lhe referir que por esta 
Provincia de Sofala passaram 
entre outros Luis de Camões, 
António Menano e Zeca Afon-

so. Foi também nesta Provincia 
construída a primeira verdadeira 
obra de construção civil existente 
há época em todo o litoral do 
Oceano Indico, a Fortaleza de 
Sofala, 1505, edificada por Pero 
de Anaia. Mais recentemente 
em  17 de Janeiro de 1974, com 
os tumultos verificados junto à 
então Messe dos Oficiais,  a Beira 
de Moçambique vira a página da 
História em Portugal, meses mais 
tarde com o 25 de Abril de 1974.
Porque não acreditar que António 
Costa cumpra a promessa? Um 
dia vamos tê-lo de visita a Sofala 
e à Beira cidade capital.

António Costa promete visitar Sofala, há quem 
não acredite que tal venha a acontecer!

Augusto Macedo Pinto

Advogado
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Manuel Carvalho

Que este seja o último 
grande impasse

jossiasgira@gmail.com

O país vive, desde há prati-
camente duas semanas, o seu 
maior impasse político dos 
últimos tempos. Ao provocar 
o cancelamento da sessão ex-
traordinária da Assembleia 
da República que iria aprovar, 
em definitivo, o pacote sobre a 
descentralização, a bancada da 
Frelimo no parlamento provo-
cou um verdadeiro “terramoto” 
político que terá consequências 
que ainda vamos avaliar.
Para já, derivado desse impasse 
entre as bancadas da Frelimo e 
da Renamo na AR ou entre o 
governo e a Renamo, a Comis-
são Nacional de Eleições viu‒se 
sem espaço, nem capacidade 
para continuar a fazer o seu 
trabalho técnico, no âmbito de 
preparação das eleições autár-
quicas aprazadas para o dia 10 
de Outubro deste ano.
O governo, apoiado pela banca-
da maioritária na Assembleia da 
República, exige que a Renamo 
dê passos visíveis e concretos no 
projecto, quase apoiado por to-
dos os segmentos da sociedade, 

visando a sua desmilitarização 
e esta exige que o executivo dê 
passos, também concretos, no 
enquadramento e reinserção so-
cial dos seus homens armados.
Ninguem sabe, ao certo, onde 
está a dificuldade de se fazerem 
os mapeamentos. Ninguem 
sabe, ao certo, quem tem razão. 
A verdade é que o processo 
político moçambicano está 
num grave impasse, que tanto 
pode perigar a paz, como pode 
fazer retroceder todos os en-
tendimentos havidos entre a 
liderança anterior da Renamo 
e o Presidente da República, 
Filipe Nyusi.
O processo eleitoral para as 
autárquicas deste ano pratica-
mente já começou, com a ins-
crição de 21 organizações con-
correntes. Devia ter começado 
semana passada a apresentação 
das candidaturas propriamente 
ditas na Comissão Nacional de 
Eleições, mas uma vez que a 
nível constitucional as regras 
de jogo já começaram a mudar, 
a CNE achou, por bem, não 

avançar com um processo em 
que as regras de jogo a nível da 
lei mãe foram alteradas e estão 
para ser alteradas a nível das leis 
ordinárias.
Acontece que o processo eleito-
ral tem prazos. Obedece a um 
calendário que avança com o 
correr do tempo, não ao sabor 
de quem quer que seja, mas ao 
sabor do relógio e do calendário 
anual.
O impasse que se verifica é gra-
ve. Ele compromete a paz. Ele 
compromete todo um ambiente 
de concórdia e de reconcilia-
ção que se vai dando, embora 
timidamente pelo país fora. 
O impasse que se abriu abre 
espaço para que os radicais 
dos dois lados, que existem aos 
magotes, equacionem e ponham 
em andamento os seus famosos 
planos “Bes”.
O impasse que se verifica deve 
ser desencorajado por todos os 
amantes da paz e do bem co-
mum, pois ele não está a favor 
dos interesses dos moçambica-
nos, mas apenas de uns grupi-

nhos que olham simplesmente 
para os seus umbigos.
Para a nossa infelicidade, temos 
ouvido vozes de políticos, até 
de grande estatura, a dizerem 
que os atrasos não vão afectar o 
calendário eleitoral, a apelarem 
à calma e serenidade e a garanti-
rem que nada está perdido por 
causa do impasse.
É má-fé afirmar‒se publicamen-
te que este impasse não afecta 
nada. É grande irresponsabili-
dade política apelar‒se à calma 
e serenidade dos cidadãos, 
quando as suas agendas ficam 
ameaçadas e a sua estabilidade 
é posta em causa por causa de 
decisões políticas irreflectidas.
Em nosso entender, o impasse 
que se assiste é grave sim senhor 
e deve ser denunciado e desen-
corajado. É forçoso que em sinal 
de respeito a todo um povo, as 
partes em litígio se concentrem 
na produção de consensos e ul-
trapassem as suas divergencias, 
ao inves de nos entreterem com 
apelos à calma e serenidade.
Sereno e calmo está o nosso 

pacífico povo, desde ha anos. 
Quem não anda sereno nem 
calmo são os políticos que a Pá-
tria tem produzido, que não se 
entendem sobre coisas simples, 
como definirem um modelo de 
integração de homens armados 
fora da lei para a sua integração 
no sistema. Quem não anda 
sereno e calmo são os que não 
facilitam o processo da sua 
integração nas instituições de 
Estado e todos os dias inventam 
subterfúgios.
Se não sabem como se fazem 
mapeamentos de processos 
como estes, peçam ajuda de pe-
ritos, de igrejas, de personalida-
des de bem e até de organizações 
internacionais. O país deve ir a 
eleições autárquicas de 2018 em 
paz. Todos concordamos com 
isso. Que se eliminem, então, 
as ameaças dessa paz. Que este 
seja o grande e último impasse 
entre o governo e a Renamo. 
Que deixem o povo em paz.

editorial

O poder político estilhaçou-se e 
as sequelas da crise contaminam 
o sistema judicial. O caminho 
do caos é uma má notícia para 
os brasileiros, mas uma boa 
nova para a extrema-direita de 
Bolsonaro. 
Depois da tormenta política, o 
Brasil experimenta agora os sin-
tomas de anarquia no seu sistema 
judicial. As suspeita de um golpe 
para afastar o PT eleito em 2015 
persiste, a figura mais popular do 
regime, Lula da Silva, está na 

prisão, as sondagens indicam a 
possibilidade de um candidato da 
extrema-direita, Jair Bolsonaro, 
chegar ao poder e, soube-se 
agora, o sistema judicial entrou 
num devaneio que trava todas 
as noções de responsabilidade, 
hierarquia e jurisprudência. 
Manter viva uma democracia 
com o poder político carente de 
legitimidade é um drama; juntar 
a esse drama um poder judicial 
contaminado pela suspeita de 
sectarismo torna o cenário do 
Brasil muito mais preocupante 
e sombrio.
Valeu a pena discutir a susten-
tação das provas que levaram 
Lula à prisão e foi indispensá-

vel esclarecer se a sentença do 
tribunal de segunda instância 
só transitava em julgado após 
acórdão do Supremo Tribunal 
Federal. As decisões tomadas 
foram polémicas, como é natural 
que aconteça num país partido 
a meio. Mas foram decisões 
tomadas por juízes protegidos 
por uma interpretação da Cons-
tituição do Brasil. As regras do 
Estado de Direito tinham sido 
observadas.
O mesmo não se pode dizer 
do despacho do desembargador 
de plantão que aceitou o habeas 
corpus de deputados do PT 
apresentado ao tribunal esta 
sexta-feira. Como pode ter 

um magistrado esquecido 
os  acórdãos  de  t r ibunais 
superiores? Pode a partir do 
momento que se sabe que é 
um ex-militante com 20 anos 
do PT e foi alto funcionário 
nos governos de Dilma. Não é 
por isso a liberdade subjectiva 
mas consciente em interpretar 
o processo de Lula que está em 
causa, mas a manifestação de 
que a magistratura entrou na 
disputa entre os apoiantes de 
Lula e os do juiz Sérgio Moro.
Cada dia que passa, o Brasil 
parece dar novos passos para 
o precipício. A sua sociedade é 
incapaz de estabelecer os con-
sensos mínimos da democracia. 

O seu sistema institucional dá 
sinais de se afundar no secta-
rismo que esquece a lei, o bom 
senso e o sentido de Estado. Já 
se sabia que a prisão de Lula 
e o seu afastamento das presi-
denciais levaria o país para a 
beira de um ataque de nervos. 
Não se esperava no entanto 
que a máquina institucional 
mostrasse brechas assim. O 
Brasil precisa de diálogo e 
sensatez para se reerguer e 
assumir o seu papel no mundo. 
A cacofonia política e judicial 
só serve para amplificar a 
descrença e o desespero e, por 
extensão, o discurso fascizante 
de Bolsonaro.  Público.pt 

Brasil, quando o caos contagia a Justiça
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Que se resgate limpezas colectivas nos bairros

Sebastião Magalva
No meu ponto de vista é positivo. 

É uma ideia que pode criar soluções 
para travar com malária e, por ou-
tro lado, criará um mecanismo de 
emprego para as nossas mães. Pen-
so que a ideia não devia terminar 
só nos bairros de Maputo e Matola, 
mas em todo País, porque a malária 
está causar muitas mortes. 

Hortência Pio
Penso que a retoma de limpezas 

colectivas nos bairros para comba-
ter à malaria e outras doenças é 
uma boa ideia para acabar com as 
mortes. Portanto, não há necessi-
dade de se espalhar residios sólidos 
de qualquer maneira nos bairros. 
Se não tem contentor para deposi-
tar lixo, pode-se recorrer a abertu-
ra de covas para enterrar. 

Salvador Muchanga

A recolha e limpeza do lixo nos 
bairros é fundamental para comba-
ter à malária. É encorajar o resga-
te de limpezas colectivas nos bair-
ros, cuja iniciativa já mostrou que 
vale a pena levar a cabo. O lixo 
acumulado e colocado de qualquer 
maneira constitui foco de trans-
missão de muitas doenças. 

Graciete Mosse
É uma boa iniciativa, porque aca-

ba combatendo a própria malária 
que vem dizimando muita agente, 
e infelizmente as pessoas não têm 
a consciência de que a cidade lim-
pa pode combater doenças. Aliás, 
a retoma de limpeza nos bairros é 
muito fundamental, uma vez que a 
iniciativa envolverá todos na luta 
contra doenças. 

Nilton Cumbe

opinião Voz do Povo
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Salimo Abdula denuncia democratização da corrupção 
como entrave para progresso económico nos PALOP
O Presidente da Confede-
ração Empresarial da Co-
munidade dos Países da 
Língua Portuguesa (CE – 
CPLP), Salimo Abdula, foi 
orador, há dias, na Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR), em Maputo, numa 
conferência internacional 
sobre a Intervenção do 
Estado, da Sociedade e 
do Direito no combate 
à Corrupção no seio dos 
Países Africanos de Lín-
gua Portuguesa (PALOP) 
e da CPLP.

Dissertando no 
painel sobre a 
corrupção e o 
seu tratamen-
to económico e 

político, intitulado: “Trans-
parência, integridade e con-
trolo social”, Salimo Abdula 
anunciou que o convite en-
dereçado à CE-CPLP para 
participar na presente confe-
rência organizada pela PGR, 
representa um reconhecimen-
to da importância, por parte 
de diversos actores, nomea-
damente, o governo, o sector 
privado, a sociedade civil e 
as instituições de direito, na 
construção de Estados de Di-
reito cada vez melhores.
“Os países da CPLP vivem 
realidades diferentes, mas 
têm um denominador co-
mum, sobretudo nos PA-
LOP,  que tem atrasado a 
nossa progressão: A demo-
cratização da corrupção nos 
nossos Estados.  Esta é uma 
das preocupações que fre-
quentemente apresentamos 
aos governos da CPLP nas 
reuniões dos Chefes de Esta-
do”, sublinhou o empresário 
moçambicano, apelando so-
bre a necessidade de se ter 
um Estado livre da corrup-
ção.
O empresário recordou que, 
no âmbito das suas activida-
des, a CE-CPLP organizou 
em Maio deste ano, em Ma-
puto, a Conferência Econó-
mica de Mercado da CPLP 
na qual foram discutidos te-
mas como a mobilidade e re-
conhecimento das profissões 
dentro da CPLP, mobilidade 
e vistos, tribunal de arbitra-
gem da CPLP – conciliação 
e mediação, entre outros te-
mas.
Uma das tónicas dominantes 
na conferência de Maputo foi 
a necessidade de se imprimir 

maior transparência e inte-
gridade por parte dos acto-
res políticos, do Estado, da 
sociedade civil e também do 
empresariado.
“A corrupção também exis-
te no sector empresarial, 
às vezes fomentamos maior 
corrupção no sector públi-
co, quando pedimos favores 
para que os nossos dossiers, 
mesmo sem reunir requisitos, 
sejam aceites mediante pa-
gamentos ilícitos”,  observou 
Salimo sobre o mal que atin-
ge o próprio sector empresa-
rial privado na CPLP.
Durante a sua intervenção, 
face aos males da corrup-
ção, Salimo Abdula disse que 
como empresários pretende-
mos um Estado que respei-
te as leis e as faça respeitar. 
Um Estado onde haja sepa-
ração de poderes e sem con-
flito de interesses do servidor 
público, para que este não 
seja juiz em causa própria e 
decida a seu próprio favor.
“Infelizmente, temos exem-
plos de governos nos PA-
LOP, onde o servidor público 
é empresário e tem nas suas 
mãos dossiers que decide a 

seu próprio favor”,  apontou 
o Presidente da CE-CPLP, 
destacando a necessidade de 
um Estado que crie um am-
biente de negócios favorá-
vel a competitividade. “Não 
é possível ser competitivo, 
num ambiente onde reine a 
corrupção”, anotou.
Falando perante uma plateia 
constituída por quadros da 
magistratura nacional e in-
ternacional, Salimo Abdula 
apontou que onde não existe 
integridade está criado um 
campo fértil para a corrup-
ção.
Adiante, o empresário mo-
çambicano anunciou que um 
dos grandes problemas de 
muitos Estados dos PALOP 
é terem adoptado os modelos 
de democracia sem consoli-
dar um dos grandes pilares 
da democracia, que é a sepa-
ração de poderes entre o Es-
tado e o poder político.
“Infelizmente, um pouco em 
muitos países dos PALOP, 
vive-se em sociedades com 
valores muito confusos. Fa-
lando de Moçambique, em 
particular, penso que é hora 
de resgatar valores éticos 

e morais que as nossas ge-
rações perderam. Precisa-
mos urgentemente cultivar 
e desenvolver o princípio 
de integridade nas pessoas. 
Onde não existe integrida-

de, é uma terra fértil para 
corrupção”, destacou Salimo 
concluindo que “Vivemos 
uma era que podemos cha-
mar de democratização da 
corrupção’’.

Intervenção nas infra-estruturas 
está abaixo da meta

Na reunião anual de avalia-
ção do Programa Integra-
do do Sector de Estradas 
(PRISE), que juntou, se-
mana passada, financiado-
res de desenvolvimento e 
outras entidades que inter-
vém no sector, o ministro 
das Obras Públicas, Habi-
tação e Recursos Hídricos, 
João Machatine, reconhe-
ceu que as realizações no 
sector que dirige, encon-
tram-se abaixo da meta. 
A alternativa apresentada 
por Machatine é a de que 
deve se investir na expan-
são da rede rodoviária na-
cional, para aliviar a pres-
são ao Estado através de 
concessões, para garantir a 
manutenção das estradas.
“O financiamento da nos-
sa rede rodoviária deve ser 
alargada, para a promoção 
de contribuição dos cons-
trutores das estradas atra-
vés de concessões, para que 
estas possam aliviar a pres-
são ao Estado nos encargos 
de manutenção, realocando 
os recursos nos investimen-
tos de extensão da rede 
de estradas que estimule a 
produção e comercialização 
agrícola e não só”, disse. 
O governante que recla-
mou, também, a qualidade 
das estradas construídas e 
a resistência diante de ca-
tástrofes naturais apresen-
tou dados que ilustram o 
incumprimento das metas 
planeadas, pelo menos em 
2017. São dados que indi-

cam que foram intervencio-
nados 15.481 de um plano 
inicial que previa trabalhos 
em 18.719 quilómetros de 
estradas.
Em termos de despesa, o 
sector desembolsou 11.692 
milhões de Meticais, quan-
do as perspectivas eram de 
aplicar 18.55 milhões de 
Meticais.
“O abrandamento que 
caracterizou a economia 
mundial, e com efeitos no 
desempenho macroeconó-
mico do país, em particular 
para o sector de estradas, 
que regista escassez de re-
cursos financeiros para o 
financiamento dos progra-
mas de desenvolvimento de 
infra-estrturas, desafia-nos 
a identificar e atrair novas 
fontes e formas de mobili-
zação de recursos para in-
vestir na rede de estradas 
do país”, disse Machatine.
Por sua vez, os parceiros 
de cooperação do sector, 
representados na ocasião 
pela União Europeia, rea-
firmaram a vontade de 
continuar a ajudar, mas 
destacaram a necessidade 
de se maximizar a aplica-
ção dos poucos recursos 
disponíveis.
Exortaram ainda à inclu-
são de redução de risco de 
calamidades nos projectos 
de estradas, face ao au-
mento de riscos de ocor-
rência de fenómenos ad-
versos. 
Nelson Mucandze
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Moçambique e 
Venezuela estreitam 
relações 
Moçambique e Venezuela as-
sinaram, há dias, os acordos 
de supressão de vistos em 
passaportes diplomáticos e 
de serviços e reconhecimento 
de certificados, títulos e di-
plomas do ensino superior.
Para José Pacheco, Ministro 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, os acordos ora 
assinados no âmbito da visi-
ta de Jorge Alberto Arreaza 
Montserrat, Ministro de Re-
lações Exteriores da Repúbli-
ca Bolivariana da Venezuela, 
o acto constitui o culminar 
de um processo iniciado por 
ocasião da visita do Presi-
dente Hugo Chavez a Mo-
çambique em 2002, visando 
materializar as aspirações 
dos governos dos dois países, 
de ver fortalecidas as rela-
ções de cooperação bilateral.
Assim, segundo Pacheco, 
os acordos constituem uma 
plataforma essencial para a 
promoção de intercâmbio e 
facilitação de circulação de 
nacionais dos dois países, 
numa acção indispensável ao 
incentivo das trocas comer-
ciais, ao impulsionamento 
dos laços económicos e ao 
intercâmbio cultural e cien-
tífico.
No concernente ao acordo 
de reconhecimento de certifi-
cados, títulos e diplomas do 
ensino superior o governan-
te entende que é fundamen-
tal neste contexto, tendo em 
consideração que abre pers-
pectivas para a fluidez na 
promoção da cooperação vi-
rada para área de formação 
de quadros em vários domí-
nios de desenvolvimento das 
nossas sociedades.
“Nesta área de formação so-
bressai, evidentemente, o 
nosso interesse na especiali-
zação de quadros moçambi-
canos em matérias ligadas ao 
desenvolvimento de indús-
trias de exploração de hidro-
carbonetos, tomando partido 
da experiência de mais 50 
anos que a Venezuela tem 
nesta área”, disse Pacheco.

Hospitais inventariados para melhor planificação  
Duas mil e quinhentas unidades sanitárias já foram abrangidas pelo inquérito de saúde que 
decorre desde Abril último no país, visando a recolha de informação útil que possa permitir 

uma planificação integrada de acções de fortalecimento do sistema e um conhecimento 
actualizado. 

Moçambique recebeu em 
Julho de 2012 um crédito 
da Associação Internacio-
nal de Desenvolvimento 
(IDA) no valor de 120 mi-
lhões de dólares america-
nos, para a implementação 
do Projecto Cidades e Mu-
danças Climáticas, que fi-
nancia estudos estratégicos 
e construção de infraestru-
turas para reduzir a vulne-
rabilidade aos impactos do 
clima nas cidades da Beira 
e Maputo. Deste crédito, o 
Ministério das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos (MOPHRH) 
responde pela componente 

de reforço da resiliência às 
mudanças climáticas com 
o valor de 85 milhões de 
dólares. 
Nesta componente, o MO-
PHRH, através da Admi-
nistração de Infra-Estrutu-
ras de Água e Saneamento 
(AIAS), em coordenação 
com o Conselho Municipal 
da Cidade de Maputo, está 
a implementar as obras de 
drenagem pluvial na cida-
de de Maputo, particular-
mente na parte Este da 
Av. Julius Nyerere, numa 
extensão de cerca de 2 km, 
orçadas em 4,99 milhões 
de dólares.

Governo realiza obras de drenagem 
pluvial na cidade de Maputo

nacional

Cimeira relança relações 
económicas e evita mazelas

Já vai tempo que, nas 
relações entre Moçambi-
que e Portugal, nem água 
vinha, nem água ia. Tudo 
indica que este cenário 
se alterará nos próximos 
tempos, com a assinatura 
de 10 acordos de coope-
ração, essencialmente 
económicos, que prome-
tem relançar as relações 
entre os dois países.

Abanês Ndanda

O Primeiro-minis-
tro português, 
António Costa, 
efectuou uma 
visita oficial a 

Moçambique. A sua primei-
ra, na qualidade de Primeiro-
-Ministro de Portugal.
O ponto mais alto e determi-
nante para a sua deslocação 
a Maputo era a realização da 
III Cimeira Luso-Moçambica-
na, que ocorreu na manhã da 
transacta Quinta-feira.
A III cimeira marcou a que-
bra de um jejum de quatro 
anos que manteve mornas as 
relações entre os dois países, 
sendo que a última realizou‒
se em Maputo, em Março de 
2014.
A cimeira foi a ocasião, mais 
do que justa, para a assina-

tura de 10 acordos de coo-
peração, nomeadamente no 
domínio da segurança social, 
turismo, transportes aéreos 
e marítimos, proteção civil 
e salvação pública e, ainda, 
formação em diversas áreas.
No fim do encontro, em de-
clarações à imprensa, os dois 
Chefes de Governos conside-
raram a cimeira positiva e al-
tamente produtiva.
De acordo com Filipe Nyu-
si, a cimeira permitiu fazer 
a avaliação das relações en-
tre os dois países. O PR su-
blinhou a vontade dos dois 
lusófonos de propiciar um 
crescimento mútuo das eco-
nomias, através de um amplo 
envolvimento do sector pri-
vado. 
“Esta cimeira devia ter acon-
tecido em 2016, mas por im-
perativos de agenda apenas 
se realizou agora”, disse Nyu-
si, manifestando, logo de se-
guida, a vontade de a cimeira 
passar a ser anual, contra-
riamente ao formato bienal 
como vem sendo até agora.
Na sua intervenção, Nyusi 
mostrou-se interessado no 
alargamento do âmbito de 
cooperação entre os dois paí-
ses, concretamente para os 
sectores da agricultura, tu-
rismo, infra-estruturas e meio 
ambiente. Ficou assente, na 
intervenção do dirigente mo-
çambicano, a vontade de que 
os documentos assinados “se 
tornem um instrumento de 

trabalho e não sejam apenas 
mais uns documentos”.
Por sua vez, António Cos-
ta manifestou a abertura do 
governo que dirige e “total 
vontade política” no sentido 
de se potenciar a cooperação 
“nas linhas estratégicas que o 
governo moçambicano defi-
niu como prioridades”.
Na declaração à imprensa, 
Costa anunciou o desblo-
queio da linha de crédito 
concecionário, de pouco mais 
de 200 milhões de Euros para 
Moçambique.
Os dois governantes foram 
unânimes no sentido de prio-

rizar a cooperação no domí-
nio económico, evitando se 
pronunciar sobre as mazelas. 
Aliás, o PM português até 
elogiou “a forma calorosa 
como os moçambicanos têm 
estado a acolher os portugue-
ses”, evitando-se, assim, de 
parte a parte tecer quaisquer 
tipos de comentário sobre, 
por exemplo o caso do cida-
dão português desaparecido, 
Américo sebastião, ou mesmo 
da moçambicana violada na 
terra das cinco quinas.
António Costa, que se fez 
acompanhar nesta visita, de-
signadamente, pelos titulares 
dos pelouros dos Negócios 
Estrangeiros, Administração 
Interna, do Ministério do 
Mar, assim como pelos Secre-
tários de Estado da Defesa 
Nacional bem como da Se-
gurança Social, foi recebido à 
sua chegada pelos Ministros 
moçambicanos dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
bem como dos Transportes e 
Comunicação, antes de seguir 
para a Presidência da Repú-
blica onde se avistou a sós 
com o Chefe de Estado Mo-
çambicano, para depois ence-
tar uma nova Cimeira Luso-
-Moçambicana sob o lema 
“Moçambique e Portugal: 
construindo uma parceria es-
tratégica para o desenvolvi-
mento sustentável”.
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Oposição rejeita 
prorrogação do 
mandato de Kiir 
O principal grupo da oposi-
ção do Sudão do Sul rejeitou 
nesta quarta-feira, em Juba, 
uma proposta visando a pror-
rogação do mandato do pre-
sidente Salva Kiir, para mais 
três anos, noticiou a Prensa 
Latina. Lam Paul Gabriel, 
porta-voz militar do Exérci-
to Popular de Libertação do 
Sudão-Oposição (APLS-O), 
declarou à Xinhua, que esta 
proposta de prorrogação até 
Julho de 2021, o mandato do 
chefe de Estado e também do 
Parlamento é ilegal e sabota 
as conversações de paz em 
curso.
Os deputados sul-sudaneses 
iniciaram segunda-feira, o de-
bate sobre uma reforma cons-
titucional visando prorrogar 
o mandato do presidente, dos 
seus dois adjuntos, dos gover-
nos dos Estados e do Parla-
mento até 2021.O Sudão de-
veria realizar as eleições em 
Julho de 2015, mas não acon-
teceram devido a continuação 
da guerra civil que eclodiu no 
final de 2013, no país mais 
jovem do mundo.O Parla-
mentou alterou em 2015, à 
Constituição provisória, pror-
rogando o mandato do go-
verno do presidente Kiir até 
Julho seguinte. Um acordo de 
paz assinado em Agosto de 
2015, sob pressão da ONU, 
entre Kiir e seu rival Riek 
Machar, programou a criação 
de um governo de união até 
Abril de 2016, com as eleições 
programadas para dentro dos 
30 meses seguintes. 
Entretanto, o Sudão do Sul 
não irá comemorar o seu ani-
versário de independência 
pelo terceiro ano consecutivo 
devido a dificuldades finan-
ceiras, anunciou quinta-feira 
uma autoridade local. 
Segundo o chefe do Comi-
té de Independência, Abdun 
Agau, pela terceira vez conse-
cutiva o país não vai celebrar 
o 09 de Julho (data da inde-
pendência) devido a restrições 
financeiras. ANGOP

Polícia detém suspeitos do atentado contra Mnangagwa  
Dois suspeitos ligados ao atentado com explosivo contra o presidente zimbabweano, 

Emmerson Mnangagwa, que deixou dois mortos e 47 feridos, foram detidos nesta quar-
ta-feira, indicou o comissário geral da polícia, Godwin Matanga, citado pela Xinhua. 

Macron imputa globalização e exclusão 
que originam a onda de migração 

O Presidente francês, Em-
manuel Macron, imputa 
os efeitos da globalização 
e a exclusão social como 
causas fundamentais da 
onda de migração que 
tem assolado a África, 
Europa e América, apon-
tando como solução a 
criação de condições para 
maior inclusão social e 
desenvolvimento local.

Elísio Muchanga, em 
Lagos 

Numa altura em 
que o mundo 
debate-se com 
a problemática 
de  migração , 

com destaque para africanos 
que procuram melhores con-
dições na Europa, através da 
Líbia, o Presidente Francês, 
Emmanuel Macron, por sinal 
um dos países que liderou a 
invasão à Líbia de Muamar 
Khadaf, considera que a pro-
blemática da migração é um 
aspecto que tem a ver com a 
globalização e as desigualda-
des sociais que estas trazem 
para às nações menos desen-
volvidas.
 Falando em Lagos, Nigé-
ria, a cerca de 2 mil jovens 
empreendedores Africanos, 
empoderados pela Funda-
ção Tony Elumelu, Macron 
apontou a globalização como 
um dos factores de migração, 

por esta vitimizar à  classe 
social média, trazendo pro-
blemas de desemprego e desi-
gualdades de oportunidades.
 O estadista francês aposta 
como uma das soluções para 
se acabar com a migração a 
necessidade de os governos 
perceberem os sinais emitidos 
pelas classes socias e criar 
oportunidades para a resolu-
ção dos problemas destas.
“Temos que ouvir os sinais 
emitidos por estas classes”, 
frisou Macron exemplificando 
que “tem de se criar opor-
tunidades para os africanos 
desenvolverem a África e os 
europeus à Europa, criando 
uma situação de ganhos mú-
tuos para os dois continentes, 
e isso só é possível com a cria-
ção de uma solução inclusiva 
para as classes sociais”.
Macron frisou a necessidade 
de controlo do crescimento 
demográfico e elevada taxa de 
nascimento, por estes serem 
um dos factores da migração 
e vê na melhoria da educação, 
eliminação de casamentos 
forçados em alguns Estados, 
bem como na criação de esta-
bilidade politica como parte 
de soluções para estancar a 
onda de migração.
“ Sabemos que muitos dos 
que vão à Europa são pes-
soas de classe média, que vão 
à procura de oportunidades 
ou fogem de instabilidades. 
O que temos de fazer é criar 
oportunidades localmente 
para que os jovens tenham 
sucessos nos seus países”, fri-
sou Macron, referindo, tam-
bém, o empoderamento do 

O Alto Comissário da ONU 
para os Direitos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, ex-
primiu, semana passada em 
Genebra, a sua profunda 
preocupação sobre a situa-
ção dos direitos do Huma-
nos na República Demo-
crática do Congo (RDC), 
noticiou a Xinhua. 
Ao intervir perante o Con-
selho dos direitos Humanos 
em Genebra, Zeid Ra’ ad 
Al Hussein lembrou que o 
Escritório Conjunto das 
Nações Unidas para os di-

reitos do Humanos na RDC 
(UNJHRO-DRC), reportou 
um número crescente de 
violações, sendo dois mil 
858 entre Janeiro a Maio 
último, contra dois mil 332 
para o mesmo período em 
2007.
Na RDC, a situação de se-
gurança deteriora-se em vá-
rias regiões com um impac-
to dramático sobre os civis. 
Por esse facto, o Alto Co-
missário mostrou-se preo-
cupado face ao aumento da 
violência nos Kivus.

sector privado como funda-
mental nesta situação.
Ainda no que tange à migra-
ção, Macron salientou que há 
necessidade de se trabalhar 
com o Governo líbio de modo 
a estancar a onda de migra-
ção, bem como com os países 
Africanos no sentido de, tam-
bém, eliminarem o contra-
bando de pessoas que, muitas 
vezes, está ligado a grupos 
terroristas no Sahel. 
Recorde-se que, recentemen-
te, houve troca de mimos en-
tre a França e a Itália, tendo 
a França acusado à Itália de 
cinismo e irresponsabilidade 
por recusar receber cerca de 
629 migrantes a bordo de um 
navio de resgate denominado 
Aquarius.
Por outro lado, o estadista 
francês, dirigindo-se a jovens 
empreendedores Africanos, 
afirmou que apenas a África é 
que deve tomar a decisão de 
desenvolver o seu continente. 
Ele apontou a nova geração 
de empreendedores Africanos, 
como tendo uma grande opor-
tunidade para trazer mudan-
ças ao continente.
“ A nova geração tem que 
trazer uma nova narrativa 
para África, pois ninguém vai 
decidir pelo futuro de África 
senão os próprios Africanos”, 
frisou Macron, referindo que 
se a África não desenvolver-
-se, a Europa e a França 
também não vão desenvolver, 
pois a nova geração de em-

preendedores africanos têm 
que apostar na inovação, criar 
parcerias estratégicas; tem 
que arriscar e não desistir no 
primeiro obstáculo que en-
frentar.
“Fracassos sempre haverá, o 
importante é saber minimi-
zar os custos destes fracassos 
e ter foco, eu fracassei muitas 
vezes”, disse Macron salien-
tando que “aprendi dos meus 
fracassos”.
Entretanto, a Agência Fran-
cesa de Desenvolvimento 
(AFD) irá apoiar os projec-
tos de inovação dos jovens 
empreendedores da Fundação 
Tony Elumelu.
Para o efeito, foi rubricado 
um memorando de entendi-
mento entre o Banco Africano 
de Desenvolvimento e a Fun-
dação Tony Elumelu, onde o 
AFD compromete-se apoiar 
em 17 por cento os projectos 
de inovação de jovens em-
preendedores da Fundação 
Tony Elumelu. 
O programa de empreende-
dorismo da Fundação Tony 
Elumelu é a maior iniciativa 
filantrópica africana dedicada 
ao empreendedorismo. A ini-
ciativa representa um com-
promisso de em 10 anos  e 
com  100 milhões de dólares, 
identificar e empoderar 10.000 
empreendedores africanos, 
criar um milhão de empregos 
e adicionar 10 biliões de dó-
lares  em receitas à economia 
de África.

ONU preocupada com violação 
dos Direitos Humanos

internacional
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Fundação Rizwan compromete-se 
com bem-estar das gerações futuras
Dados estimam que até 
2050 nove países serão 
responsáveis pelo cresci-
mento em 50 por cento de 
população global. É neste 
âmbito que o patrono da 
Fundação Rizwan Adatia 
defende a criação de siner-
gias com vista a garantir 
o bem-estar das gerações 
futuras e não só. Esta or-
ganização tem trabalhado 
em África e Ásia, em áreas 
sociais apoiando as famí-
lias carenciadas.

Aida Matsinhe

Rizwan Ada-
tia, patrono 
da fundação, 
entende que 
é tempo de 

criar esforços conjuntos para 
garantir que as gerações fu-
turas possam ter a oportu-
nidade de viver num mundo 
melhor. 

Fazendo uma avaliação 
do trabalho que a fundação 
está a fazer, ele avançou que 
“vejo a fundação a desem-
penhar um papel fundamen-
tal, ao incentivar as pessoas 
a encontrarem um objectivo 
para as suas vidas, em troca 
recebemos paz interior, ago-
ra é altura de juntarmos es-
forços e criarmos sinergias”.

Para Rizwan Adatia, o 
ideal da fundação é criar uma 
sociedade auto-suficiente e 
feliz, através de redução das 
diferenças e desigualdades 
nas regiões de África e Ásia, 

aspirando atingir o maior 
número possível de pessoas.

Nesta perpectiva, em 
Moçambique, a fundação 
tem vindo a desenvolver 
o projecto de micro em-
preendedorismo, que con-
siste em atribuir um kit de 
diversos produtos, no valor 
de cinco mil Meticais, a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade, devidamente 
identificadas pela fundação 

em coordenação com as es-
truturas locais.

Depois de identificadas 
estas passam, primeiro, por 
uma formação na área de 
negócios. Com este projec-
to pretende-se tornar este 
grupo auto‒suficiente e ga-
rantir que tenham as suas 
fontes de rendimentos. 

Assim, segundo os dados 
facultados, o projecto, que 
teve o seu início em 2016 já 

criou cerca de 600 bancas 
nas Províncias de Sofala, 
Inhambane, Gaza, Maputo 
Província e Maputo Cidade.

Ainda sobre a melhoria 
de qualidade de vida das co-
munidades desfavorecidas e 
marginalizadas, a fundação, 
segundo avançou o patrono, 
capacitou em dois anos cer-
ca de 3 600 jovens em arte-
sanato, costura, tecelagem, 
carpintaria, serralharia, edu-

cação de infância, informáti-
ca e micro empresas.

Os graduados e outras 
organizações, maioritari-
amente compostas por mul-
heres, foram-lhes oferecidas 
90 máquinas de costura, en-
tregues pela Fundação Ri-
zwan Adatia a diferentes as-
sociações de Maputo e Gaza 
com vista a municia-las de 
instrumentos para melhorar-
em a sua renda familiar.

Pelo menos 30 mil pessoas já bebem água potável

Mais da metade da pop-
ulação moçambicana não 
tem acesso a água potável, 
situação que os especialis-

tas dizem que tem impacto 
na saúde e economia do 
país. Apenas 49 por cento 
da população têm acesso à 

água potável, sendo as zo-
nas rurais as mais desfa-
vorecidas.

Para minimizar os im-
pactos negativos da falta de 
água, a Fundação Rizwan 
tem vindo, em parceria 
com o Governo, a trabalhar 
no sentido de levar mais 
água às comunidades. É 
neste âmbito que de 2015 
a 2018 foram construídos 
e reabilitados 27 furos de 
água que beneficiaram a 
cerca de 30 mil pessoas nas 
Províncias de Inhambane e 
Gaza.

Intervenções cirúrgicas e outros cuidados 
chegam à mais famílias  

A surdez, as fendas la-
biais e as cataratas são um 
problema de saúde pública 
não só em Moçambique. 
Para devolver o sorriso de 
inúmeras famílias afecta-
das por estas doenças, o 
Governo de Moçambique 
e a Fundação Rizwan Ada-
tia têm feito campanhas de 
saúde. 

Em 2017-2018, cerca de 
mil pessoas beneficiaram‒
se de operação de catarata; 
950 tiveram a oportunidade 
de ouvir, através de colo-
cação de próteses auditivas 
e, pelo menos, 9.625 pes-
soas foram atendidas nas 
feiras de saúde, realizadas 
nas Províncias de Gaza e 
Maputo. 

Ainda no quadro de 
pareceria com o governo 
“apoiamos, igualmente, 
através de intervenções 
cirúrgicas pacientes com 
fendas labiais, e acredita-
mos que devolvemos sorri-
sos aos pais e crianças des-
favorecidas”, disse a Rizwan 
Adatia.

Falando aquando do lan-
çamento da campanha de 
colocação de próteses audi-
tivas, a ministra da Saúde, 
Nazira Abdula, disse que, de 
acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, esta 
doença afecta mais de 360 
milhões de pessoas no mun-
do, dos quais 32 milhões são 
crianças. “Esta percentagem 
é elevada, infelizmente as 
crianças têm sofrido, sobr-
etudo, porque os seus re-

sponsáveis não procuram 
ajuda de um especialista, o 
que lhes provoca a redução 
de qualidade de vida destes 
pacientes”.

As informações indicam 
que depois de duas campan-
has de colocação de próte-
ses, que tiveram lugar na 
capital do país, seguiu-se a 
vez da Província de Nampu-
la, segundo deu a conhecer 
a patrono da Fundação Ri-
zwan Adatia

Importa referir que, para 
além das campanhas de 
colocação de próteses audi-
tivas, no âmbito da parceria 
entre o governo de Moçam-
bique e a fundação, foram 
formados especialistas na 
área de produção de próte-
ses auditivas.

“Esta parceria tem per-
mitido operar grandes mi-
lagres, algumas crianças, 
graças a esta parceria, têm a 
oportunidade de ouvir pela 
primeira vez. A fundação 
tem nos apoiado nas outras 
actividades, como é o caso 
da recuperação da visão”, 

disse Mouzinho Saíde, di-
rector geral do Hospital 
Central de Maputo.

Acrescentou que, “através 
desta parceria recebemos o 
apoio para calibração dos 
aparelhos que nos ajudam a 
melhorar a qualidade de di-
agnósticos”. 

Alias, para além das cam-
panhas de saúde a fundação 
tem, igualmente, desen-
volvido feiras de saúde, 
cujo objectivo é levar estes 
serviços aos distritos, onde 
população percorre mais de 
10 km para aceder a uma 
unidade sanitária. 

Por outro lado, segun-
do Rizwan Adatia, enten-
dendo que a educação é a 
base de desenvolvimento 
de qualquer sociedade, a 
fundação tem prestado apoi-
os nos países onde se encon-
tra representada, nomeada-
mente Índia, Moçambique, 
Congo, África do Sul, Mad-
agáscar, Swazilândia, através 
de programas de retenção 
escolar da rapariga, progra-
mas de higiene mestrual, 
construção e reabilitação 
de escolas, distribuição de 
lanche, material escolar e 
outras actividades que as-

seguram a permanência da 
rapariga, não só, na escola.

Ainda no âmbito de 
apoio às crianças desfavore-
cidas, a Fundação compro-
meteu-se a apoiar quatro 
crianças nascidas em 2016, 
no dia internacional de cri-
ança, dando-as assistência 
alimentar, educacional até a 
fase adulta.

“Temos recebido mui-
to apoio de governos, nos 
países onde trabalhamos, 
isso nos estimula a continu-
ar com o compromisso que 
assumimos desde a criação 
da fundação”, disse.

Beneficiários do projecto de bancas Trabalhos desenvolvidos pelos formandos Formandos na aula de costura Campanha de colocação de proteses auditivas Uma das escolas construida pela Fundação

Operação de catarata

Entrega de Furo de água

Colocação de proteses auditiva

Estadista Mocambicano Filipe Nyusi recebendo explicações sobre as actividades desenvolvidas pela Fundação Rizwan Adatia

Encontro entre Rizwan e o Primeiro Ministro da Índia
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english
Society should not tolerate corruption

 Mozambique’s Attorney-General, Beatriz Buchili, said that her organisation is optimistic that Mozambi-
can society will not be tolerant towards corruption.

“Our bet is that we cannot be a society that tolerates corruption, where a motorist who breaks the 
rules offers money to a traffic policeman so that nothing happens to him; . 

Macron boosts Tony 
Elumelu Foundation 
with 1bn Euros
The French government has 
signed a development finance 
agreement with Tony Elume-
lu Foundation, TEF, for de-
velopment finance and entre-
preneurship in Africa
The agreement worth one 
billion Euros was executed 
yesterday in Lagos at the 
instance of the French Pre-
sident, Emmanuel Macron, 
who announced the deal yes-
terday during a talk show 
with nearly 2,000 TEF alum-
ni during an exclusive interac-
tive session. 
TEF set aside $100 million in 
2015 for an entrepreneurship 
programme to train, mentor 
and fund 10,000 young en-
trepreneurs across Africa by 
2024. 
The session was hosted and 
moderated by the founder 
of TEF, Mr Tony Elume-
lu, principally to give the 
Foundation’s entrepreneurs 
a platform to closely enga-
ge Macron and learn from 
his experience as one of the 
youngest Heads of State in 
recent times while networking 
and forging partnerships with 
French and African business 
leaders and policymakers in 
attendance. Announcing the 
deal Macron had said the pro-
gram was aimed at building 
on the current achievements 
of TEF across Africa.
 Earlier Elumelu had em-
phasized the objective and 
program of TEF to include 
building a new generation of 
entreprenures in the conti-
nent with a view to changing 
the narratives of the African 
socio-economic experience 
from dependency, underdeve-
lopment and unemployment 
to a private sector driven and 
sustainable growth led by the 
young population. He also 
emphasized the digital strate-
gy of the Foundation’s capa-
city building activities amon-
gst African youths and the 
impact in creating an inclusi-
ve economic growth in the re-
gion. Elisio Muchanga

IFAD loan for rural entrepreneurs ratified

The Mozambican gover-
nment ratified an agre-
ement under which the 
International Fund for 
Agricultural Development 
(IFAD) will provide a line 
of credit of 62.1 million US 
dollars intended for the 
“financial empowerment” 
of 288,000 Mozambicans 
involved in farming, fishing 
and the development of 
micro, small and medium 
enterprises in the rural 
areas. 
 

Announcing the 
ratification of 
the agreement, 
which was sig-
ned on 12 June 

in Rome, where IFAD is he-
adquartered, the government 
spokesperson, Deputy Minis-
ter of Culture and Tourism 
Ana Comoana, said this fund 
has no time limit.
Speaking to reporters at the 
end of the weekly meeting of 
the Council of Ministers (Ca-
binet), she said the fund cre-
ated by the IFAD line of cre-
dit will be rotating – that is, 
when the beneficiaries repay 
their loans, the money can 
be lent out again. The idea, 
Comoana added, is that the 
fund should last for many ye-
ars.
Rural entrepreneurs who 
have already drafted their 
projects can now submit 

them to the local administra-
tors.
The project, known as “Ru-
ral Enterprise”, is far from 
the first of its kind. In fact 
there have been repeated at-
tempts to kick-start the rural 
economy through loans, whi-
ch have largely failed becau-
se beneficiaries are unable or 
unwilling to repay the mo-
ney.
The most notorious such 
scheme was the District De-
velopment Fund (FDD), set 
up under President Arman-
do Guebuza in 2006. Under 
this scheme a lump sum of 
seven million meticais (about 
233,000 US dollars, at the 
exchange rate of the time) 
was delivered from the state 
budget to every district in 
the country. It was then su-
pposed to be lent to people 
who submitted viable pro-
jects which would create jobs 
and boost food security.
But there was no mechanism 
to pursue debtors and if ne-
cessary haul them before the 
courts. The FDD was sup-
posed to be a rotating fund, 
but since most of the bene-
ficiaries never repaid their 
loans, the fund could not be 
replenished.
For about a decade the sta-
te budget poured money into 
the FDD – but rare indeed 
was the district where even 
as much as 20 per cent of the 
money was ever repaid.
The same fate would not 
befall the IFAD credit, Co-
moana said, because the go-
vernment would provide the 
beneficiaries with technical 

The South African petro-
-chemical giant Sasol has 
denied a report in the Mo-
zambican media that the 
government cancelled a ten-
der it had launched to hire 
companies to transport the 
light oil it plans to produ-
ce in Inhassoro, in the sou-
thern province of Inhamba-
ne.
The source for the report 
was the Minister of Mineral 
Resources and Energy, Max 
Tonela, cited by the inde-
pendent television station 
STV, who said the tender 
had been cancelled because 
it prioritised foreign compa-
nies. 
This violated Mozambican 
legislation. The law envi-
sages that, for this type of 
business opportunity, the 
regulatory agency, the Na-
tional Petroleum Institute 
(INP), should be consulted, 
and the procurement proce-
dures should be transparent 
to give Mozambican compa-
nies the chance to compete.
“The tender includes the al-
ternative transport of light 
oil by truck”, noted Tone-
la. “These are opportunities 
which should first be given 
to Mozambican companies. 

That is the principle that 
the government defends”.
However, a statement is-
sued by Sasol denied that 
any tender had been can-
celled. It said that in Ja-
nuary the company had 
issued a request for ex-
pressions of interest, as a 
first step for eligible com-
panies to provide informa-
tion of the options they 
propose for moving about 
3,000 barrels of light oil a 
day. 
Several companies, inclu-
ding Mozambican compa-
nies, had responded, the 
Sasol release said. Sasol 
then issued an invitation 
to some of these compa-
nies to present formal pro-
posals. This was the se-
cond stage in the process, 
intended to clarify the ex-
pressions of interest, and 
obtain costs and calendars 
from the companies that 
would held Sasol make its 
selection.  
On ly  a f t e r  th i s  phase 
would a formal tender be 
launched. Thus, according 
to Sasol, there has so far 
been no tender, merely 
preparations for a tender.
A tender would only be 
launched, it added, once 
the “conceptualisation” of 
the project was complete. 
At that stage there would 
be “full collaboration” with 
the INP, which Sasol says 
is its normal procedure.
Sasol also claims that it 
has never broken Mozambi-
can laws. On the contrary, 
it says that it has always 
complied with Mozambican 
laws and regulations, and 
has sought opportunities to 
maximise the participation 
of Mozambican companies 
in its operations. AIM

Sasol denies that any 
tender was cancelled

support, and build up their 
capacity to manage projects.
“In addition to financing the 
activities themselves, the go-
vernment envisages empowe-
ring communities with skills 
so that they can better ma-
nage the financing to which 
they will have access”, ex-

plained Comoana.
She thus assumed that pre-
vious loan schemes failed 
for technical reason and the 
inexperience of the borro-
wers, rather than because the 
beneficiaries never had any 
intention of repaying the mo-
ney.AIM
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Police claim to be analysing drug 
trafficking report
The spokesperson for the 
General Command of the 
Mozambican police, Inacio 
Dina, claimed on last 
week that the authori-
ties are analysing a re-
port published at the we-
ekend which claims that 
heroin is Mozambique’s 
second most important 
export product.

 

The report is pu-
blished by the 
Department of 
International De-
velopment of the 

London School of Economic 
and Political Science (LSE). 
Its author is visiting senior 
fellow Joseph Hanlon, a Bri-
tish journalist and expert on 
Mozambican matters, who has 
studied the country closely 
since its independence in 1975. 
The Portuguese version of the 
report is distributed by the 
Mozambican anti-corruption 
NGO, the Centre for Public 
Integrity (CIP). 
Asked about the report at his 
Maputo weekly press briefing, 
Dina said “Naturally, the re-
port needs analysis to verify 
the basis of its conclusions. 
Superficially, we must un-
derstand that the country’s 
geographical location, with 
a lengthy coastline, and long 
land borders, opens various 
scenarios”. 
He admitted that the geo-
graphy allows illegal passage 
through the country, but clai-
med that the authorities have 
done their utmost to guaran-
tee security and protection at 
the borders and along the cor-
ridors. 
But he effectively admitted 
that he had not read the re-
port, since he made no men-
tion of its claims of corruption 
in the police and at the ports. 
He reduced the report to une-
xceptional claims about the 
porosity of Mozambique’s bor-
ders.
Asked about the scale of the 
entry and exit of prohibited 
goods, he claimed That major 
work on stopping illicit traffic 
has been undertaken at Mo-
zambican airports, but that 
deeper research into the phe-
nomenon is needed. 
“In terms of the scale or vo-
lume of prohibited goods – or 
even non-prohibited goods – 

entering and leaving, a deep 
analysis is needed”, Dina said. 
“We have verified the seizure 
of drugs and other products 
which are not allowed to pass 
through the country. There is 
a great deal of work to be done 
by the police. The country’s 
geographical situation conti-
nues to challenge the authori-
ties”.   
The scale of the heroin trade, 
according to Hanlon’s rese-
arch, is enormous. He writes 
that Mozambique has become 
“a significant heroin transit 
centre and the trade has incre-
ased to 40 tonnes or more per 
year, making it a major export 
which contributes up to 100 
million US dollars per year to 
the local economy”.
Hanlon first wrote about this 
crime in 2001, in articles that 
appeared in the independent 
newsheet “Mediafax”. At the 
time AIM published an English 
summary of his findings enti-
tled “Is the economy floating 
on drug money?”
Despite these well publicised 
warnings, few measures were 
taken to halt the trade, and 
the latest research suggests the 
problem may have worsened. 
 The heroin trade is an offshoot 
of the war in Afghanistan. 
Hanlon notes that heroin “is 
produced in Afghanistan and 
shipped through Pakistan, 
then moved by sea to east 
Africa and particularly nor-
thern Mozambique. From the-
re it is taken by road to Johan-
nesburg, from where it is sent 
to Europe”. 
“Estimates vary from 10 to 40 
tonnes or much more of he-
roin moving through Mozam-
bique each year”, the report 
continues. “With an export 
value of 20 million dollars per 
tonne, heroin is probably the 
country’s largest or second 
largest export (after coal).It is 

estimated that more than two 
million dollars per tonne says 
in Mozambique, as profits, bri-
bes, and payments to senior 
Mozambicans”.
“Heroin arrives on dhows 20-
100 kilometres off the coast”, 
the report says. “The Mozam-
bican role is to take it from the 
dhows, move it by small boat 
to the coast and then by road 
to warehouses, and finally take 
it by road to Johannesburg, 
South Africa”. 
“The 10-40 tonnes a year es-
timate is from dhows only”, it 
adds, “and further significant 
amounts of heroin also arrive 
in containers of other imports, 
particularly at the northern 
port of Nacala”.
Although heroin production 
is on the increase in Afghanis-
tan, “tighter control of tran-
sit through eastern Europe is 
moving the trade to southern 
routes, and more controls in 
Kenya and Tanzania has mo-
ved sea landings south to nor-
thern Mozambique”, Hanlon 
writes. 
Embassies in Maputo, the re-
port adds, were well aware of 
the illicit trade, but only the 
United States took measures 
when, in 2010, the Obama ad-
ministration, decreed that one 
of the richest businessmen in 
Mozambique. Mohamed Ba-
chir Suleiman, who boasted of 
his close ties with the ruling 
Frelimo Party, was a “drugs 
kingpin”. The US Treasury 
Department described Bachir 
as “a large scale narcotics tra-
fficker whose network contri-
butes to the growing trend of 
narcotics trafficking and rela-
ted money laundering across 
southern Africa”.
Bachir denied the accusation, 
and a Mozambican investiga-
tion, under the then Attorney-
-General Augusto Paulino, 
could not find the evidence ne-

The Mozambican police have 
arrested 11 people in the cen-
tral city of Beira who are ac-
cused of illegally removing 
sand from Beira beaches, thus 
destroying the dunes that 
form part of the city’s protec-
tion against coastal erosion.
The sand is used for cons-
truction purposes, and those 
accused of this environmental 
crime say that they cannot ob-
tain sand elsewhere, because 
the areas where they live are 
swampy, reports issue of the 
Maputo daily “Noticias”.
The coastal protection police 
also seized the equipment used 
by those detained, who use 
both trucks and hand carts to 
remove the sand.
The criminals do their des-
tructive work at night, and 
the Beira Municipal Police say 
they do have enough resources 
to control the situation. The 
head of operations of the Mu-
nicipal Police, Manuel Gimo, 
told the paper “We don’t have 
enough manpower to patrol 
our lengthy coastline, and the 
criminals take advantage of 
this. But we want to say that 
we will be implacable against 
the people who are destroying 
the environment”.
Gimo added that people de-
tained by the municipal police 
are handed over to the coastal 
police, a branch of the Minis-
try of the Interior dedicated 
to environmental protection. 
It is the responsibility of this 

police unit to send cases to the 
courts.
Residents of some of the Beira 
coastal neighbourhoods inter-
viewed by “Noticias” defend 
the stealing of sand from be-
aches, on the grounds that 
they do not have the money to 
obtain sand from appropriate 
places inland.
One resident, who gave his 
name only as Antonio, said 
“Nobody blows the whistle be-
cause lots of people take sand 
from the dunes. For some, this 
has become normal. Few peo-
ple here buy sand, they prefer 
to steal it from the beach.
Another resident claimed that 
construction companies are in-
volved and send trucks in the 
middle of the night to take 
sand from the dunes. He clai-
med that the companies are 
never caught by the police, 
which supposedly only concen-
trates on individuals removing 
sand in hand carts. 
Beira cannot afford the des-
truction of the dunes. Parts 
of the city are below sea level, 
and that level is gradually ri-
sing thanks to climate change. 
With the removal of natural 
barriers such as the dunes, 
Beira becomes even more vul-
nerable to disasters.
Gimo stressed that the police 
have repeatedly urged protec-
tion of the coastal defences 
“but citizens are insisting on 
destroying the dunes”.AIM

Illegal sand removal 
threatens Beira dunes

eded to mount a case against 
him (partly because the Ame-
ricans are reluctant to share 
their information, doubtless 
not wanting to blow the cover 
of their sources).   
Hanlon’s report says that in 
recent years “a new and more 
modern decentralised struc-
ture” for drug trafficking has 
sprung up, which he regards 
as comparable to businesses 
such as Uber and Airbnb, with 
a myriad of smaller players 
taking over from centralised 
drug barons.
“Within Mozambique, the ge-
neralised corruption in police 
and the state apparatus made 
ordinary bribes to police and 
others faster and easier than 
high level political protection”, 
Hanlon argues. “Smartpho-
nes and apps make electronic 
communication possible”, whi-

le good mobile phone coverage 
across northern Mozambique 
“makes this a sensible model 
for the expansion of the heroin 
trade there”.
“The new model is looser and 
more flexible, using drivers, fi-
shermen and others for indivi-
dual pick-ups and deliveries”, 
the report claims. “People are 
contracted and paid for spe-
cific jobs, and often assigned 
by mobile phone. Thus a dri-
ver or a boat owner may just 
receive a WhatsApp message 
telling them to go to a parti-
cular point to collect a heroin 
parcel - just like calling an 
Uber taxi”.
But the whole operation is 
still controlled from abroad. 
Hanlon believes that the key 
figures are from Dubai, althou-
gh there may also be Pakistani 
“controllers”.AIM
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economia
Patrões pedem redução das taxas de juro 

O patronato de Moçambique reunido na Confederação das Associações Económicas (CTA) está 
preocupado com a morosidade na redução das taxas de juro praticadas pelos bancos comerciais, 

que baixaram apenas 300 pontos base contra os 600. .

Segurança Social: Traba-
lhadores moçambicanos 
protegidos em Portugal

No âmbito da III Cimei-
ra Portugal-Moçambique, 
r e centemente  r ea l i zada 
em Maputo, os represen-
tantes máximos do Tra-
balho e Segurança Social 
dos dois países assinaram 
um Acordo Administrati-
vo para a implementação 
da Convenção de Segu-
rança Social e o Programa 
de Cooperação,  que va i 
orientar a implementação 
de projectos nos domínios 
de promoção do emprego, 
formação profissional, se-
gurança socia l ,  re lações 
laborais e capacitação ins-
titucional, até 2021.
Rubricados pela ministra 
moçambicana do Traba-
lho, Emprego e Seguran-
ça Social , Vitória Diogo 
e pela secretária de Es-
tado da Segurança Social 
de Portugal, Cláudia Joa-
quim, o Acordo Adminis-
trativo prevê a implemen-
tação da Convenção de 
Segurança Social, processo 
que marca o início de uma 
nova era no aprofunda-
mento das relações entre 
os dois países no domínio 
laboral.
O presente  acordo con-
substancia ainda a mate-
rialização dos objectivos 
constantes da convenção, 
já  rat i f i cada pe los  do i s 
países, permitindo a co-
municabilidade de direi -
tos entre os sistemas de 
segurança social, ou seja a 
continuidade do percurso 
contributivo dos moçam-
bicanos inscritos na Segu-
rança Social de Portugal e 
dos trabalhadores portu-
gueses inscritos no sistema 
moçambicano, garantindo, 
deste  modo,  o gozo dos 
direitos adquiridos e em 
formação, evitando encar-
gos que os dois países in-
correriam, por ter de dar 
assistência a cidadãos des-
protegidos. 

BCI e BIG lideram sindicato 
bancário para OPV da HCB

Zandamela empossa 
nova comissão FDG

A Hidroeléctrica de Caho-
ra Bassa (HCB) contratou 
o moçambicano Banco 
Comercial de Investimen-
tos e o português Banco 
de Investimento Global 
(BIG) para liderar o sindi-
cato bancário para uma 
Oferta Pública de Venda 
(OPV). 

O concurso públi-
co para contra-
tar a entidade 
que irá liderar 
o processo de 

venda daquela participação 
foi lançado em Fevereiro pas-
sado, informando o comuni-

cado divulgado nessa altura 
que a operação seria efectu-
ada através de uma Oferta 
Pública de Venda.
“O processo de venda de 
7,5% das acções da HCB, 
através da Bolsa de Va-

lores de Moçambique, irá 
contribuir para a promoção 
da inclusão económica dos 
moçambicanos, bem como 
para a consolidação da cre-
dibilidade da Hidroeléctrica 
junto dos principais par-

ceiros, nacionais e interna-
cionais, com destaque para 
as instituições financeiras, 
pois demonstra a adesão da 
empresa às boas práticas 
internacionalmente aceites 
de governação empresarial 
e de permanente escrutínio 
público”, indica o comuni-
cado.
O anúncio da entrada de 
novos accionistas moçam-
bicanos no capital da HCB 
foi efectuado em Novembro 
de 2017 Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, na 
cerimónia que assinalou o 
décimo aniversário do acor-
do assinado entre Portugal 
e Moçambique que sancio-
nou a alteração da estrutu-
ra accionista do empreendi-
mento. Macauhub.

O Governador do Banco de Mo-
çambique (BM), Rogério Zan-
damela, empossou, há dias em 
Maputo, três membros da Co-
missão Directiva do Fundo de 
Garantia de Depósitos (FGD). 
Trata-se de Ana Amélia Morais 
e Peng, para a função de Pre-
sidente, Maria Isabel Lubrino e 
José da Silva Francisco, na qua-
lidade de membros do Fundo.
No acto, o Governador do BM 
reconheceu a dedicação, discri-
ção e profissionalismo da Comis-
são cessante e congratulou os 
recém-empossados, encorajando-
-os a dar o melhor de si para 
fazer frente aos desafios que se 
impõem à entidade que passam 
a dirigir.
Zandamela manifestou total 
abertura por parte do BM para 
apoiar o colectivo ora empos-
sado, realçou a importância da 

capitalização de experiências 
passadas e instou à reflexão 
profunda acerca da legislação vi-
gente sobre o sector financeiro.
O FGD foi criado através do 
Decreto n.º 49/2010, de 11 de 
Novembro, e tem como atribui-
ção principal garantir o reem-
bolso dos depósitos constituídos 
nas instituições que nele partici-
pem, nas condições e de acordo 
com os limites fixados pelo Di-
ploma do Ministro das Finanças 
e demais legislação aplicável.
Participaram do evento, para 
além do Governador e Vice-
-Governador do BM, membros 
do Conselho de Administração, 
gestores e técnicos desta insti-
tuição, bem assim representan-
tes do Ministério da Economia 
e Finanças, da Associação Mo-
çambicana de Bancos e de insti-
tuições de crédito.

Os accionistas da Odebrecht 
S.A, reunidos em assembleia-
-geral, aprovaram, recente-
mente, o novo Conselho de 
Administração da empresa, 
constituído, na sua maioria, 
por conselheiros independen-
tes contratados no mercado.
O novo Conselho de Adminis-
tração é composto por Cledor-
vino Belini, Ieda Gomes Yell, 
Jorge Marques Toledo Camar-
go, Roberto Faldini, Ruy Le-
mos Sampaio e Sergio Foguel, 
todos com larga experiência 
na área de gestão de grandes 
empresas.
A presidência fica a cargo de 
Ruy Lemos Sampaio, que in-
gressou na Odebrecht em 

1985, tendo passado por vá-
rias posições, tais como as de 
tesoureiro, director de Finan-
ças Internacionais, director de 
Investimentos e da Odebrecht 
Química. Em 2009, assumiu 

a direcção da Kieppe Partici-
pações e Administração Lda, 
empresa accionista da Odebre-
cht S.A. 
No seu discurso de despedida, 
Emílio Odebrecht, que duran-
te 20 anos presidiu o Conselho 
de Administração, acrescidos 
aos mais de 50 anos de dedi-
cação à empresa, disse acredi-
tar que a nova estrutura sabe-
rá tomar as decisões correctas 
e necessárias para atender de 
forma convergente os interes-
ses dos clientes, accionistas, 
bem como das comunidades 
onde a Odebrecht actua. 
“Saio com o sentimento de 
dever cumprido e com a con-
fiança de que o novo Conse-

lho de Administração dará 
continuidade à nossa história 
e tradição de realizações na 
entrega dos produtos e servi-
ços e geração de resultados”, 
afirmou.

Odebrecht liderada por novo 
Conselho de Administração
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Deputados capacitados em 
matéria de emprego

Anadarko decidirá sobre 
projecto de Moçambique em 2019
O grupo Anadarko Petro-
leum deverá tomar uma 
decisão final de investi-
mento sobre o projecto 
de exploração de depó-
sitos de gás natural em 
Moçambique no primeiro 
semestre de 2019, disse o 
vice-presidente executivo 
do grupo no decurso da 
Conferência Mundial do 
Gás, que decorreu em 
Washington no final de 
Junho.

Mitchel l  In -
g ram d i s s e 
ainda à Reu-
t e r s  q u e  o 
g rupo  e s t á 

pronto para avançar a partir do 
momento em que consiga reunir 
um número suficiente de clien-
tes para o gás natural a extrair.
Esta afirmação surge uma se-
mana após a Mozambique 
LNG1 Company Pte. Ltd., a 

entidade de comercialização do 
gás natural a extrair no bloco 
Área 1, ter assinado um contra-
to não-vinculativo com a Tokyo 
Gas Co., Ltd. e com a Centrica 
LNG Company Ltd. para o for-
necimento a longo prazo de gás 
natural liquefeito.
O projecto de extracção, proces-
samento e liquidificação de gás 
natural de Moçambique consiste 
em duas unidades de processa-
mento com capacidade para 
liquidificar 12,88 milhões de 
toneladas por ano, a serem co-
locadas principalmente nos mer-
cados asiáticos, casos da Índia e 

do Japão.
O bloco Área 1 é operado pela 
Anadarko Moçambique Área 1, 
Ltd, uma subsidiária controlada 
a 100% pelo grupo Anadarko 
Petroleum, com uma participa-
ção de 26,5%, a ENH Rovuma 
Área Um, subsidiária da estatal 
Empresa Nacional de Hidrocar-
bonetos, com 15%, Mitsui E&P 
Mozambique Area1 Ltd. (20%), 
ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas 
Rovuma Energy Mozambique 
Limited (10%), BPRL Ventures 
Mozambique B.V. (10%), and 
PTTEP Mozambique Area 1 
Limited (8,5%). Macauhub

Deputados da Comissão 
dos Assuntos Sociais, do 
Género, Tecnologias e Co-
municação Social, (3ª Co-
missão) da Assembleia da 
República foram capacita-
dos em matérias inerentes 
ao emprego, indústria ex-
tractiva e sobre as piores 
formas do trabalho infantil, 
tendo em conta o impacto 
social e ambiental destas 
actividades no País. Pre-
tende-se com esta capacita-
ção que os 33 parlamenta-
res possam especificamente 

explorar políticas e legisla-
ção atinentes à reinserção 
social das pessoas retiradas 
das zonas onde estão im-
plantadas as minas. 
A capacitação teve lugar 
no decurso desta semana e 
foi levada a cabo pelo Ins-
tituto de Formação Profis-
sional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPE-
LAC) com o objectivo de 
dotar os deputados de ins-
trumentos e legislação es-
pecífica para a abordagem 
desta matéria que
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MagazinadasTexto: Abanês Ndanda

Não só santos se 
invocam nas missas!
Se calhar, a educação da maioria tenha falhado a ponto de estar enrai-
zado o conhecimento de que só os santos são invocados nas 
missas. O conhecimento generalizado manda concordar 
com a ideia de que as missas são santas, ou quase sempre 
procuram sim.
Fernando Manuel, ilustre decano do jornalismo moçambi-
cano, foi a ponto de inovar introduzindo o conceito de missa 
pagã, onde as divindades comum não são nenhuma atração.
Bem nas palavras deles, não há tanta malícia como se poderia 
imaginar no mais recente produto literário moçambicano, 
sendo que a tónica foi deixar as ideias fluírem sem algemas. 
Óh Manuel, explique isso a Fernando Couto.
Um papo espertinho entre dois quadros que têm muito 
que partilhar. Está bem montado o esquema com o Libombo 
a partilhar com Quincardete como organizar melhor os jogos 
escolares (especulamos). Se no Ministério da Educação e Desen-
volvimento Humano, os jogos escolares são um programa especial, 
o próprio boss deles é o Dr. Ivaldo. Na calma de sempre.
Duas senhoras: Nhelety e Azinheira, e um senhor: Gabriel, 
todos do desporto. As más línguas dizem que a mana caiu 
de para-quedas no ministério dos jovens e jogos, mas as 
mais doces dizem que isso não importa até porque ela nem 
vai jogar. Do encontro do trio, acreditamos que o boxe sai 
a ganhar.
A explicação precisa ser bem convincente caro deputado. 
A boa fama do velhote é de insistir até a fonte abandonar 
o local.
Na foto, Simango se esmera a explicar qualquer coisa ao 
Paul Fouvet, enquanto o experiente Juca vicente ouve aten-
tamente. Quem não está nem aí é Emanuel Langa.

Fotos: Nilton Cumbe



10 de Julho 2018   |   Terça-feira 19Magazine independente

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

Um aniversário cheio 
de paz, para que 
os sentimentos 
mais puros se 
c o n c r e t i z e m 
sob forma de 
gestos de bon-
dade, o amor 
encontre aber-
tas as portas do 
teu coração. Que 
possas guardar deste 
aniversário as melhores 
lembranças para enriquecerem a tua 
felicidade. Abra o teu coração para todas 
as felicitações e alegria, porque são a 
dádiva da vida e usufrua delas o melhor 
que consigas. Parabéns. 

Agradeço por ser um ex-
emplo tão lindo para 
todos os que vivem 
ao teu redor, prin-
cipalmente para 
mim que, como 
tua irmã, posso 
me orgulhar de 
tudo o que és. 
Saiba que sempre 
estarei perto de te 
para estender‒te a 
mão quando tua caminha- d a 
se tornar difícil. Neste dia, quero te desejar 
toda a felicidade do mundo, que Deus a 
abençoe com muita paz e saúde. Dese-
jo‒te que tenhas o melhor dos melhores 
aniversários. Votos dos irmãos e família 
Malavel e Matsena.

É hoje o teu aniversário, 
uma data especial para 
te, que também nos 
deixa muito alegres 
por sabermos que és 
feliz, colhendo mais 
uma rosa no jardim 
da vida. Tens nos 
demonstro toda a 
tua vivacidade e luta 
para realizares os teus 
ideais, nós desejamos‒
te que esse incentivo esteja 
sempre presente na tua vida, para que 

possas conquistar todos os teus son-
hos. Que esteja rodeado de bons ami-
gos e de pessoas que te desejam o bem. 
Votos dos teus irmãos. 

Adélia 

Sofia
Parabéns Gércia! Es-
pero que este dia seja 
muito feliz e rechea-
do de coisas boas. 
Mereces tudo de 
bom, pois és uma 
a m i g a  m u i t o 
querida e dedicada 
e a melhor colega 
da escola. Espero 
que completes muitos 
anos de vida, sempre 
com saúde, amor e paz. A 
tua caminhada pela vida, seja sempre 
acompanhada de felicidade e por suces-
sos. Feliz aniversário!

Creio que da mes-
ma forma como 
eu acho que és 
importante e é 
bom ter-te para 
partilharmos as 
emoções, assim, 
descobri que és 
mais que uma 
i r m ã ,  é s  u m a 
amiga. Saibas que 

sempre 
podes con- fiar 
em mim, estou ao seu lado 
em todas as situações e 
circunstâncias, quero te 
desejar tudo de bom neste 
dia e para sempre. 

Nilsa  

Dércio 

Gércia

Saibas que és a pessoa 
que admiro muito, al-
guém realmente es-
pecial, Tomara que 
continues assim, 
sempre trocando 
gestos de amizade 
e consideração, 
apesar  de  não 
convivermos tanto 
quanto gostaríamos. 
Espero que corra tudo 
bem na tua vida. Parabéns 
pelo teu aniversário, felicidades. 
De António.  

Quesha 

Feliz aniversário! Hoje 
ao completares mais 
um ano de vida, é 
hora de comemo-
rares com muita 
alegria. Que o teu 
dia seja repleto de 
luz e paz. Que as 
pessoas queridas 
estejam contigo e 
que o amor invada o 
teu coração. Desejo-te 
que o teu aniversário te 
traga imensas felicidades para real-
izares todos os teus desejos. Parabéns!

Célia 

Feliz aniversário ao 
melhor marido e pai. 
Meu amor! És sem 
dúvida o melhor 
em tudo, aquele 
que tudo faz pela 
família. Te ama-
mos muito e re-
conhecemos a tua 
dedicação e empen-
ho. O teu coração é 
grande e a tua vontade 
não conhece impedimentos em relação a 
sacrifícios que consentes por nós. Tenho 
muita sorte, por ter me apaixonado por 
um homem tão extraordinário como tu. 
Votos da esposa e filho.

Dudas 
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cultura
UniLúrio doa livros à Escola Secundária de Muatala

No âmbito de doação de cerca de 22 mil livros por parte da Books For África, a Universidade 
Lúrio (UniLúrio) fez a entrega de livros de diversas temáticas à Escola Secundária de Muatala, 

em Nampula..

Luiz Ruffato estreia-se 
em Moçambique

O escritor brasileiro Luiz Ruffa-
to estará em Moçambique para 
lançar o seu livro intitulado 
“Eles eram muitos cavalos”, um 
romance traduzido para vários 
línguas e aclamado na lusofonia 
e no resto do mundo.
O lançamento desta obra está in-
tegrado no ciclo de eventos que 
decorrem desde hoje durante a 
sua segunda edição do “Resiliên-
cia 2 – colóquio de literatura”, a 
ter lugar no Deal Espaço criati-
vo, em Maputo.
Este livro foi premiado no Bra-
sil, Cuba e Alemanha consagran-
do Luiz Ruffato como uma das 
maiores vozes da literatura lusó-
fona e universal.
A obra sairá sob a chancela Ca-
valo do Mar, inaugurando assim 
a colecção de autores estrangei-
ros designada “Outras Margens”. 
Com esta colecção, pretende-se 
contribuir para uma maior circu-
lação de livros dentro do espaço 
lusófono, estando previstos lan-
çamentos de obras de outros au-
tores estrangeiros, com destaque 
para os cabo verdianos Arménios 
Vieira e José Luís Tavares e o 
angolano Zetho Gonçalves. 
 Organizado pela editora Cavalo 
do Mar, Edições, com a curado-
ria do poeta Mbate Pedro, esta 
segunda edição do colóquio é 
marcada pela internacionalização 
do evento que, para além do es-
critor Luiz Ruffato, contará ain-
da com a presença do tradutor 
alemão Machael Kegler, contri-
buindo assim para o estreitamen-
to das relações entre as diversas 
culturas. 
“Resiliência 2 – colóquio de lite-
ratura”, contará ainda com duas 
actividades paralelas, nomeada-
mente, uma Oficina de Escrita 
Criativa a ser ministrada por 
Luiz Ruffato e um coloquio de 
literatura a decorrer na cidade de 
Xai-Xai, no dia 13 de julho.
O colóquio tem ainda como ob-
jectivos celebrar a literatura e a 
cultura moçambicana, servindo 
ainda como rampa para reflectir 
sobre as estratégias visando ul-
trapassar os desafios existentes 
no campo do livro, como, por 
exemplo, a sua fraca circulação, 
bem como dos demais produtos 
artísticos. 

Mutimucuio constrói história da 
nação que emerge das cinzas 

O Centro Cultural Brasil 
Moçambique foi o palco 
do lançamento do livro de 
autoria do jovem escri-
tor Manuel Mutimucuio, 
intitulado “Moçambique 
com Z de Zarrolho”, que 
constrói uma história 
sobre uma nação em luta 
para emergir das cinzas e 
do caos. 

Adelina Pinto 

Trata-se do se-
gundo l ivro e 
procura cons-
truir uma histó-
ria que aborda 

questões ligadas à uma nação 
que luta para emergir das 
cinzas e do caos. 
O reitor da Universidade Pe-
dagógico, Jorge Ferrão, fa-
lando na qualidade de apre-
sentador da obra, disse que a 
paz nos obriga a apresentar 
trabalhos de escritores, com 
significativo de seguir a praz. 
O que deve se fazer numa ce-
rimónia dessa natureza é dar 
uma opinião sobre a leitura 
moçambicana em relação ao 

livro.
“No País estamos presos a 
alguns escritores de muitos 
anos, que colocam as ideias 
narrativas e que agora Ma-
nuel faz parte da nova gera-
ção de pessoas muito decisi-
vas”, disse Ferrão. 
 Para o apresentador da 
obra, Manuel, na sua obra 
critica à família, Parlamen-
to e o Governo. “O livro é 
um pouco do percurso de um 
País e a forma como vivemos 
e como achamos que podemos 
transformar o País e mudar 
as políticas. Actualmente, 
decidiu-se que a língua do 
trabalho deveria ser a língua 
inglesa”. 
Ferrão referiu que “a obra é 
um percurso de risco, em que 
o autor procura apresentar o 
seu trabalho de forma provo-
catória, mas com um signifi-
cativo de dar uma opinião do 
que trás”. 
Por seu turno, o autor da 
obra disse que este livro “ 
Moçambique com Z de Zaro-
lho” deve-se a algumas coisas 
que no local onde trabalhava 
eram comuns quando saísse 
com os amigos e seus filhos. 
Apercebeu-se que falavam 
português com sotaque de es-
trangeiros, mas são meninos 
que nasceram, cresceram e vi-
vem cá, mas porque frequen-

Os artistas portugueses Daniel 
Moreira e Rita Castro Neves 
propõem trabalhar, em residên-
cia artística, na perspetiva de 
produzir uma obra nova dentro 
dos seus 346,77km2, a ser mos-
trada in loco, no Centro Cultu-
ral Português em Maputo, em 
Agosto.
A mesma irá descrever o limi-
te geográfico de uma tão vasta 
área urbana. Impõe desde logo 
novas circunscrições e limites, 
num processo decisório mais ou 
menos consciente. Percorrer a 
cidade, virar aqui e não ali, vol-
tar atrás, tirar dúvidas e con-
versar, retornar, é um processo 
de deambular na cidade. 
Por outro lado, a aproximação 
ao conhecimento deste terri-
tório, torna-se uma relação de 
descoberta – e autodescoberta 
– com a paisagem urbana, real 
ou ficcionante. Enquanto espa-
ço social, político e geográfico 
desconhecido para os artistas, 
aumenta a disponibilidade para 
absorver informação nova so-
bre os lugares físicos e mentais, 
tanto no seu conhecimento real 
e reconhecimento cultural e 
histórico, como no seu impacto 
subjetivo para a recriação de 
uma experiência sobre o estar.
Mesmo partindo da aceitação 
da impossibilidade de realmen-

te conhecer uma cidade, Rita e 
Daniel pensam sobre a paisa-
gem urbana, o confronto deles 
próprios com a cidade, uns com 
os outros, entre os diferentes 
meios privilegiados de represen-
tação: desenho, fotografia e ví-
deo, de forma instalada. O tra-
balho colaborativo destes dois 
artistas tem explorado o poten-
cial criado pelas aparentes di-
ferenças culturas e artísticas, o 
ser um desenhador, o ser uma 
fotógrafa, para aprofundar uma 
perspetiva que sendo complexa 
e de ângulos diferentes se acu-
mula numa visão agregadora.
Trata-se de artistas portugue-
ses que vivem e trabalham no 
Porto, com percursos expositi-
vos separados, trabalham desde 
2015 em colaboração. Daniel 
Moreira é licenciado em Arqui-
tectura, iniciando em 2000 um 
percurso multidisciplinar entre 
a arquitectura e as artes plás-
ticas. Rita Castro Neves, após 
terminar o curso avançado de 
fotografia do Ar, Co em Lisboa 
e o Master in fine art da Slade 
School of Fine Art de Londres, 
inicia uma actividade artística 
regular, de docência, actual-
mente na Faculdade de Belas 
Arte do Porto e de curadoria, 
sobretudo, na área da perfor-
mance.

Rita e Daniel constroem 
residência artística

tam à escola internacional 
aprendem a construir ideias 
complicadas em inglês.
Manuel disse que com a esco-
lha do título pretende dizer 
que Moçambique projecta a 
imagem que, de certa forma, 
assume o inglês como a lín-
gua mais importante, sendo 
vista como um factor para a 
afirmação de ser um causa de 
exclusão.
“A essência da elite é domi-
nar o inglês, não conheço ne-
nhum País que a língua não 
seja factor de dominação, por-
que é o meio de transmissão 
de conhecimento. É a volta 
disto que construí esta estória 
que envolve políticos”, frisou. 
Nas linhas desta obra, en-

tende-se que “quase ninguém 
falava português e não seria 
possível guardar quaisquer 
saudades por uma língua que 
nunca entenderam e talvez a 
tenham sempre desdenhado. 
Na zona, as pessoas sempre 
se sentiram mais próximos da 
África do Sul e eram capazes 
de celebrar a decisão”. 
É esse Moçambique de Ho-
hlo, empregado doméstico, 
que se vê abandonado em um 
universo de ruas sem saídas, 
onde a sua única esperança 
de alcançar o domínio com-
pleto da língua portuguesa 
é com a possibilidade de as-
censão social, que se vê inter-
rompida forçosamente pela 
chegada da avassaladora.

Manuel Mutimucuio, autor da Obra
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Jornalistas debatem Mafalala como 
berço da consciência 

PUBLICIDADE

A plataforma Mbenga juntou, 
recentemente, jornalistas 
culturais e não só no Centro 
Cultural Moçambique-Alema-
nha, para uma interação so-
bre a Mafalala como o berço 
da consciência de identidade 
moçambicana, através das 
artes por parte da comuni-
dade negra com foco: “artes 
e reflexões”. 

Adelina Pinto 

Trata-se de uma in-
teração que juntou 
jornalistas e histo-
riadores que vive-
ram no bairro da 

Mafalala para contarem como 
Moçambique participou da cen-
tralização negra na época colo-
nial, tendo em vista as artes que 
participaram no combate. 
Para uma boa atratividade, Au-
rélio Lebon e Rui Laranjeira fi-
zeram parte do painel convidado 
para contar as vivências que ti-
veram no bairro de Mafalala, de 
modo a fazer contextualização 
do surgimento de movimentos 
artísticos, para enriquecer a vi-
são de jornalistas em relação aos 
objectos artísticos. 
De acordo com Aurélio Lebon, 
homem da cultura, “o bairro 
da Mafalala  e todo o espaço da 
tourada, através dos detalhes à 
volta da Mafalala, diria que é o 
“bastião das artes”, onde gran-
des nomes passaram por lá, 
como João Domingos, Samora 
Machel, José Craveirinha, Noé-
mia de Sousa, etc”.
Afirmou que “sou das poucas 
pessoas que podem dizer que 
Mafalala não está ser valoriza-
da, inclusive a marrabenta que, 
na sua verdadeira história, es-
quecemos o grande bailarino 
daquela época e outras coisas 
tendo em conta a sua origem. 
Creio que ainda vamos a tempo 
de valorizar. E como forma de 
preservar e trazer de volta esses 
valores mencionados é necessá-
rio que se use redes socais”.
Ele disse que muita coisa parou 
no tempo, porque algumas asso-
ciações perderam-se no tempo, 
como é o caso da Associação 
Africana que desapareceu e hoje 
o local é um clube; a Associa-
ção dos Negros foi protegida e 
acabou tornando-se centro cul-
tural. 
Para a fonte, a falta das asso-
ciações levou à perda de valo-

rização associativo na área da 
cultura e das artes, o que in-
fluenciou o seu desaparecimen-
to. 
“E quando isso desaparece, 
desaparece um pouco de nós, 
então há  necessidade de vol-
tarmos e colocar Mafalala ain-
da de pé. Seria extremamente 
importante se houvesse alguns 
suportes mais fortes no Minis-
tério de tutela e na Associação 
dos Músicos e de outras asso-
ciações que poderiam crescer e 
desenvolver-se de forma a me-
xer nesses aspectos e tradições”, 
sugeriu Lebon, um dos grandes 
promotores da marrabenta e es-
petáculos na década de oitenta.
Por outro lado, Lebon disse que 
quando existe a felicidade de 
companheiros que dedicam as 
suas vidas, sentimo-nos elogia-
dos, porque a sua plataforma 
histórica nos mostra o que exis-
tiu nos nossos subúrbios. 
“A Mafalala não permitiu que 
houvesse tentativa do golpe do 
Estado, porque teve a capaci-
dade de conectar com todas as 
pessoas à sua volta para que 
não deixasse acontecer, frisou 
Lebon. 
Por seu turno, o historiador 
moçambicano Rui Laranjeira 
disse que na altura a Mafalala, 
na área de música, tinha cerca 
de 70 a 80 por cento das bandas 
e nessa altura havia uma solida-
riedade entre eles. “Através da 
base, foram criados os valores 
em literatura para conhecer a 
história de Moçambique, assim 
como a defesa dos nossos valo-
res de modo a trazer de volta a 
cultura moçambicana.
O actor brasileiro, Espedito 
Araújo, foi um dos participan-
tes, visitante internacional, pois 
não deixou de mostrar a sua 
satisfação. Ele disse que as si-
milaridades de Brasil e Moçam-

bique, sobretudo nesses 
lugares, são muito singu-
larmente relevantes; as 
coisas que acontecem são 
praticamente as mesmas. 

“A diferença é que quan-
do se fala de Mafalala e 
de muitos outros bairros 
suburbanos que existem 
no rio de Janeiro, é que 

em Moçambique há uma 
valorização de cultura a 
partir daquilo que é efec-
tivado e criado pelas mo-
tivações que surgem do 
próprio local. 
“Ao contrário do Brasil, 
hoje infelizmente as coi-
sas acontecem sempre na 
região central, por pesso-
as que têm acesso à essa 
região. E aqui por mais 
que exista uma concen-
tração de cultura muito 
grande em Maputo, te-
nho visto jovens que fa-
zem cultura a partir das 
suas raízes, arte nos seus 
bairros e nas periferias. 
O que me faz estar aqui e 
falar com admiração pro-
funda dos moçambicanos; 
falar da poesia de comba-
te de vocês, infelizmente 
isso é admirado porque 
no brasil não há”, disse 
Araújo.
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Renildo Mandava no Belenenses
O internacional moçambicano, Renildo Mandava, assinou, muito recentemente, um contracto com o 

Belenenses de Portugal válido até 2022. Depois de Matateu e Chiquinho Conde, Renildo tenta a sorte 
no Belenenses.   desporto

João Chissano fora do 
Ferroviário da Beira

João Chissano já  não é 
treinador do Ferroviário da 
Beira. A decisão foi tomada 
na semana passada, após 
um encontro com a direc-
ção do clube.
A rescisão do contrato en-
tre as partes foi por mú-
tuo acordo. Segundo soube 
o nosso jornal, a rescisão 
surge na sequência dos re-
sultados que a equipa vem 
registando no Moçambola.
Ainda não foi revelado o 
nome do próximo treina-
dor “das locomotivas” da 
Beira, mas enquanto não se 
anuncia o novo timoneiro a 
equipa será treinada provi-
soriamente pelo treinador 
de guarda-redes, coadjuva-
do pelo capitão da equipa.
Na tabela classificativa, o 
Ferroviário da Beira ocupa 
atualmente a 8.ª posição, 
com 19 pontos e no próximo 
Domingo recebe o seu homó-
nimo de Nacala.
Entretanto, já foi montada 
a relva sintética no Estádio 
Municipal da Beira, cuja 
inauguração está prevista 
para o próximo dia 18 de 
agosto.
Os trabalhos de aplicação da 
relva contaram com a presen-
ça do presidente do Municí-
pio da Beira, Daviz Simango, 
que testemunhou uma das 
etapas conclusivas da mega 
obra.
Além de ter beneficiado da 
relva, foi montado no recin-
to desportivo o corrimão nas 
bancadas.
Para que a obra fique com-
pletamente concluída decor-
re, neste momento, a instala-
ção das torres de iluminação 
e bancadas (cadeiras plás-
ticas), trabalhos que devem 
ficar concluídos até final de 
julho. In Abola

A Federação Moçambi-
cana de Xadrez, FMX, co-
municou ao Ministério da 
Educação e Desenvolvi-
mento Humana que tem, 
ultimamente constado a 
existência de vários pro-
fessores de xadrez que 
vem leccionando esta 
modalidade nas escolas 
privadas, “ como disciplina 
opcional”; alguns casos, 
sem, no entanto, estarem 
devidamente credencia-
dos para o efeito educa-
cional. 

Alfredo Langa

A FMX alega que 
a referida prá-
tica recorrente, 
não a juda as 
crianças em co-

nhecimentos adequados, de 
maneira qualitativa, visto 
que, não obedecem as regras 

metodológica da prática do 
xadrez, estabelecidas pela Fe-
deração Internacional de Xa-
drez, FIDE, fazendo com que 
tenhamos no país xadrezistas 
mal formados.
O presidente da FMX, Do-
mingos Langa, frisou ao MA-
GAZINE Independente que, “ 
convidamos voluntariamente 
os professores e entidades es-
colares que têm o xadrez como 
disciplina opcional a se aproxi-
marem, num prazo de 60 dias, 

Moçambique participa de 13 
a 15 de Julho do corrente 
ano, na cidade de Greensbo-
ro, Carolina do Norte, nos 
Estados Unidos da América, 
na 15ª Edição do Campeo-
nato do Mundo de Tang Soo 
Do. Composta por 21 atletas 
e 2 técnicos, a selecção Nacio-
nal da modalidade desloca-se 
a Greensboro com o objectivo 
de alcançar títulos mundiais 
nas diferentes categorias. O 
Tang Soo Do não é uma mo-
dalidade olímpica e ainda ca-

rece de muitas dificuldades 
para participação em com-
petições internacionais, limi-
tando a exposição de talentos 
moçambicanos além-frontei-
ras. Este ano a DStv aliviou 
os custos da selecção nacio-
nal, assumindo a participação 
da delegação composta por 23 
elementos. Perto de um mi-
lhão de Meticais é o valor dis-
ponibilizado por aquela firma 
de televisão digital por as-
sinatura, que opera em Mo-
çambique desde 1995.

Moçambique no Mundial de 
Tang Soo Do

Pormenor de uma partida de Xadrez

a fim de obter requisitos para 
o licenciamento e credenciação 
para o ensino uniformizado de 
xadrez em Moçambique”.
Acrescentou que “ com esta 
medida o FMX, pretende ser 
parceira das escolas privadas 
que lecionam a referida moda-

lidade, como forma de haver 
um alinhamento organizado 
para o desenvolvimento do 
xadrez e conferir mais qualida-
de aos respectivos professores, 
como também poderão se be-
neficiarem de capacitações e 
formações”.

O Internacional português, 
Cristiano Ronaldo, terá re-
cebido uma proposta de 
clube chinês avaliada em 
200 milhões de euros. De 
acordo com a Marca, um 
clube chinês estará pronto 
para oferecer um contra-
to de dois anos a Ronaldo, 

onde o goleador português 
iria receber 100 milhões de 
euros por temporada. Ainda 
assim, o jogador português 
rejeitou a hipótese de rumar 
ao campeonato chinês. En-
quanto isso, tudo indica que 
Ronaldo pode rumar para a 
Juventus. 

Ronaldo rejeitou 
200 milhões da China

FMX aperta professores das 
escolas privadas 



Vettel ganha na Grã-bretanha

10 de Julho 2018   |   Terça-feira 23Magazine independente

Bolas como forma de entreter às crianças 
dos ataques de Al-shabab

Mundial com semi-finalistas 

O presidente da Funda-
ção Sidat, e ex da Fede-
ração Moçambicana de 
Futebol, FMF, Faizal Sidat, 
procedeu, na semana pas-
sada, em alguns distritos 
de Cabo Delgado, a oferta 
de diversos materiais 
desportivos, como forma 
de criar condições psico-
lógicas para distrair as 
crianças das sequelas dos 
ataques dos supostos Al- 
shababes.

Alfredo Langa

A situação é cada 
vez mais críti-
ca na Provín-
c i a  d e  Cabo 
Delgado, mes-

mo com a total confiança do 
Estado, de que a situação 
está controlada, os supostos 
homens do Alshababe, que 
vão semeando dor e luto 
nas diversas comunidades, 
decapitando seres humanos 

de todos os géneros, com o 
maior drama nas crianças.
O ex-presidente da Fede-
ração Moçambicana de Fu-
tebol, FMF, e actualmente 
director da Fundação Sidat, 
juntamente com os seus 
parceiros nomeadamente: 
Visão Islâmica, Sautul Is-

lam, Comunidade Muçul-
mana, Centro Cultural Is-
lâmico, Fundação Saccor e 
o governo de Moçambique 
ofereceram diversos bens às 
comunidades que sofreram 
ataques dos supostos Alsha-
babes.     
Nesta nobre accão de soli-

Pela quinta vez em 78 anos 
e 20 Mundiais efetuados, a 
maior competição futebolística 
do planeta é inteiramente do-
minada por seleções europeias. 
Se em 2018 os semifinalistas 
são todos do velho continente, 
o mesmo aconteceu em 1934 
(Itália, Alemanha, Checoslová-
quia e Áustria), em 1966 (In-
glaterra, Alemanha, Portugal e 
União Soviética), 1982 (Itália, 
Alemanha, Polónia e França), 
2006 (Itália, França, Alemanha 
e Portugal). É impressionan-
te, também, que seja a primei-
ra vez na história que entre as 
quatro melhores equipas não 

esteja os maiores dominadores 
da competição: Brasil, Alema-
nha (até uma certa altura como 
RFA), Itália e Argentina, em-
bora no quarteto final figurem 
campeões do Mundo (França e 
Inglaterra), um 3º classificado 
em 1998 (Croácia) e uma equi-
pa que, há 22 anos, chegou às 
meias-finais (Bélgica), razão 
pela qual nenhum dos preten-
dentes ao trono estejam a viver 
estas incidências competitivas 
pela primeira vez.
Não havendo, propriamente, 
uma grande novidade, porque 
todas as seleções têm os seus 
pergaminhos e ameaçam um 

episódio de sucesso há algum 
tempo, convém recordar que 
França e Inglaterra atingiram 
a máxima glória beneficiando‒
se de outro elemento relevante 
na história: o fator casa, que fez 
dos ingleses campeões do Mun-
do em 1966 e os franceses em 
1998. Entre as seleções que che-
garam às portas da final, saliên-
cia para EUA (1930), Áustria 
(1934), Hungria (1938), Suécia 
(1958), Chile (1962), Portugal 
(1966 e 2006), Holanda (1974 e 
1978), Coreia do Sul e Turquia 
(2002). Eis os jogos: Terça-feira 
(França e Bélgica). Quarta-feira 
(Croácia- Inglaterra)  

dariedade, a Fundação Si-
dat foi oferecendo bolas de 
futebol e de basquetebol às 
crianças, com maior desta-
que em Quissengue, onde se 

concentram os residentes de 
7 aldeias ou povoados: Quis-
sengue, Roque, Milamba, 
Namanhengue, 25 de Junho, 
Nangamede, Mondlane, e 
não só.
O porta-voz da Fundação 
Sidat, também ex-presidente 
da Federação Moçambicana 
de atletismo, Shafee Sidat, 
disse em um breve contacto 
telefónico ao MAGAZINE 
Independente que, “estamos 
a dar o nosso contributo 
para os nossos irmãos que 
perderam os seus bens e fa-
mílias com os ataques dos 
supostos Alshabab. Para 
além de bens alimentícios, 
encontramos também no 
material desportivo uma 
plataforma ideal, para con-
tribuirmos psicologicamente 
para as crianças, oferendo 
bolas, para se distraírem um 
pouco do sofrimento, brin-
cando com a bola. O despor-
to é um veículo de alegrar 
em particular as crianças, e 
na só, também oferecemos 
aos núcleos e clubes da Pro-
víncia de Cabo Delgado”.

O apuramento da Inglaterra 
para as meias-finais do Mun-
dial de Futebol encontra-se 
na origem de febre patriótica 
que contagiou os ingleses fãs 
da Fórmula 1, nomeadamen-
te os adeptos de Lewis Ha-
milton, posicionando-se mui-
to bem para a 6.ª vitória no 
G.P. da Grã-Bretanha, 5.ª 
consecutiva, resultado que 
significaria recorde – o cam-
peão de 2017 partilha-o com 
Clark e Prost.
Hamilton arrancou mal, 
Vettel e Bottas passaram-
-no, Raikkonen tocou-lhe na 
curva 3 e o britânico, após 
passagem pela escapatória, 
caiu para o final do pelo-
tão… No entanto, a história 
da corrida tinha apenas co-
meçado! O finlandês rece-
beu penalização de 10 s, que 
aceitou após o G.P. («er-
rei, mereci-a», reconheceu 
Kimi), depois de 20 voltas 
finais muito excitantes, com 
duas intervenções do Safety 
Car, a 1.ª na sequência de 
acidente de Ericsson, a 2.ª 
devido a colisão de Sainz 
e Grosjean, a baralharem 
todas as contas. A Ferra-
ri, entre as neutralizações, 
montou pneus novos nos 

dois monolugares, enquanto 
a Mercedes foi mais conser-
vadora, talvez satisfazendo-
-se com a reentrada de Ha-
milton na luta pelo triunfo, 
acabando por pagá-lo!
No recomeço, Vettel atacou 
Bottas e acabou por recu-
perar a 1.ª posição na 47.ª 
das 52 voltas a Silverstone, 
conseguindo a 16.ª vitória 
da Ferrari na Grã-Bretanha, 
mas apenas a 2.ª pessoal no 
circuito – conseguiu a 1.ª 
em 2009, com a Red Bull-
-Renault. O alemão, com o 
4.º triunfo de 2018, conso-
lidou a liderança do Mun-
dial, aumentando de 1 para 
8 pontos a vantagem sobre 
Hamilton no campeonato 
– e igualando Alain Prost 
em 3.º na tabela dos pilotos 
mais bem-sucedidos na his-
tória da F1, com 51 triun-
fos.
A Ferrari não acabou só 
com jejum que durava 
desde 2011, quando Alon-
so venceu em Silverstone. 
Também acelerou no Mun-
dial de Construtores, passan-
do a dispor de mais 28 pon-
tos do que a Mercedes, em 
vez dos 10 com que chegou 
à Grã-Bretanha. In Abola
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Aluga-se mini-buses 
para transporte de 

passageiros, casamentos, 
viagens, excursões, etc.

Contactos; 
843700783/ 847618156 

Aluga-se Para assuntos 
Administrativos e 

Comercias

Email:
Multimediacomercial18@gmail.com

Telemóvel:
820152830/847684840

Maputo capital do charme do 
basquetebol sénior feminino

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

A bola ao cesto está 
quente, com a disputa 
dos nacionais de bas-
quetebol sénior femini-
no, onde os candidatos 
a vencer o certame 
teoricamente vão para 
o Ferroviário de Mapu-
to e Costa do Sol. O 
mega evento terá o 
seu término no próximo 
Domingo e está sendo 
disputado no pavilhão 
do Desportivo de Ma-
puto.

Alfredo Langa

A c a p i t a l  d o 
País, Maputo, 
é igualmen-
te capital da 
d i s p u t a  d o 

campeonato nacional de 
basquetebol sénior femini-
no envolvendo as seguintes 
equipas: Costa do Sol, Fer-
roviário de Maputo, Ferro-
viário da Beira, Ferroviário 
das Mahotas, Município da 
Beira, Maxaquene e Pizza-

ria Jamal. 
As referidas equipas dis-
putam o almejado troféu, 
onde teoricamente as for-
mações candidatas ao títu-
lo são o Ferroviário de Ma-
puto e Costa do Sol.
O certame teve o seu ar-
ranque na passada Sexta-
-feira, com o término agen-
dado para Domingo, dia 
15 de Julho, data em que 
também termina o mundial 
de futebol a decorrer na 

Rússia.
Voltando para casa, na 
primeira jornada o Ferro-
viário das Mahotas, venceu 
o Município da Beira, por 
58-31, enquanto o Ferro-
viário da Maputo, ganhou 
o Município da Beira, por 
66-36. O Costa do Sol saiu-
-se bem na primeira jorna-
da, tendo ganho o Maxa-
quene, por 73-39.
Segundo os organizadores, 
a cada jornada uma equipa 

fica de fora. Já na segunda 
jornada do maior evento 
doméstico de basquetebol, 
na categoria de seniores 
masculinos, o Maxaquene 
perdeu com o Ferroviário 
das Mahotas, por 29-53. O 
Ferroviário da Beira, per-
deu por um diferença de 
um ponto, diante do Cos-
ta do Sol, que foi de 57-58, 
enquanto Pizzaria Jamal 
não aguentou com o Fer-
roviário de Maputo, tendo 

levado a chapa 100. Os re-
presentantes de Tete ape-
nas tiveram 47 pontos. 
Entretanto, as emoções do 
basquetebol estão a ter lu-
gar no pavilhão de Despor-
tivo de Maputo, onde hoje, 
Terça- feira, será reservado 
para o descanso. De salien-
tar que este nacional não 
conta com as equipas da 
região norte. 
Eis os resultados até Do-
mingo.

Sexta –feira
Ferroviário das Mahotas vs 
Município da Beira(58-31)
Ferroviário de Maputo vs 
Ferroviário da Beira(66-36)
Costa do Sol vs Mxaquene 
(73-39)

Sábado
Maxaquene vs Ferroviário 
das Mahotas (29-53
Ferroviário da Beira vs 
Costa do Sol (57-58)
Pizzaria Jamal vs Ferroviá-
rio de Maputo (47-100) 

Domingo 
Ferroviário Maputo vs Ma-
xaquene (67-46)
Costa do Sol vs Município 
da Beira (58-40)
Ferroviário da Beira vs Pi-
zzaria Jamal(72-43)
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