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Para esquecer!

Saudações, compatriotas. Caminha-
mos atentos e de forma acelerada para 
mais um fim de ano, um ano que, por 
sinal, foi caracterizado por aconte-
cimentos inéditos, e, na sua maioria, 
negativos.

Moçambique conheceu diferentes 
passagens que submeteram o país a um 
sofrimento acima da média. Um deles 
é a situação dos ataques terroristas na 
província nortenha de Cabo Delga-
do, que cresceram em 2020, causando 
o aumento do número de deslocados, 
que já ultrapassa meio milhão.

Escolhemos este tema como um dos 
mais críticos pelo facto de apenas estar 
a registar-se em Moçambique. Mas, na 
verdade, a nação, para além da guerra 
em Cabo Delgado, também está a ser 
assolada pela pandemia da Covid-19, 
que eclodiu este ano, afectando todos 
os países de mundo.

Por acaso, graças à atenção anteci-
pada das autoridades de saúde, o nosso 
país conseguiu evitar, pelo menos até 
ao presente momento, a existência de 
casos que pudessem colapsar o Sistema 
Nacional de Saúde, daí que vai o nosso 
maior reconhecimento a esta classe.  

Nossa palavra de apreço vai para as 
autoridades moçambicanas, em espe-
cial para os profissionais de saúde que, 
perante todas as dificuldades, acei-
taram a exposição e o risco de serem 
contaminados, mas lutando para o sal-
vamento das vidas dos pacientes que 
chegaram às unidades hospitalares.  

Bem hajam todos os profissionais 
desta classe, assim como as nossas For-
ças de Defesa e Segurança, que, dia e 

noite, ou seja, faça sol, chuva ou frio, 
estão prontas para combater o inimi-
go. A estes profissionais, vai o nosso 
sincero reconhecimento.

Ainda neste ano, o Dossiers & Fac-
tos teve a oportunidade de fazer parte 
da comitiva de jornalistas que escalou 
algumas regiões do teatro operacional 
norte, onde testemunhou o esforço e 
sacrifícios feitos pelos jovens das FDS 
para o bem-estar da nação.

Na verdade, os acontecimentos fo-
ram vários e certamente não cabem 
neste espaço, daí que citamos só alguns.

Mas devemos igualmente reconhe-
cer e sublinhar que o ano foi atípico em 
quase todas as vertentes. A economia 
do país esteve literalmente parada; fo-
mos sujeitos a viver socialmente isola-
dos, ao mesmo tempo que se perdiam 
muitas vidas que a história não lembra.

Enfim, são lamentações que ficarão 
para a história, mas o país não parou. 
Apesar de todas as adversidades im-
postas pela Covid-19, algo foi feito.

Dentre os diferentes sectores do 
Estado, nós elegemos dois - Saúde e 
Obras Públicas. Não pretendemos com 
isto afirmar que os restantes sectores 
estiveram inactivos. Não é isso. Ape-
nas é uma escolha que, para nós, en-
contra sentido, num ano de formação 
de um novo governo, um governo que, 
um mês depois da sua formação, já ti-
nha de lidar com a pandemia. O sec-
tor da Saúde  destacou-se pela razão 
que acima referimos, e o das Obras 
Públicas acabou sendo, no nosso en-
tender, aquele que mais vezes levou o 
Presidente da República para diferen-

tes inaugurações "políticas" de infra-
-estruturas, sobretudo os sistemas de 
fornecimento de água em diferentes 
regiões recônditas do país.

Daí que se pode dizer que João Os-
valdo Machatine e sua equipa do FI-
PAG acabaram sendo parte significan-
te da salvação da honra do Chefe dO 
Estado e do Governo, em termos de 
realizações do executivo, porque o res-
to foi apenas um mar de promessas e 
lançamento de projectos que ninguém 
sabe se irão surtir algum efeito.  

Posto isto, só nos resta preparar o 
ano que vem, o 2021, para esquecer-
mos a dor e a tristeza que nos assolou.  

Vamos rogar para que as acções ter-
roristas em Cabo Delgado tenham fim 
em breve, com vista ao regresso ime-
diato das populações deslocadas às 
suas zonas de origem, e assim poderem 
retomar a vida na normalidade.

E porque estamos a chegar ao fim do 
ano, e as festas estão à porta, a Direc-
ção da ST Projectos e Comunicação vai 
alterar, por um período de um mês, o 
formato da publicação do Jornal. Du-
rante este período, será distribuído 
de forma electrónica apenas, poden-
do retornar com o jornal impresso na 
primeira semana do mês de Feverei-
ro. Este ano, em termos de produção e 
de receitas, foi mesmo para esquecer, 
também para nós.  

A todos os moçambicanos, e em es-
pecial os nossos estimados leitores, 
queremos, desde já, desejar festas feli-
zes e um próspero ano novo!

Serodiotouo@gmail.com
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Os nomes a lembrar num ano para 
esquecer

FIGURAS DO ANO

O ano de 2020 já 
faz o seu aceno 
de despedida, e 
lá no horizonte, 

2021 começa a ganhar forma. 
Os 365 dias prestes a findar 
foram, eventualmente, a pe-
regrinação mais dura – e por 
isso mais longa – dos nos-
sos tempos. A pandemia da 
Covid-19 veio testar a nossa 
capacidade de resiliência, 
agudizando, no caso de Mo-
çambique, a situação de um 
povo martirizado pela guer-
ra e fome. Mas os momentos 
de crise são férteis para o 
florescimento de “heróis”, e é 
a eles – a quem convenciona-
mos chamar “figuras do ano” 
– que dedicamos esta edição.

Está perto do fim um dos 
anos mais cinzentos da nossa 
história. Falar de 2020 é falar 
de um período em que mais 
de 1 milhão de pessoas per-
deram a vida quase que num 
ápice, derrotadas por um 
inimigo invisível. A circuns-
tância de a nação mais pode-
rosa do mundo, os Estados 
Unidos da América, liderar 
a tabela de mortes diz muito 
da força deste vírus. Trata-se 

de um inimigo de peso.
Em Moçambique, adivi-

nha-se um cenário de caos 
total, em função das nossas 
mais que conhecidas fragi-

Armindo Tiago liderou os heróis da luta contra a Covid-19

João Machatine, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

Texto: RedaçãoD&F

lidades. Num país a braços 
com dois conflitos armados 
(zona centro e Cabo Del-
gado), uma pandemia era a 
cereja no topo do bolo que 

o “diabo amassou”. Mas a 
verdade manda dizer que a 
previsão de uma catástrofe 
nunca esteve sequer perto de 
se confirmar. O país resis-
tiu valentemente na guerra 
contra o coronavírus, mas 
também resistiu na guer-
ra contra o terrorismo em 
Cabo Delgado, não obstan-
te todas as adversidades. É 
desses “teatros operacionais” 
que “extraímos” as nossas 
primeiras duas figuras do 
ano. O pódio é fechado por 
um soldado que se desta-
cou numa guerra que, a ní-
vel mediático, passou para o 
segundo plano, mas é, ainda 
assim, de vital importância.

 Armindo Tiago e o seu 
“exército branco”

Sem apelo nem agravo, 
Armindo Tiago é, ao lado do 
seu “exército de batas bran-
cas”, a nossa figura do ano. 
O ministro da Saúde é até 
uma escolha mais ou menos 

óbvia, para qualquer cidadão 
minimamente informado. 
Se o caos vivido em muitos 
países não se replicou por cá 
foi muito por conta da inte-
ligência com que o Ministé-
rio da Saúde (MISAU) lidou 
com a situação.

A velocidade vertiginosa 
com que o número de casos 
subia em países mais prepa-
rados que o nosso, incluin-
do na vizinha África do Sul, 
fazia antever uma catástrofe 
em Moçambique, cenário 
que, quanto a nós, só foi 
possível evitar porque o pe-
louro liderado por Armindo 
Tiago tomou medidas acer-
tadas e, mais do que isso, fê-
-lo em tempo útil, em parte 
sob umbrella do estado de 
emergência.

A transformação do Hos-
pital Geral de Mavalane 
numa espécie de “hospital de 
referência” para Covid-19, 
isso numa altura em que o 

Continua na Pag  4 
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Forças de Defesa e Segurança

país só tinha um caso con-
firmado, foi uma jogada de 
mestre, na medida em que 
permitiu que houvesse uma 
equipa inteiramente dedi-
cada a esses casos. Paralela-
mente, o país apressou-se a 
criar o Laboratório de Tes-
tagem de Marracuene, que 
seria, posteriormente, repli-
cado em Nampula, Pemba e 
Beira.

Este rol de acções, asso-
ciado aos inquéritos seroe-
pidemiológicos realizados 

pelas autoridades sanitárias, 
permitiu que se tivesse a 
real noção da evolução da 
pandemia no país, dotando 
as autoridades de conhe-
cimentos que permitissem 
atrasar o pico, algo que pou-
cos países se podem gabar 
de ter conseguido. Aliás, 
não é descabido lembrar 
que países com sistemas de 
saúde mais robustos que o 
nosso tiveram mais dificul-
dades que nós para achatar 
a curva de infecções, e isso 

diz muito do trabalho reali-
zado pelo MISAU.

Quando caminhamos 
para o final do ano, Moçam-
bique soma pouco mais de 
17 mil casos cumulativos, 
dos quais mais de 15 mil já 
estão recuperados. Há a la-
mentar pouco mais de 150 
mortes. São números infe-
riores aos da África do Sul 
(já que tanto gostamos de 
nos comparar a eles), por 
exemplo.

Na nossa perspectiva, os 

méritos de Armindo Tia-
go e sua equipa, a todos os 
níveis, não se esgotam aí. A 
proactiva estratégia de co-
municação adoptada foi vi-
tal para os magníficos resul-
tados alcançados. O MISAU 
mostrou-se sempre aberto, 
usando a Imprensa como 
vector para chegar à popu-
lação. Em certo momento, 
quando parecia gerar-se al-
gum pânico, também soube 
redefinir a estratégia, pas-
sando a fazer o briefing de 

forma intercalada.
Tudo isso se junta àquilo 

que, quanto a nós, é o mais 
importante: o acompanha-
mento diário da evolução 
clínica dos pacientes, diante 
de todos os riscos que isso 
representa para os profissio-
nais de saúde e, por tabela, 
para seus familiares. Os pro-
fissionais de saúde foram 
formidáveis nesta guerra. 
São, por isso, e personali-
zadas em Armindo Tiago, a 
nossa grande figura do ano.

As péssimas notícias que nos 
chegam quase que diariamente 
de Cabo Delgado podem 
transmitir a falsa sensação 
de que as FDS nada estão a 
fazer para travar o terrorismo. 
Mas a maior prova da sua 
luta é, precisamente, o facto 
de termos notícias, sejam elas 
boas ou más. É que, não fosse 
a presença das nossas tropas 
no famoso Teatro Operacional 
Norte, talvez hoje não sobrasse 
ninguém para transmitir-nos as 
notícias.

Ao contrário do que se 
propala em alguns círculos, os 
nossos jovens militares estão 
longe de ser fracos. Classificá-
los desta forma é um exercício 
desonesto e, até certo ponto, 
maldoso. Ou isso ou então revela 
um gritante desconhecimento 
das premissas. As nossas Forças 
estão a enfrentar um inimigo 
que pratica guerrilha, um estilo 
de guerra não convencional 
que, sabemos todos, dá dores 
de cabeça até aos exércitos 
mais bem treinados do mundo. 
Este factor, associado à falta 
de equipamentos modernos 
– reconhecida na Assembleia 
da República pelo ministro do 
Interior – coloca, logo à partida, 
o terreno inclinado a favor dos 
fundamentalistas.

Sucede que, mesmo perante 
essas dificuldades, as Forças 
de Defesa e Segurança não 
se vergam, e continuam 
comprometidas com o 
propósito de libertar a pátria. 
Dirão alguns que “juraram à 
bandeira” e que “estão apenas 
a fazer o seu trabalho”, mas 
quantos de nós não rasgariam 
o “juramento” para salvar a 
pele? Quem aceita abandonar 
o conforto do seu lar para ir 
enfrentar terroristas, ciente 
do risco de perder a vida 
da forma mais dolorosa e 
humilhante possível, não pode 
ser movido por um discurso. É, 
quanto a nós, movido por algo 
transcendental, pelo carácter, 

por amor à pátria e ao povo que 
clama por socorro.

Pela bravura, pela coragem, 
mas sobretudo por abdicarem 
do “conforto” para transmitirem 
alguma “esperança” ao povo 
de Cabo Delgado, vai a nossa 
“continência” aos heróis do 
Teatro Operacional Norte. Aqui 
também cabe uma vénia ao 
Bispo de Pemba, Dom Lisboa, 
pelo notável trabalho caritativo 
que faz em prol daquela 
martirizada população.

 
João Machatine: quando 

“meter água” é elogio

Se sem água não há vida, 
é preciso reconhecer que o 
ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos 
contribuiu grandemente para, 
no mínimo, melhorar a vida das 
populações. Através do “seu” 
PRAVIDA, João Machatine 

levou água a vários pontos do 
país onde aquele líquido era um 
autêntico luxo.

Podemos aqui citar a 
inauguração, no distrito de 
Liupo, em Nampula, de um 
sistema de abastecimento de 
água com capacidade para 
abastecer mais de 30 mil 
pessoas. Na localidade da Ponta 
do Ouro, distrito de Matutuine, 
extremo sul da província de 
Maputo, foi inaugurado um 
outro sistema, desta feita com 
capacidade para abastecer até 
20 mil habitantes.

São apenas dois exemplos 
que ilustram o abnegado esforço 
que o Ministério dirigido por 
Machatine empreendeu para 
“dar” água potável ao povo, 
mas a isso se juntam outras 
realizações, nomeadamente 
no ramo de construção e 
reabilitação de estradas e pontes. 
Num ano particularmente 
difícil para todas as instituições, 

o MOPHRH há-de estar entre 
aquelas que mais se destacaram 
em termos de realizações.

Por tudo isso, vai também 

a nossa homenagem a João 
Machatine, um ministro 
com muito trabalho e pouca 
mediatização.
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Da morte de “Kalungano” ao massacre de 
Muidumbe

A “segunda volta” de Nyusi

Em meio a contestação dos parti-
dos da oposição com assento no 
Parlamento, que nem se fizeram 
presentes na cerimónia de investi-
dura, Filipe Nyusi era empossado 
para o seu segundo mandato con-
secutivo. Foi em 15 de Janeiro, na 
mítica Praça da Independência, 
que o Presidente da República 
prestou juramento, num acto diri-
gido pela Presidente do Conselho 
Constitucional, Lúcia Ribeiro.
Perante os mais de três mil pre-
sentes, incluindo deputados da 
Frelimo e dezenas de chefes de Es-
tados e de governos convidados, 
Nyusi reafirmou o compromisso 
com a pacificação do país, vincan-
do: “continuaremos, nem que isso 
nos custe a vida, a defender a paz”. 
Num outro contexto, o terceiro 
Presidente democraticamente 
eleito decretou tolerância zero à 
corrupção, e assegurou que “não 
haverá pequenos nem grandes 
corruptos tocáveis ou intocáveis”.
O discurso inaugural de Nyusi 
também esteve virado à inclusão, 
tendo ficado célebre a frase “as 
boas ideias não têm cor partidá-
ria”. Na ocasião, o Chefe do Esta-
do também instou os deputados 
da “sua” Frelimo a não usarem da 
maioria absoluta para impor uma 
espécie de ditadura na Assembleia 
da República.

A morte de Kalungano, o “nos-
so ícone”

Em Janeiro e Fevereiro foram 

disparadas salvas de canhão na 
capital moçambicana, por razões 
díspares. Primeiro, por ocasião 
da investidura do Chefe do Esta-
do. Segundo, pela morte do herói 
nacional Marcelino dos Santos, 
cujos restos mortais jazem na 
cripta da Praça dos Heróis, desde 
18 de Fevereiro.
Um dos fundadores da Frente 
de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), dos Santos morreu 
no dia 11 de Fevereiro. “Perdemos 
o nosso ícone, o camarada Marce-
lino dos Santos”, foi assim que o 
Presidente da República anunciou 
a partida, aos 90 anos, daquele 
que é considerado um dos pilares 
do nacionalismo africano.
Reza a história que Kalungano, 
pseudónimo que usava em suas 
actividades literárias, foi o pri-
meiro presidente da Assembleia 
Popular, constituída logo depois 
da proclamação da Independên-
cia Nacional.
 

Morte de Mário Machungo

Também em Fevereiro, concre-
tamente no dia 17, partiu Má-
rio Machungo, figura proemi-
nente da política, economia e 
banca nacionais. Entre 1986 e 
1994, desempenhou funções de 
Primeiro-Ministro.
No Grupo Millennium bcp, foi 
Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Millennium bim 
desde a sua fundação, em 1995, 
até 2014. Integrou igualmente o 
Conselho Superior do Banco Co-
mercial Português, entre 1999 e 

2008.
 

Estado de Emergência

O regime de “estado de emer-
gência” sempre esteve previsto na 

Constituição da República, mas 
nunca fora decretado. Só que para 
tudo há uma primeira vez, e a ver-
dade é que no dia da mentira, 1 de 
Abril, entrou em vigor o primeiro 
decreto de estado de emergência 
de que há memória no país, como 
parte dos esforços visando travar 
a propagação da Covid-19, cujo 
primeiro caso tinha sido registado 

em 22 de Março.
O estado de emergência abria 
espaço para a implementação de 
uma série de medidas restritivas 
que, em condições normais, con-
figurariam uma violação constitu-

cional. Entre as medidas anuncia-
das pelo Chefe do Estado durante 
a vigência do estado de emergên-
cia – que seria renovado por três 
vezes – destacam-se as seguintes: 
a suspensão de aulas em todos os 
estabelecimentos públicos e pri-
vados, desde o ensino pré-escolar 
até ao superior; redução de 300 
para 50 o número máximo de 
pessoas nos eventos de carácter 
social, salvo actividades de inte-
resse estritamente público; proi-
bição de cultos religiosos; encer-
ramento de estabelecimentos de 
diversão, interdição de activida-
des desportivas e de espectáculos.
Mais do que isso, o país suspen-
deu a emissão de vistos para ci-
dadãos estrangeiros, fechando 
quase que totalmente as portas, à 
semelhança do que tantas outras 
nações tinham feito.
 

Atentado ao Canal de 
Moçambique

Em Agosto do presente ano, assis-
tiu-se a um dos maiores ataques 
contra um órgão de informação 
em Moçambique. Na noite do 
dia 23, domingo, desconhecidos 
puseram os escritórios do sema-
nário Canal de Moçambique em 
chamas, um acto considerado 
pela generalidade da sociedade 
como um ataque à liberdade de 

Nyusi tomou posse depois de uma vitória bastante contestada

Assim ficou a redacção do Canal de Moçambique após o incêndio

BREVE CRONOLOGIA DE UM ANO AMARGO

O ano de 2020 deve 
ter sido “o mais 
longo” da his-
tória recente da 

humanidade, tendo em con-
ta a incalculável quantidade 
de gente que anseia pelo seu 
término. Chegou como qual-
quer outro ano, com a ilusão 
de uma vida melhor, mas ra-
pidamente a esperança des-
vaneceu-se em face do novo 
coronavírus, que eclodira em 
finais de 2019, na China. A 
pandemia “parou o mundo”, 
mas a vida não parou, apesar 
de todas as limitações. Neste 
artigo, recuperámos alguns 
dos acontecimentos nacio-
nais mais marcantes, num 
ano que de normal teve pou-
co. Siga o fio.

imprensa.
As manifestações de repúdio 
vieram de todo o lado, desde os 
media até aos partidos políticos. 
Em declarações à Imprensa, o 
editor executivo do jornal ga-
rantiu que os criminosos tinham 
queimado os papéis, mas não as 
consciências.

 Massacre de Muidumbe

Mais recentemente, em Novem-
bro, vieram a público notícias de 
uma das incursões mais cruéis 
dos insurgentes em Cabo Delga-
do. Cerca de 50 jovens terão sido 
decapitados num campo de fu-
tebol, no distrito de Muidumbe, 
mais concretamente na aldeia de 
Muatide.
“Em Mauatide, a primeira pes-
soa a ser executada foi um pro-
fessor; já em Mauambula, foram 
decapitados alguns régulos e ou-
tras pessoas”, revelou à VOA um 
sobrevivente.
Estes actos aconteceram semanas 
depois de as FDS, coadjuvadas 
pelos antigos combatentes, infrin-
girem uma das mais pesadas der-
rotas aos insurgentes. Falou-se, na 
altura, de cerca de 270 abatidos. 
O terrorismo em Cabo Delgado 
já provocou a morte de mais de 
1000 pessoas e a deslocação de 
mais de 500 mil.
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Filipe Nyusi “finta” dívidas ocultas
INFORME SOBRE ESTADO DA NAÇÃO

O Chefe do Estado 
m o ç a m bi c a n o 
esteve, na sema-
na passada, na 

Assembleia da República, 
para prestar o habitual in-
forme sobre o estado geral 
da nação. Num ano “atípi-
co”, devido à pandemia da 
Covid-19, Nyusi falou dos 
assuntos mais candentes do 
país, tais como a violência ar-
mada em Cabo Delgado e na 
zona centro, mas não teceu 
um só comentário acerca das 
dívidas ocultas, defraudando 
expectativas de, pelo menos, 
uma parte dos moçambica-
nos. No final, o Presidente 
da República disse que o es-
tado da nação era de “respos-
ta inovadora e de renovada 
esperança”.

Texto: RedacçãoD&F

Na véspera da apresentação 
do primeiro informe de 
Filipe Nyusi no presente ciclo 
governativo (recorde-se que 
tomou posse para o segundo 
mandato em Janeiro), alguns 
órgãos televisivos e radiofónicos 
procuraram saber, como é de 
praxe, a expectativa de alguns 
cidadãos. No geral, todos eles 
revelaram-se ansiosos por ouvir 
o Chefe do Estado especialmente 
em relação ao terrorismo em 
Cabo Delgado; aos ataques da 
autoproclamada Junta Militar 

da Renamo, no centro; a 
forma como foi usado o fundo 
desembolsado pelos parceiros 
para o combate à pandemia da 
Covid-19; e também em relação 
às famigeradas dívidas ocultas.

Sobre as primeiras três 
matérias, o Chefe do Estado deu 
algumas informações, ainda 
que de forma resumida, mas 
fechou-se em copas em relação 
ao sensível caso das dívidas 

ocultas, que já arrastou altos 
quadros do Estado para a prisão, 
para já, preventiva. Recorde-se 
que é em conexão com este caso 
que está detido, na África do 
Sul, o ex-ministro das Finanças 
Manuel Chang.

 Um dossier sensível

As famigeradas dívidas 
ocultas têm a sua génese em 

2013, quando o Governo 
avançou, sem o conhecimento do 
Parlamento, para a contratação 
de uma dívida de cerca de 2.2 
biliões de meticais para as 
empresas Ematum, Proindicus 
e MAM. Oficialmente, a razão 
apresentada para a solicitação 
do empréstimo junto dos suíços 
do Credit Suisse e dos russos 
do VTB foi a necessidade de 
garantir a protecção da costa 
moçambicana, actividade sob 
égide do Ministério da Defesa, 
na altura,  comandado pelo 
actual Presidente da República.

É por isso mesmo um dossier 
sensível para Nyusi. Vale lembrar 
que, ainda este ano, o ex-Chefe 
de Estado Armando Guebuza 
foi ouvido, no âmbito do mesmo 
processo, e é citado por alguma 
Imprensa como tendo dito que 
a PGR devia fazer perguntas ao 
“antigo ministro da Defesa”, em 
referência a Filipe Nyusi.

 
 Governo a par do terrorismo 

desde início

O PR não falou das dívidas 
ocultas, mas falou do terrorismo 
que assola Cabo Delgado, por 
sinal sua terra natal. De resto, 
o tema foi dos primeiros a 
ser abordado por Nyusi no 
informe geral sobre o estado 
da nação. Perante uma sala sem 
os deputados do MDM, que 

boicotaram a sessão solene em 
protesto contra a diminuição 
de seus representantes na 
Comissão Nacional de Eleições, 
o Chefe do Estado começou por 
fazer uma pequena radiografia, 
lembrando que os primeiros 
sinais de radicalização surgiram 
em 2012, sob liderança de um 
cidadão tanzaniano, de nome 
Abdul Chaculo.

“Nessa altura, Chaculo 
incitava a desobediência à 
Constituição da República, a 
proibição de frequência das 
crianças as escolas públicas e a 
obrigatoriedade de frequência 
as madrassas”, disse Filipe 
Nyusi, antes de acrescentar que 
“esses terroristas promoviam 
entrada nas mesquitas com 
sapatos, calções e objectos 
contundentes”.

De seguida, o Presidente 
garantiu que foram mortos 
ou capturados alguns líderes, 
na sua maioria provenientes 
da Tanzânia, RDC, Somália 
e Uganda. As fontes de 
financiamento do grupo, 
garante Nyusi, estão já 
identificadas: “actualmente, 
as fontes conhecidas são a 
pilhagem de produtos das 
populações, transferências 
monetárias via electrónica e 
rendimentos provenientes do 
crime organizado”, enumerou.

Continua na Pag 10

No Parlamento, Nyusi também elogiou aos profissionais de saúde pelo seu empenho no combate à Covid-19

Ex-presidente da República, Armando Guebuza, foi ouvido pela PGR no âmbito do processo “dívidas ocultas”
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Engenharia do amor (10)

D&F

XIPHEFUXIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

Krisalina fica gelada por 
instante, eles se beijavam 
amorosamente, sentados na-
quele sofá da sala, uma vez 
que ela chegou e logo dirigiu-
-se até ao interior da casa.

Fez de conta que es-
tava engasgada, só para 
interrompê-los.

- Krisalina, estás aqui? O 
que vais fazer agora? Me hu-
milhar de novo?

- Não. Respondeu Krisa-
lina. Pelo contrário, venho 
retratar-me após aquele epi-
sódio lá no escritório, afi-
nal de contas somos gémeas 
e arrependo-me por lhe ter 
tratado daquela forma (Miko 
propôs-se a deixar as duas a 
sós).

- Ouvi e entendi. Algo mais 
queira expressar? Querida 
irmã? Questionou Krisvalda.

- Não, conforme lhe disse, 
querida irmã Krisvalda, ape-
nas vim até cá para rectificar 
aquele mal entendido.

- Prontos, percebi, agora 
retire-se daqui, por favor.

Miko escutava atentamen-
te a parla das duas. Porém, 
Krisalina responde: saio, mas 
afaste-se da minha “paixão”, 
falo do Miko.

Miko, Mikoooo! Chamava 
por ele, Krisalina. É quando 
Krisvalda aproxima-se dela e 
diz: 

- Tu não tens o direito de 
me atarantar na minha pró-
pria casa, agora saia daqui já. 
Krisvalda foi abrir a porta, a 
irmã devia sair forçosamen-
te, mas a pirraça continua. É 
quando Krisvalda pega-lhe 
pelo rebuço, eis que abrup-
tamente gera-se verdadeira 
confusão. Miko aparece para 

acudir. É quando Krisalina 
beija-o impreterivelmente. 
Krisvalda a propela e ela cai 
casualmente. Miko a ajuda 
a arribar-se e diz: Krisalina, 
vamos que te acompanho 
até ao seu carro. Acalenta-se 
meu bem. Ele abriu a porta 
e ela entrou. Ele a despediu 
com dois beijos, um na boca 
e outro na testa, tendo, de 
seguida, ansiado-a bom re-
gresso a casa. Miko regressa 
para casa adentro. Krisvalda 
açoita-lhe, mas ele não arros-
ta, não é cultura dele bater 
em mulheres. 

- Miko, tens 
a tamanha cora-
gem, né? 

- Pergunto eu, 
sobre os motivos 
da vossa bulha, 
retrucou Miko.

- Boa pergun-
ta, ou melhor, 
porque não sa-
bes que aqui há 
amor triangu-
lar. Duas irmãs 
amam hiper-
bólicamente a 
mesma pessoa, 
e essa é você 
Miko. Parlava, 
ela, enquanto as 
suas mãos  re-
freavam-o pe-
las golas. Reite-
radamente, ela 
queria saber os 
porquês de su-
cessivas aleivo-
sias. Quer dizer, 
Miko, tu amas 
também gente, 
no seu âmago 
cabe tanta gente, 
é isso? Questio-

nou Krisvalda, entristecida.
- Cabe tanta gente sim, 

tantas mulheres, retrucou ele.
- Tantas mulheres (sorrin-

do tristemente)
- Sim, tantas mulheres, ei-

-las, por exemplo, você; mi-
nha mãe; minha avó; a sua 
mãe, minha sogra; as minhas 
tias; suas tias; enfim, amo 
toda mulher moçambicana, 
amo a Josina Machel, nossa 
heroína; a mamã Graça Ma-
chel; a minha mãe, dona Fe-
licidade; a Lídia Cossa, uma 
talentosa jornalista; a Paulina 

Chiziane, o orgulho da nossa 
literatura. Krisvalda, eu amo 
toda mulher incrível neste 
mundo, respondeu Miko.

- Aí é? Exclamou-se Kris-
valda. Amas a Cristina 
também?

- Sim, como mulher mo-
çambicana, afinal engenharia 
do amor é isto, porque cons-
truímo-la nos vários sentidos 
da vida, renovamos o amor a 
cada segundo, a engenharia 
do amor é construída a cada 
segundo, mesmo que se te-
nha concretizado em nós.

Publicidade

Continua na Pag 10
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Lá se vai o maldito ano 2020, 
deixando tristes recordações na 
memória de todo o mundo e dos 
moçambicanos em particular. Foi 
um ano para esquecer, ainda que 
tenhamos capacidade de inventar 
todo o tipo de piada, não há como 
torná-la gargalhada.

 Foi um ano atípico, como dizia, 
e bem, o Chefe de Estado moçam-
bicano na sua longa comunicação à 
nação a partir da casa do povo. Um 
ano em que a vida dos moçambica-
nos regrediu para época histórica 
dos primeiros agricultores, retar-
dando tudo e todos, talvez apenas 
as crianças, dada à sua ingenuida-
de tenham se sentido felizes pela 
paragem prolongada de aulas.

 E por terem sido privadas das 
suas habituais brincadeiras, tam-
bém podem resumir o ano prestes 
a findar como tendo sido muito 
mau, e o nome coronavírus (co-
vid-19) como o pior nas suas vidas, 
por ser a mais estranha pandemia, 
dada às consequências nefastas 
que causou ao mundo e nas suas 
vidas.

 De facto, foi um ano para es-
quecer, um ano em que Nyongo, 
valendo-se do cano da arma, pro-
curou paralisar o país, dificultan-
do a vida das populações da zona 
centro, dificultando a comunica-
ção entre o sul e o norte, provo-
cando dor e luto em várias famílias 
inocentes e alheias às suas esfarra-
padas motivações políticas.

 Tudo indica que Nhongo é um 
cidadão analfabeto e um político 

super arrogante, com uma e úni-
ca arte na vida, que é de manusear 
a arma para matar, sem dó nem 
piedade, o que significa que a ale-
gria do Nhongo é o sofrimento de 
outros homens, provavelmente a 
única música dançada por Nyon-
go seja gritos e choros das suas 
vítimas.

 Ano mais feio e estúpido na 
vida dos moçambicanos, princi-
palmente da população da pro-
víncia nortenha de Cabo Delgado, 
assolada pelos ataques dos insur-
gentes, apoiados por alguns mo-
çambicanos que sem o mínimo de 
senso têm reduzido o esforço de 
jovens moçambicanos a membros 
do partido Frelimo, em sinal de 
ódio e rancor para com a indepen-
dência dos moçambicanos.

 Tais moçambicanos usam 
pseudónimos para, através das re-
des sociais, lançarem a publicida-
de barata de uma guerra selvagem 
e assassina. O sofrimento das po-
pulações que vivem em péssimas 
condições por culpa de uma guer-
ra que lhe é movida sem motivação 
alguma, porém para o gáudio de 
malta Francisco Nota Moisés, um 
reaccionário por excelência, um 
amante da guerra.

 O mesmo Nota, num passado 
recente, era adepto da Renamo, du-
rante a guerra de desestabilização, 
agora que a Renamo é pela paz, 
pela reconciliação nacional, pu-
lou para vuvuzelar a favor dos in-
surgentes em Cabo Delgado, che-
gando a publicitar estatística falsa 
sobre membros das FDS, alegada-

mente mortos por insurgentes.
 Para Francisco Nota, as popula-

ções que percorrem longas distân-
cias à busca do refúgio nada lhe diz, 
alegra-lhe e significa avanço dos 
insurgentes na desgraça do povo, 
crianças e idosos que dormem ao 
ar livre, expostos às intempéries 
de toda natureza, é uma mais-valia 
porque é o avanço da luta dos in-
surgentes e constitui uma alegria 
imensurável para Nota, um crimi-
noso por excelência.

 Outrossim é a palhaçada de um 
velho que em conversa com o PR 
nas zonas afectadas pela guerra em 
Cabo Delgado dizia que eles não 
queriam apoio do governo, porém, 
queriam que a guerra acabasse, o 
que, de facto, todos nós queremos, 
incluindo, ou seja, principalmente 
o Chefe de Estado, porém, como os 
insurgentes não têm rosto, a única 
forma é combatê-los pelo fogo das 
armas.

 O PR manifestou a sua abertu-
ra para diálogo com os insurgen-
tes, e malta Francisco Nota nunca 
abertamente se pronunciou em 
representação do grupo de insur-
gentes, para à mesma mesa encon-
trarem a solução que ponha fim a 
uma guerra injusta e terrorista, e 
se traga a paz para a população de 
Cabo Delgado.

 Do diálogo entre o cidadão e 
o PR, alguns moçambicanos acha-
ram piada e levaram a programas 
televisivos, e fiquei sem perceber 
o porquê. Parece que para além 
daquele cidadão, há mais que não 
estão a par dos esforços que o Che-

fe de Estado tem empreendido 
à busca da paz para todo o povo 
moçambicano.

 Já que se diz que o velho en-
costou o PR, ora porque o velho 
tem os dois no lugar, que propos-
ta válida, conducente ao fim da 
guerra, o velho apresentou ao PR? 
Porque eu só ouvia o velho a dizer 
ao Chefe de Estado que “queremos 
que a guerra acabe”, como? Nun-
ca chegou a dar sua proposta de 
como devia ser acabada a guerra 
em Cabo Delgado.

 Todos queremos que a guerra 
deixe de existir em Moçambique, 
porém o apelo é lançado aos pro-
tagonistas, porque Nyusi respon-
de aos ataques movidos contra a 
população indefesa, que afinal é 
o papel do Estado que ele dirige. 
Agora, se ele se recusasse a nego-
ciar, para esse efeito, teríamos toda 
razão de o persuadir a aceitar sen-
tar com quem quer que seja, como 
o fez com o falecido líder da Rena-
mo, com o actual líder, e a tentati-
va que redundou num fracasso de 
dialogar com Nyongo.

 Acredito que como Nhongo já 
se sente coçado com o troar das ar-
mas e manifesta vontade de dialo-
gar, Nyusi não hesitará, concederá 
mais uma oportunidade ao nosso 
patriota, porque Nyusi é pela vida 
e não pela guerra.

 Finalmente, desejo a todos os 
meus compatriotas festas felizes, 
boas saídas e boas entradas! Que 
o ano novo seja diferente do ano 
a caminho do fim! Nada de exces-
sos, meus patrícios! 

Adeus maldito 2020
D&F

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 
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São várias as vezes em que vozes se 
juntaram para, em nome da paz, pedir a 
união e o diálogo dos actores envolvidos 
em actos de conflito armado, isto é, na 
zona centro, concretamente nas provín-
cias de Manica e Sofala, e na zona nor-
te, na província de Cabo Delgado. Se na 
zona centro é quase proibido usar a via 
rodoviária devido aos ataques protago-
nizados pela junta armada da Renamo, 
na zona norte, e num período não infe-
rior a dois anos, também temos estado 
a registar ataques dos civis em aldeias, 
obrigando uma paralisação completa da 
vida social, política e económica daque-
las comunidades.

Os conflitos e guerras em Moçam-
bique constituem uma grande ameaça a 
paz e tranquilidade dos moçambicanos, 
e todas movidas por interesses que até 
o momento ninguém quer apresentá-
-los, de uma forma aberta e de diálogo 
junto do governo. Se em Cabo Delgado 
há uma ligação forte do sentido de de-
sestabilização com o surgimento dos re-
cursos naturais, assim como motivações 
religiosas, no centro do país, grande 
questão prende com o desentendimento 
das ideias e ideologias políticas dentro 
do maior partido da oposição, criando-
-se espaços de crispação e costas volta-
das entre os membros deste movimento 
político. A junta armada da Renamo 
tem estado a contestar a forma como o 
processo de DDR (desarmamento, des-
mobilização e reintegração) tem sido 
conduzido, e não encontrando espaços 
para o diálogo interno, tem estado a 
protagonizar ataques a civis, causando 
morte e luto em famílias moçambicanas. 
Viajar na N1 ou N6 tem sido um verda-
deiro caos, e é tempo de parar com esses 
ataques.

Moçambique regrediu bastante, no 
tange ao processo de desenvolvimento 
social e económico, onde, por exemplo, 
temos escolas e centros de saúde encer-
rados, famílias que dependiam da agri-
cultura em extrema situação de vulne-
rabilidade. As crianças já não podem ir 
à escola e estão sujeitas às mais difíceis 
condições de vida em centros de reas-
sentamento. Nestas duas províncias, a 
população está num total desespero, e 
não é para menos. O número de vítimas 
mortais não para de crescer e a circula-
ção de pessoas e bens está condicionada. 
Deixamos tudo para trás, e tudo deve co-
meçar do zero, onde maior atenção deve 
ser para o atendimento urgente às ne-
cessidades das crianças, pessoas idosas 
e com deficiência, incluindo a mulher 
grávida.

Num período recente, o Presidente 
da República decretou a trégua, um acto 
que devia ser visto como oportunidade 
para que todos aqueles que ilegalmente 
possuem armas pudessem proceder a en-

trega destes materiais bélicos e, em sede 
de diálogo, apresentar reais motivações 
que os leva a cometer tais atrocidades.

Contra todas as expectativas e pelo 
menos em relação à junta militar, onde 
há caras bem identificadas dos mentores 
dos actores em Manica e Sofala, a trégua 
foi completamente ignorada e, mais uma 
vez, registamos o fracasso no sentido de 
encontrar uma resposta às nossas dife-
renças, através da plataforma de diálogo.

Em relação à Cabo Delgado, vozes e 
até vindas da Europa, condenam e cha-
mam atenção para que estes terroristas 
desconhecidos falem das suas reais mo-
tivações, e que num ambiente de diálo-
go se encontre a solução, e, claramente, 
parando com operações militares que só 
vitimam e mutilam civis. Neste confli-
to com menos de 3 anos, contabiliza-se 
mais de 800 famílias que se tornaram 
deslocadas de guerra, fugindo de suas 
zonas de origem e à procura de lugares 
mais seguros.

Tem sido difícil encontrar espaço de 
diálogo nestes dois grupos, mas quere-
mos, aqui neste espaço de opinião, pe-
dir à junta militar para que cesse com 
todas as formas de ataque e sabotagem 
da economia nacio-
nal. As pessoas, nes-
te período natalício, 
gostariam de rumar 
para as suas zonas de 
origem ou de desejo, 
para poder passar as 
festas do natal e final 
do ano. O movimen-
to de ida e volta den-
tro das províncias do 
país será intenso e 
aqui está uma opor-
tunidade de a junta 
também poder co-
laborar, permitindo 
que nossas vias e 
autocarros estejam 
seguros de circular. 
é possível sim con-
ceder um espaço de 
trégua em alturas 
destas. Lembro da 
voz do comando do 
líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, 
em que, sempre que 
justificasse, emana-
va ordens para que 
ataques armados 
cessassem em todas 
as estradas de maior 
circulação do país.

Senhores fazedo-
res de guerra em So-
fala, Manica e Cabo 
Delgado, compreen-
dam o momento 
mais importante 

deste humilde povo. Foram 12 meses vi-
vidos com muita tristeza e amargura, as 
famílias moçambicanas ainda não se es-
queceram dos efeitos dos ciclones tropi-
cais Kenneth e Idai, não nos esquecemos 
ainda dos efeitos negativos da pandemia 
da COVID-19, da carestia da vida, os 
preços que continuam a interromper um 
simples sono de bem se alimentar dia 
após dia. As feridas de amargura deste 
povo nunca saram, pelo que pedimos 
aos senhores para que sejam solidários e 
ofereçam pelo menos um mês de alegria 
e tranquilidade em nome da paz e uni-
dade nacional.

Queremos a paz e, para tal, convi-
damos a todos para que algo seja feito 
na persuasão de todos aqueles que usam 
armas para desestabilizar, matar e criar 
luto no seio do povo. Vocês, senhores 
políticos, artistas, desportistas, acadé-
micos, empresários, líderes religiosos, 
curandeiros e outros, por favor, vamos 
sim fazer uma forte corrente, em que 
vossas agendas, mensagens sobre o per-
dão, amor, concórdia, devem dominar os 
ensinamentos em todos os lugares onde 
quer que estejamos.

Cada um, e na sua área, que use a 

paz como elemento sempre presente e 
capaz de sarar as feridas do ódio e vin-
gança, provocadas pela guerra. Torne-
mos Moçambique num país onde o ci-
dadão pode, claramente, expressar sua 
opinião, assim como circular à vontade, 
construindo, desta forma, o nosso belo 
Moçambique. Pedimos tréguas para que 
possamos, no mínimo, passar as festas 
com a maior segurança e tranquilidade.

A covid-19 continua a ser preocupa-
ção de todos e, nesta quadra natalícia, 
multiplique as medidas de segurança e 
prevenção.

Desejos a você e sua família um feliz 
natal e um próspero 2021.

Diga olá paz e …
•                   Fique em casa;
•                   Use máscara facial 

protectora;
•                   Lave as mãos com água 

e sabão;
•                   Mantenha o distancia-

mento físico;
•                   Use desinfectantes e ajude 

a sua família a viver no ambiente seguro;
•                   Abstenha-se de aglomera-

dos e use sempre a etiqueta da tosse (do-
brar o braço em V sempre que tossir).

NA PASSAGEM DAS FESTAS DO NATAL E DO FIM DO ANO, PEDIMOS A 
OBSERVÂNCIA DA PAZ EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL!

D&F Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org
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 Para fazer face ao 
terrorismo que grassa em 
Cabo Delgado, Nyusi apelou 
para a “unidade de todos 
os moçambicanos em todo 
o território nacional”, ao 
mesmo tempo que diz estar 
a “intensificar a cooperação 
internacional para o combate 
ao terrorismo, visando 
sempre a preservação dos 
interesses nacionais”.

Nyusi vincou que cabe 
aos moçambicanos defender 
a sua pátria, pois “ninguém 
o fará por nós sem interesse”. 
O Presidente garantiu, 
de resto, que ajudas para 
Moçambique não faltam. 
“Estamos a receber 
[manifestações de] intenções 
de ajudar Moçambique de 
muitos países”, garantiu 
o Presidente, antes de 
acrescentar que “precisamos 
saber como gerimos 
esses apoios, sob pena 
de termos amanhã uma 
salada de intervenções em 
Moçambique”.

Filipe Nyusi prometeu 
reequipar as Forças de 
Defesa e Segurança, às 
quais teceu rasgados 
elogios, e assegurou à 
nação moçambicana que “a 
nossa soberania não será 
negociada ou hipotecada”.

Sem paciência para 
Nhongo

Depois de abordar o 
assunto terrorismo, Filipe 
Nyusi debruçou-se sobre 
o clima de intranquilidade 
na zona centro do país, 
caracterizado por ataques 
esporádicos protagonizados 
pela autoproclamada 
Junta Militar da Renamo. 
Aos homens de Mariano 
Nhongo, cujo raio de acção 
se circunscreve a duas 
províncias – Manica e Sofala 
– o Comandante em Chefe 
das FDS concedera trégua de 
uma semana, em Outubro, 
como forma de permitir a 
aproximação das partes. Não 
resultou.

Em função do fracasso da 
tentativa de aproximação, 
Nyusi disse, no Parlamento: 
“outra opção não temos, 
senão desencadear operações 
rigorosas contra o inimigo, 
e é o que está a acontecer 

neste momento”, disse o PR, 
antes de realçar: “contudo, 
continuamos abertos 
aos contactos visando o 
restabelecimento da paz, 
desde que não signifiquem 
chantagem contra um povo 
que celebrou um acordo de 
paz com a Renamo”.

Unidade anti-raptos pode 
estar a caminho

No capítulo da ordem 
e segurança públicas, o 
Presidente da República 
anunciou a descida dos 

índices de criminalidade, do 
ano passado a esta parte. De 
acordo com a informação 
constante do informe anual, 
foram registados, em 2020, 
14 mil casos criminais, 
contra 15 mil em 2019.

Trata-se de um 
dado animador, ainda 
assim ofuscado pelo 
recrudescimento do 
crime de raptos, com os 

empresários a serem as 
vítimas preferenciais. 
Os 16 processos-crime 
anunciados pelo PR são 

poucos se comparados à 
quantidade de ocorrências, 
o que revela que o Estado 
está a falhar na protecção aos 
seus cidadãos. Nyusi parece 
estar ciente disso. Perante 
os deputados, reconheceu 
que a “capacidade de 
esclarecimento [de 
crimes de raptos] deixa a 
desejar”, antes de avançar a 
possibilidade de criação de 
uma “unidade anti-raptos”.

Recorde-se que a vaga 
de raptos e a aparente 
impunidade de quem os 
pratica levaram a que os 
empresários da cidade da 
Beira promovessem uma 
espécie de “lockdown”, no 
passado mês de Outubro. 
A acção visava pressionar 
o Estado a responsabilizar 
os autores daquele tipo de 
crimes.

 
Frelimo e Renamo com 

avaliações contrárias

As bancadas da Frelimo 
e da Renamo, únicas 
presentes na sala de 
sessões da Assembleia da 
República, divergiram na 
avaliação ao desempenho 
do Presidente da República 
no Parlamento.

“É uma informação 
que devia ser muito bem 

estruturada, como forma 
de corresponder ao país 
real. Os moçambicanos 
vivem uma situação de 
pobreza extrema”, avaliou 
Arnaldo Chalaua, porta-voz 
da Bancada Parlamentar 
da Renamo. O deputado 
também questionou a 
vontade de combater a 
corrupção por parte do 
executivo: “como é que 
ele vai declarar que as 
instituições públicas são 
fracas e contribuem para 
que não haja um combate 
cerrado à corrupção? 
Quem é que está a orientar 
as instituições públicas? 
Não é, na verdade, o 
Chefe do Estado que tudo 
tem de fazer para que as 
instituições sejam fortes e 
estejam capacitadas para 
combater a corrupção?”

Já, a Frelimo considerou 
que o informe “superou as 
expectativas”, vincando que 
foi um “informe bastante 
detalhado e que partiu de 
uma base, que é aquilo que 
são as adversidades várias 
que o nosso país atravessa, 
mas depois houve essa 
segunda parte, que é a 
prestação de contas, em que 
mostrou todo o trabalho 
de diversos sectores”, disse 
Feliz Sílvia, porta-voz da 
bancada maioritária.

Nyusi não quer “salada de 
intervenções”

Governo diz haver muitos países interessados em apoiar Moçambique na guerra contra o terrorismo
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O gás natural que é 
explorado a partir das 
localidades de Maimelane, 
Pande e Temane, no 
distrito de Inhassoro, em 
Inhambane, não está a 
beneficiar as comunidades 
locais. A conclusão é 
da KUWUKA, uma 
organização da sociedade 
civil. O representante 
Camilo Nhancale disse ao 
Dossiers & Factos que a 
sociedade civil será parte 
integrante do processo de 
implementação de políticas 
de desenvolvimento local, 
com vista a evitar que 
as comunidades sejam 
prejudicadas.

“Houve um cometimento 
tanto da empresa SASOL 
assim como do governo 
do distrito, de incluir 
a sociedade civil nos 
comités de parceria, 
como observadora, mas 
influenciando o processo, 
sugerindo soluções face 
aos desafios do progresso 
da implementação 
das políticas. Mais 
precisamente, para que a 
sociedade civil trabalhe 
na preparação social das 
comunidades, para que, 
de facto, elas possam 
participar no processo 
de forma inclusiva e 
transparente, monitorando 
o processo e trazendo aqui 
a cultura de prestação 

Camilo Nhancale, representante da organização da sociedade civil.

Sasol acusada de incumprimento de 
acordos de desenvolvimento local
A sociedade civil, 

r e p r e s e n t a d a 
pela KUWUKA, 
vai fazer parte 

dos processos de monito-
ria de implementação dos 
Acordos de Desenvolvi-
mento Local (ADL) nas 
províncias onde ocorre a 
exploração dos recursos 
naturais e minerais. O ob-
jectivo é garantir que as 
comunidades locais não 
sejam enganadas pelas em-
presas. A multinacional 
SASOL, que há mais de 
20 anos explora recursos 
naturais em Inhambane, 
é acusada de pouco fazer 
em prol das comunidades 
locais.

QUE VISAM BENEFICIAR A COMUNIDADE

Por: Anastácio Chirrute, 
em InhambaneD&F

de contas, que é muito 
fundamental”, explicou.

Dispêndio e falta de 
transparência

Nhancale critica 
igualmente o facto de a 
SASOL estar a investir 
muito em publicidades 
supostamente falsas, 
chegando, de acordo com 
a fonte, a gastar rios de 
dinheiro nesta rubrica. 
Na óptica do nosso 
interlocutor, tal dinheiro 
podia ser aplicado em 
acções que pudessem 
beneficiar directamente as 
comunidades, como, por 
exemplo, construir uma 
unidade sanitária, sistema 
de abastecimento de água, 
etc.

Outra preocupação tem 
que ver com a alegada 
falta de transparência 
na aplicação dos 2.75% 
de receitas advindas dos 
impostos pagos pelas 
empresas, facto que faz 
com que as comunidades 
beneficiárias, incluindo 

as lideranças locais, 
encontrem dificuldades 
na identificação de 
projectos que possam 
ajudar na melhoria das suas 
condições de vida.

“Há muitas comunidades, 
incluindo lideranças 
comunitárias, que reportam 
não terem conhecimento 
da implementação da 
política, por esse motivo 
não estão preparadas para 
identificação e priorização 
de projectos que possam 
ajudar a melhorar as 
suas condições de vidas. 
Igualmente, a comunidade 
não está devidamente 
informada, e por isso tem 
dificuldades de perceber o 
que é investimento social 
e o que são projectos 
implementados por via 
de receitas advindas 
dos impostos que são 
canalizadas às comunidades 
locais, que são os vulgo 
2.75%. “

A sul-africana 
SASOL está instalada 
em Inhambane desde o 
ano de 2002, enquanto 

o processo de consultas 
para o licenciamento 
ambiental começou um 
pouco antes, em 1999. 
Durante o processo de 
consultas comunitárias 
para o licenciamento 
ambiental assim como 
no âmbito de políticas de 
responsabilidade social 
empresarial, tem sido 
escrutinada a gestão dos 
2.75%, e os resultados 
nunca foram satisfatórios.

“Imagine se você fosse 
comunidade, que desde 
1999 não vê seus direitos 
respeitados, o que faria? A 
comunidade sempre pede, 
tanto ao governo assim 
como a empresa, para que 
satisfaçam as necessidades 
básicas, como, por 
exemplo, acesso a água, 
vias de acesso, formação 
profissional, hospital, etc”, 
denuncia Nhancale, antes 
de apontar para a urgência 
de se desencadear “acções 
imediatas” para corrigir a 
situação.

SASOL refuta acusações

Em reacção às acusações, 
a SASOL deixou claro que 
não é responsabilidade 
da empresa zelar pela 
manutenção das infra-
estruturas que tem 
construído no âmbito da 
responsabilidade social, 
mas sim da própria 
comunidade.

R e l a t i v a m e n t e 
aos acordos de 
desenvolvimento local, a 
empresa referiu que nunca 
houve nenhuma violação, 
vincando que os acordos só 
não foram implementados 
este ano devido à eclosão da 
pandemia da COVID-19.

Entretanto, o governo, 
através do secretário 
permanente, José Matsimbe, 
em representação da 
administradora do 
distrito de Inhassoro, 
reconhece serem justas as 
preocupações apresentadas 
pelos líderes comunitários, 
porém garantiu haver um 
trabalho a ser feito, com 
vista a ultrapassar estes e 
outros desafios.
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Rui Hélder defende mudança de modelos de gestão

A prestação da Se-
lecção Nacional 
de Basquetebol 
sénior masculi-

na, na primeira janela de 
qualificação ao Afrobasket 
2021, fez soar os alarmes 
sobre o estágio actual da 
modalidade. Em entrevista 
ao Dossiers & Factos, o jor-
nalista desportivo e actual 
presidente da Associação de 
Basquetebol da Cidade de 
Maputo (ABCM), Rui Hél-
der, defende a mudança dos 
modelos de gestão da mo-
dalidade da bola ao cesto. 
Também o scouting tem de 
ser melhor, diz o jornalista, 
que é das figuras mais co-
nhecedoras do basquetebol 
nacional.

Recentemente, a Selecção 
Nacional de Basquetebol sé-
nior masculina perdeu todos 
os jogos que realizou na capital 
ruandesa, Kigali. Com o pleno 
de derrotas, complicaram-se as 
contas de qualificação do com-
binado nacional, que terá de 
fazer muito mais na segunda 
vaga de qualificação, a ter lugar 
em Fevereiro de 2021. Rui Hé-
lder entende que, em função 
das circunstâncias, dificilmen-
te o resultado seria diferente.

 
 “Não poderíamos ter um 

resultado diferente”
 
Dossiers & Factos (D&F) 

– A selecção nacional de-
siludiu-nos, ao perder três 
jogos seguidos na primei-
ra janela de qualificação ao 
Afrobasket. Qual é o seu co-
mentário em relação a estas 
derrotas?

 
Rui Hélder (RH) – Não 

sei se usaria o termo desiludir, 
porque se olharmos para aqui-
lo que tem sido o ano de 2020, 
em termos de preparação, or-
ganização e gestão da própria 
máquina do basquetebol, não 
poderíamos ter um resultado 
diferente do que tivemos. É 
natural que um país como Mo-
çambique, que tem o seu his-
torial de basquetebol, alimente 
esperança de que sempre vai 
ganhar, mas o nosso país pre-
cisa trabalhar um pouco mais 
a vários níveis, não só compe-

BASQUETEBOL NACIONAL

titivos, mas também organiza-
cionais. Penso que as derrotas 
acabaram sendo fruto daquilo 
que foi o ano, caracterizado 

por uma preparação deficitá-
ria. As derrotas de Moçambi-

que resultam mais de factores 
extra-campo. Penso que, tendo 
a selecção a possibilidade de 
voltar a jogar com os mesmos 

adversários, em Fevereiro, com 
mais jogos, treinos e com um 

bocadinho mais de organiza-
ção, podemos pelo menos su-
plantar o Quénia.

“Não é comum que um jo-
gador que foi convocado, e es-
teve três semanas ausente, seja 
titular logo no primeiro jogo. É 
um “crime”, até para o próprio 
jogador”

 
 D&F – Há uma ala que 

diz que foi uma aventura ir à 
fase de qualificação, tendo em 
conta aquilo que é a realida-
de da modalidade. Concorda 
com esse posicionamento?

 
RH – Se nós não tivésse-

mos ido, também seríamos 
condenados por isso. Portanto, 
processos de gestão desportiva, 
sobretudo aqui em Moçambi-
que, são um desafio enorme. 
Eu ainda recuo para o tempo 
do presidente Francisco Mab-
jaia, quando teve uma selec-
ção que foi ao Zimbabwe, e 
acho que fez 1850 quilómetros. 
Qualificou-se, mas depois não 
foi ao Afro-Can. Sou da opi-
nião que Moçambique tem de 
jogar ao nível continental, para 
medirmos até onde estamos, 
tanto ao nível organizacional 
como físico e táctico. Mas tam-
bém não estou muito a favor do 
discurso de ganhar experiência 

todas as vezes que se vai para 
lá. É preciso que o país, no seu 
todo, faça uma reflexão sobre 
o que pretende fazer, não só 
no basquetebol, mas no des-
porto no seu todo, porque há 
um investimento grande em 
termos dos recursos humanos 
para que as selecções e equi-
pas nacionais levantem a nossa 
bandeira. Hoje é fácil atirarmos 
pedras à selecção nacional, ao 
presidente da federação, mas 
é preciso fazer exercícios pe-
quenos sobre como estamos 
organizados a nível interno. 
Quantos clubes funcionam de 
forma correcta? São essas as 
contas que, ao fazermos, vamos 
encontrar as respostas. Espe-
cificamente no basquetebol, é 
preciso reflectir, para sabermos 
onde estamos, de onde viemos 
e o que podemos alcançar. Não 
é comum que um jogador que 
foi convocado e esteve três se-
manas ausente, seja titular logo 
no primeiro jogo. É um “crime”, 
até para o próprio jogador. São 
situações muito pouco normais 
na gestão de uma equipa de 
desporto colectivo.

 
D&F – Está a referir-se a 

Kendal Manuel?
 
RH – Não, não foi o Ken-

dal. Foi o Pio Matos, tenho um 

Texto: Arão NualaneD&F

Maguliço conduzindo um ataque num jogo em Moçmbique perdeu com Angola

Ø  É preciso melhorar o scouting da selecção

“Não é comum que 
um jogador que foi 
convocado, e esteve 
três semanas ausente, 
seja titular logo no 
primeiro jogo. É um 
“crime”, até para o 
próprio jogador
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Rui Hélder, presidente da ABCM

“A federação tem de 
assumir o seu papel na 
realização de provas 
de âmbito nacional, 
porque, se olharmos 
para aquilo que são as 
contribuições de cada 
uma das associações, a 
de Maputo é a única que 
tem alguma estrutura

enorme respeito por ele. É um 
grande jogador, e penso que 
alguma coisa deveria ter sido 
feita para se evitar isso. Mas 
são pormenores técnicos e não 
gostaria muito de me debruçar 
sobre isso.

 
“O scouting da selecção tem 

que ser melhor”
 
D&F – É correcto respon-

sabilizar a Covid-19 pelos 
maus resultados?

 RH – Remeto-lhe a uma das 
respostas anteriores em relação 
a isso. Organização, planifica-
ção e gestão das nossas pró-
prias provas ou do desporto. 
Isso não é só no basquetebol, 
recentemente tivemos jogado-
res que estiveram na selecção 
[de futebol] contra Camarões. 
Vimos a diferença entre os que 
estão a jogar e aqueles que estão 
apenas a treinar. Por exemplo, 
estamos todos a aplaudir Luís 
Miquissone, que fez um grande 
jogo, porque está a competir. 
Aqui vem aquela questão da 
nossa capacidade de gestão de 
provas. Na Tanzânia joga-se, no 
Quénia, em basquetebol, houve 
competição, a prova em Ruan-
da terminou duas semanas an-
tes da fase de qualificação. O 
único país que estava nas mes-
mas condições que Moçambi-
que é Angola. A estratégia po-
dia ser melhorar o scouting da 
selecção. Há muitos filhos de 
moçambicanos a jogarem fora 
e que podem fazer parte da se-
lecção. Alguns estão a jogar na 
Europa, Ásia e até nos Estados 
Unidos da América (EUA), e 

podiam vir. Não sei se a fede-
ração teria condições para isso. 

Não sei se teria feito alguma 
prospecção nesses locais. Mas 
nós ficamos amarrados às nos-
sas convocatórias, que são ape-

nas baseadas em atletas daqui. 
Sendo assim, vamos agarrar-

-nos à Covid-19, mas a sensa-
ção que tenho é de que veio [a 
Covid] dar-nos lições de orga-
nização e, acima de tudo, de ca-

pacidade de gerir provas.
 
D&F – Há jogadores que 

fazem parte da selecção há 
muitos anos e o gráfico de 
rendimento está a decrescer. 
Não seria esta uma altura de 
injectar sangue novo?

 RH – Em condições nor-
mais, os processos de transi-
ção não começam apenas com 
atletas que têm 36 ou 37 anos. 
É preciso ter o processo de 
entrada de novos valores. Isso 
leva-nos a outro debate sobre 
aquilo que é feito nos clubes. 
Quem são os jovens que estão a 
vir substituir estes mais velhos? 
Se fizermos um apanhado, não 
sei se existem. A minha per-
gunta é: quais são os processos 
internos de substituição destes? 
O problema começa aí, porque 
a maior parte dos clubes va-
loriza pouco a matéria-prima 
que é formada nos clubes. Ou 
porque não tem qualidade, ou 
porque acham que os atletas 
mais velhos ainda têm espaço, 
ou porque os atletas mais ve-
lhos não os deixam jogar. Per-
demos uma geração de jovens 
que podia estar a rodar nou-
tros clubes. O debate é muito 
extenso e não se esgota apenas 
em saber se Custódio Muchate, 
Octávio Magoliço, Pio Matos 
devem estar. Se reparar, verá 
que a selecção é quase a mesma 
desde 2011, mas temos atletas 
que podem ir ganhando ex-
periência. Não precisamos de 
inventar absolutamente nada, 
Angola, por exemplo, tem pro-
cessos de substituição, e come-
çou com um projecto em 1978. 
O arranque desse projecto deu 
dois campeonatos de juniores e 
onze campeonatos de seniores. 
Alguma coisa foi feita e projec-
tada. Moçambique precisa de ir 
buscar este tipo de modelos. Se 
não fizermos, vamos estar sem-
pre a atirar farpas 

“A federação tem de assu-
mir o seu papel na realização 
de provas de âmbito nacional, 
porque, se olharmos para aqui-
lo que são as contribuições de 
cada uma das associações, a de 
Maputo é a única que tem algu-
ma estrutura”

 
D&F – No cômputo ge-

ral, como é que classifica o 
panorama do basquetebol 
nacional?

 
RH – É preciso fazer mu-

danças, isto é, é preciso que não 
haja modelos “made in Mozam-
bique”. A federação tem de as-
sumir o seu papel na realização 
de provas de âmbito nacional, 
porque se olharmos para aquilo 
que são as contribuições de cada 
uma das associações, a de Ma-
puto deve ser a única que tem 
alguma estrutura. Há províncias 
que não sei se conseguem fazer 
um jogo. É preciso que haja este 
movimento para que as outras 
congéneres tenham provas re-
gulares, participem em cam-
peonatos nacionais, para que se 
faça um movimento massivo de 
basquetebol em Moçambique. 
Naturalmente que algumas das 
nossas províncias não têm con-
dições. O que mais me inquieta 
é que existem províncias que 
até podem tentar, mas quando 
chega a altura de decidir sobre o 
basquetebol, têm o mesmo nível 
de importância, o que significa 
que alguma coisa está errada no 
processo. As associações pro-
vinciais vão fazer o seu trabalho, 
mas não podem ser elas a faze-
rem 75% do trabalho e depois a 
federação fazer 25%. Volto a ci-
tar Angola, quem realiza o cam-
peonato nacional é a federação. 
É preciso fazer as coisas com 
algum critério, os campeonatos 
de juvenis e juniores são habi-
tualmente problemáticos, por 
conta da falsificação das idades.



SEGUNDA-FEIRA
21 de Dezembro de 2020

Dossiers
Factos&14

Comissão de revisão de terras capacite 
formadores

MDM contra “desequilíbrio” na CNE

Está a decorrer des-
de o passado dia 
10 de Dezembro 
de 2020 até finais 

de Fevereiro de 2021, em 
todo o território nacional, 
um conjunto de acções de 
treinamento de formadores 
e supervisores provinciais 
em matérias de procedi-
mentos sobre a auscultação 
pública, no âmbito de revi-
são da política nacional de 
terras.

Depois de boicotar 
duas sessões da 
Assembleia da Re-
pública, a primei-

ra dedicada a apresentação do 
informe anual do estado da 
nação pelo chefe de Estado e a 
segunda de encerramento da 
segunda sessão ordinária da 
IX legislatura, o Movimento 
Democrático de Moçambi-
que chamou a imprensa para 
se “justificar”. Basicamente, 
o partido do “galo” disse ter 
tomado tais atitudes em pro-
testo contra a forma como foi 
feita a eleição dos membros 
para a Comissão Nacional de 
Eleições.

O processo de auscultação 
pública foi lançado a 16 de 
Julho último, no município 
da Matola, pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyu-
si, e deverá decorrer ao nível 
das comunidades rurais e ur-
banas de todos os distritos, 
vilas e cidades do país.

Política Nacional de terras

 Terminado o treinamen-
to de formadores provinciais, 
estarão criadas as condições 
para estes capacitarem os 
Agentes de Auscultação Pú-
blica, processo que em alguns 
distritos já decorre, sobre pro-
cedimentos a serem obser-
vados nas sessões de auscul-
tação de cidadãos junto das 
povoações e bairros urbanos.

 As acções coordenadas 
pela Comissão de Revisão da 
Política Nacional de Terras fo-
ram descentralizadas a Orga-
nizações da Sociedade Civil, 
lideradas em cada província 
pelas respectivas plataformas 
ou fóruns provinciais ou uma 
Organização Não-Governa-
mental provincial líder, que 
disponibilizam seus activis-
tas, meios e recursos mate-
riais, e até financeiros como 

 A bancada parlamentar 
do Movimento Democrático 
de Moçambique gazetou as 
duas últimas sessões do ano 
na Assembleia da República. 
Numa táctica que lembra a 
Renamo, o grupo parlamen-
tar da terceira maior força 
política nacional diz ter aban-
donado os trabalhos do par-
lamento porque não gostou 
da forma como foi conduzi-
do o processo de eleição dos 

MDM só tem um representante na actual CNE

Parte do grupo que vai colher subsídios para a revisão da política de terras
contributo para o processo.

 No mesmo contexto, para 
as cidades de Maputo e Matola 
e províncias de Maputo, Gaza 
e Inhambane estão envolvi-
dos estudantes e docentes da 

Universidade Pedagógica de 
Maputo (UP–Maputo) e da 
Universidade Save (UniSave).

 Estão, assim, envolvidas 
mais de cinquenta (50) orga-
nizações/instituições parcei-

ras locais, mais de 800 agen-
tes que auscultarão mais de 
5 mil comunidades locais 
rurais e urbanas (bairros) e 
previstas mais de 8 mil en-
trevistas individuais.

A auscultação irá variar 
consoante os grupos-alvo, 
sendo que para os grandes 
povoados ou regulados e os 
bairros urbanos serão rea-
lizadas reuniões, enquan-
to os cidadãos individual-
mente considerados serão 
auscultados em forma de 
entrevistas.

Assim que o processo 
de auscultação pública na 
base terminar, seguir-se-á a 
fase de sistematização, pro-
cessamento e divulgação de 
resultados, que servirão de 
base para uma segunda ron-
da de auscultação.

Texto: RedacçãoD&F

membros da CNE, organismo 
que organiza as eleições em 
Moçambique.  

O partido afirma que hou-
ve recurso à coligação entre 
as bancadas parlamentares da 
Frelimo e da Renamo, pro-
movendo uma política bipar-
tidária. Lutero Simango, chefe 
da bancada do MDM, disse 

que a maneira como decorreu 
a eleição dos sete membros 
pela Assembleia da República 
não tomou em conta que este 
órgão é constituído por três 
bancadas parlamentares.

“Mais uma vez, os apetites 
de bipolarizar a política mo-
çambicana fizeram com que 
a Frelimo e a Renamo impu-

sessem as suas vontades para 
a composição final da CNE, 
que deixará de ser um órgão 
de equilíbrio, de paridade e 
retirando o voto de qualidade 
do presidente”, disse Simango, 
em conferência de imprensa.

“Para fazer valer os nossos 
protestos contra está tendên-
cia de tornar a política bipar-

tidária, excluindo os outros 
autores políticos e a socie-
dade civil politicamente não 
controlada, não estivemos 
presentes na sessão do infor-
me do Chefe do Estado e na 
cerimónia do encerramento 
da segunda sessão ordinária 
havida esta quinta-feira”, jus-
tificou-se o chefe da bancada.
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MADER busca soluções tecnológicas 
para o sector agrário
O Ministério da 

Agricultura e De-
senvolvimento 
Rural (MADER), 

através da Direcção Nacional 
de Assistência a Agricultu-
ra Familiar, reuniu semana 
finda com os diversos actores 
do sector agrário e extensio-
nistas representantes de to-
das as províncias, com vista a 
fazer a Revisão Periódica de 
Tecnologias (REPETE).

 Dirigida pelo Vice-minis-
tro da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, Olegário Ban-
ze, esta reunião visava, entre 
outros objectivos, criar as ba-
ses para o aumento do rendi-
mento agrícola, mas também 
trazer culturas sustentáveis e 
equilibradas no mercado. 

Durante a reunião, o Vice-
-ministro referiu que Moçam-
bique tem grandes potencia-
lidades em agro-pecuária e 
investir em tecnologias e assis-
tência integral aos pequenos 
produtores vai garantir que, 
até 2024, mais de um milhão 
de famílias sejam beneficia-
das, garantindo assim o de-
senvolvimento da agricultura 
familiar. 

“Pretendemos, fundamen-
talmente, assegurar a ligação 
entre a investigação, a exten-
são e o produtor, através da 
partilha de pacotes teológicos 
agrários apropriados para os 
agricultores do sector familiar 
por via de assistência técnica”, 
disse Olegário Banze.

O Pacote tecnológico que 
o MADER disponibiliza é es-
sencialmente a combinação 
equilibrada e harmoniosa en-
tre a sequência de operações 
culturais de uma determinada 
cultura, tipo e qualidade de 
insumos e o respectivo or-
çamento para a obtenção de 
um determinado rendimento, 
sendo que esta combinação 
inclui também profundos co-
nhecimentos técnicos da cul-
tura e do clima de cada região. 

Para a directora-geral do 
Instituto de Investigação Agrá-
ria de Moçambique (IIAM), 
Olga Fafetine, o encontro vai 
ajudar a todos os produtores a 

Foto da plenária – criação de bases para o aumento do rendimento agrícola

Texto: RedacçãoD&F

aumentarem a sua renda, uma 
vez que passarão a cultivar 
em campos adequados, tendo 
em conta cada variedade de 
sementes disponibilizadas e 
possibilidade de os produtores 
serem dotados de estratégias 
para o sucesso produtivo e 
acesso ao mercado. 

“Conhecendo a semente 
e a terra, cada produtor pode 
obter em cada hectare o ren-
dimento líquido de 68 mil me-
ticais, mas isto só é possível se 
deixarmos para trás as práti-
cas tradicionais de fazer agri-
cultura”, referiu Olga Fafetine.

Fafetine disse ainda que 
estas acções vão garantir o 
maior sucesso na campanha 
agrária 2021-2022, pois o 
IIAM tem vindo a desenvol-
ver estratégias de multiplica-
ção de sementes melhoradas e 
fortificadas para as culturas de 
arroz, batata-doce e gergelim.

Por sua vez, a directo-
ra Nacional de Assistência a 
Agricultura Familiar, Adélia 
Magaia, disse que, com estas 
bases, será possível perceber 
em que nível se está em ter-

mos de partilha de tecnologias 
para alcançar os impactos de-
sejados, sobretudo a nível do 
desenvolvimento rural e, por 
via desta, garantir a segurança 

alimentar e a criação de pos-
tos de trabalho para as famí-
lias de produtores em todos os 
distritos. 

Os intervenientes da Reu-

“Conhecendo a semente 
e a terra, cada produtor 
pode obter em cada hec-
tare o rendimento líqui-
do de 68 mil meticais, 
mas isto só é possível se 
deixarmos para trás as 
práticas tradicionais de 
fazer agricultura

nião Nacional de Revisão Pe-
riódica de Tecnologias (RE-
PETE), foram unânimes em 
assumir que faltam sementes 
certificadas para haver quali-
dade na produção e pediram 
que as entidades competen-
tes disponibilizem equipa-
mentos necessários para o 
mapeamento de solos. Este 
encontro decorreu no âmbi-
to do programa de intensifi-
cação da agricultura familiar 
SUSTENTA, que pretende 
incrementar a produção na 
próxima campanha agrária 
2021-2022.

Participaram da REPETE 
quadros do MADER, Inves-
tigadores, Académicos, re-
presentantes dos Conselhos 
de Representação de Estado 
e dos Conselhos Executivos 
Provinciais, Directores dos 
Serviços Distritais de Activi-
dades Económicas, Supervi-
sores da Extensão, bem como 
os representantes dos Minis-
térios, parceiros de coope-
ração, Organizações Não 
Governamentais e Sociedade 
Civil.
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Agentes económicos garantem disponibilidade 
de produtos essenciais

Venda de castanha de caju abaixo do previsto na Zambézia

PARA QUADRA FESTIVA

A avaliação dos preços de 
bens essenciais foi, também, 
tema de debate no encontro, 
devido à tendência de espe-
culação de preços dos produ-
tos de maior procura durante 
a época das festas, associa-
da à mudança do padrão de 
consumo das famílias, pres-
sionando, dessa forma, o 
mercado.

Durante o encontro, os 
agentes que actuam nos sec-
tores produtivo e comercial 
asseguraram a existência, no 
mercado, de quantidades su-

O ministro da Indús-
tria e Comércio, 
Carlos Mesquita, 
reuniu-se na quinta-

-feira passada com agentes eco-
nómicos baseados na província 
e cidade de Maputo, com vista a 
inteirar-se do nível de prepara-
ção e da disponibilidade de pro-
dutos essenciais, tendo em conta 
a aproximação da quadra festiva. 
Saiu do encontro com garantia 
de que não haverá ruptura de 
stock.

A comercialização da 
castanha de caju atin-
giu 14 mil contra 16 
mil toneladas planifi-

cadas na província da Zambézia. 
Em termos de receitas, o Instituto 
de amêndoas de Moçambique re-
fere que nas mãos dos produto-
res, em toda a província, circulou 
mais de 500 milhões de meticais. 
Espera-se que na campanha em 
curso 2020/2021, onde a previsão 
da meta é inalterada quando com-
parado com a campanha passada, 
pelo menos 600 milhões de meti-
cais circulem nas mãos dos produ-
tores.

Texto: RedacçãoD&F

Texto: RedacçãoD&F

 Carlos Mesquita, Ministro da Indústria e Comércio

 Castanha de caju, um dos principais produtos de importação de 
Moçambique

ficientes de produtos alimen-
tares e bebidas para respon-
der à procura não só durante 
a quadra festiva do natal e de 
fim de ano, mas também nos 
meses de Janeiro e Fevereiro 
do próximo ano.

“Maior parte dos agentes 
económicos foi unânime em 
reconfirmar os dados de que 
já dispúnhamos, que nos são 
fornecidos pelas equipas mul-
tissectoriais que se encon-
tram no terreno, que incluem 

os ministérios da Saúde, In-
terior, Indústria e Comércio, 
Transportes e Comunicações, 
Agricultura e Segurança Ali-
mentar, Autoridade Tribu-
tária de Moçambique, entre 
outras entidades”, disse o 

ministro.
Apesar desta garantia, 

Carlos Mesquita apelou aos 
agentes económicos a melho-
rarem a comunicação entre 
os produtores e comercian-
tes para evitar que haja má 
distribuição de produtos no 
mercado, o que pode resultar 
numa maior oferta num de-
terminado ponto do País e es-
cassez noutro. “Não pode ha-
ver perturbações no processo 
produtivo”, apelou.

Relativamente ao frango, 
que é o produto mais procu-
rado neste período do ano, o 
ministro da Indústria e Co-
mércio afirmou que existem, 
neste momento, cerca de 400 
toneladas, esperando-se que 
nas próximas duas semanas 
sejam disponibilizadas, pelos 
produtores, mais duas mil 
(2.000) toneladas.

“Este ano teremos uma 
produção de 122 mil tonela-
das, para um consumo de 3.5 
quilogramas per capita. Para 
além disso, o Governo criou 
uma hora quota de reserva es-
tratégica de duas mil (2.000) 
toneladas para fornecer em 
momentos de défice”. O País

Por detrás da situação há 
várias razões, nomeadamente 
a baixa qualidade da castanha 
produzida na província, 
causada pela colheita precoce, 
chuvas e ventos fortes 
que atingiram a província 

da Zambézia na fase de 
maturação.

De acordo com a secretária 
de Estado da província da 
Zambézia, Judith Mussácula, 
há muitos outros factores que 
originaram o incumprimento 
da meta da comercialização 
da castanha de caju. Segundo 
ela, na campanha agrária 
2019/2020, a castanha de caju 
esteve a ser comercializada 
abaixo do preço de referência, 
de 34 meticais o quilograma. 
“Nos distritos de Namacurra 
e Nicoadala, o quilo chegou a 
custar 25 meticais ao produtor 
devido à baixa qualidade da 
castanha de caju”, disse.

Zambézia quer inverter o 
cenário na campanha em curso 
para manter a sua reputação 
na produção e comercialização 
da castanha de caju. Para o 
efeito, Mussácula exortou aos 
produtores e comerciantes no 

sentido de evitarem a colheita 
da castanha prematura.

“Para a campanha agrária 
2020/2021, prevemos a 

comercialização de 16 mil 
toneladas da castanha de caju, 
e tudo faremos para que a meta 
seja alcançada. Queremos 
aproveitar este momento 
para apelar aos produtores 

para evitarem a situação de 
queimadas descontroladas 
nos campos de produção de 
comida”, disse a secretária de 
Estado.

Os produtores da castanha 
de caju dizem que tudo farão 
para que a presente campanha 
seja um sucesso. Reconhecem 
que a campanha finda não 

foi a mais desejada, embora 
tenham conseguido receitas 
para suportar a vida nas suas 
famílias.

Bernardo Jacinto, um 
produtor do distrito de 
Pebane, solicitou à margem do 
lançamento da campanha de 
comercialização da castanha 
de caju que o Governo 
aumentasse a qualidade e 
quantidade dos produtos 
químicos fornecido aos 
produtores para o tratamento 
dos cajueiros como forma de 
se garantir melhor produção e 
consequente melhor colheita 
da castanha.

Helena Alberto, outra 
produtora que também 
lamentou o insucesso da 
castanha, solicitou ao governo 
para buscar investidores do 
ramo no sentido de se ampliar 
o mercado dos produtos. O 
país
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Médica alerta para os perigos do consumo 
excessivo

BEBIDAS ENERGÉTICAS

São consideradas bebidas 
energéticas aquelas que, não 
possuindo álcool, estimu-
lam o consumidor, causando 
uma sensação de bem-estar. 
Mas um dos grandes “atribu-
tos” desse tipo de bebidas é o 
potencial que têm de adiar o 
esgotamento da força física e 
mental.

Sucede que, bastas vezes, 
elas são consumidas de for-
ma compulsiva em festas, 
como se de cerveja se tra-
tasse. Alguns misturam-nas 
com bebidas alcoólicas, so-
bretudo as de elevado teor, 
com o intuito de retardar ao 
máximo a embriagues.

Um dos consumidores re-
gulares é o Edson Jaime, jo-
vem de 25 anos de idade, que 
diz não ter conhecimento 
dos efeitos colaterais do con-
sumo abusivo das bebidas 
energéticas, sendo que em 
várias ocasiões, sobretudo 
em dias de muito calor, re-
corre ao consumo de energé-
ticos para tirar a ressaca ou 
para “ganhar ânimo”.

‘‘Já passam muitos anos 
que venho consumindo be-
bidas energéticas. No lugar 
de comprar refrigerantes 
ou sumos, eu prefiro um 
energético, acho que me faz 
bem, mas também tenho a 
consciência de que, como 
qualquer outra coisa, se con-
sumido de forma exagerada 
acaba sendo prejudicial para 
nossa saúde’’, disse.

Especialista alerta para o 
perigo

Yauely Noguera Rajes, 

De acordo com a mé-
dica Yauely Noguera 
Rajes, o consumo 
excessivo de bebidas 

energéticas pode vir a causar sé-
rios problemas de saúde. Yauely 
Rajes chama atenção aos con-
sumidores desses líquidos para 
a necessidade de moderação, 
como forma de evitar problemas 
a longo prazo. Problemas uriná-
rios estão entre os mais frequen-
tes.

Texto: Hélio de Carlos
Foto: Albino Mahumana

D&F

Yanely Rajes, Psiquiatra falando sobre bebidas energéticas

médica, alerta para os peri-
gos do consumo compulsi-
vo e desregrado das bebidas 
energéticas. “Estas bebidas 
(energéticas) geralmente são 
compostas por cafeína e ou-
tras subsistências, como é o 
caso de carbohidratos e ou-
tras naturais, como guaraná 
e lauterina, que se incorpo-
ram de forma artificial e de 
forma repentina no organis-
mo humano, podendo causar 
danos’’, disse Rajes, acrescen-
tando que o excessivo consu-
mo causa desidratação, assim 
como danos no organismo 
ao nível do sistema nervoso 
central.

Mas as consequências não 
se ficam por aí. As bebidas 
energéticas podem causar 
danos no sistema nervoso 
central, o que pode degene-
rar na ansiedade, nervosis-
mo, agitação e comporta-
mentos agressivos.

Moderação é a chave

A nossa interlocuto-
ra esclarece que as bebidas 
energéticas não são nocivas 

por si só. “É aconselhável 
consumi-las para evitar so-
necar e assim manter-se vivo 
para executar uma deter-
minada actividade, quando 
tal se mostrar necessário”, 
explicou.

Mas tudo em excesso pre-
judica, como tal, é preciso 
evitar “beber por todo o dia”. 
Ainda segundo a médica, 
esse tipo de bebidas causam 

os mesmos efeitos tanto no 
homem como na mulher, 
visto que em ambos acaba 
“causando uma desidrata-
ção”. Este fenómeno (desi-
dratação), explica a médica, 
deve-se à presença da ca-
feína, que altera os efeitos, 
podendo causar alterações 
também a nível cardiovascu-
lar, propiciando a ocorrên-
cia de palpitações, aumento 

da pressão arterial e outras 
alterações.

Problemas de ordem sexual

Há quem acredite que 
ingerir bebidas energéticas 
pode melhorar o desempe-
nho sexual. Para Rajes, tal 
não passa de um mito, que 
pode arrastar consigo conse-
quências nefastas.

‘‘O consumo abusivo de 
energéticos pode também 
afectar de forma vital a pro-
dução diária de espermato-
zóide, o que de certa forma 
pode causar infertilidade, 
então não é recomendável’’, 
sentenciou.

O uso de energéticos 
como estimulante sexual é 
uma prática comum entre 
os jovens, que muitas vezes 
misturam-no com álcool, 
outro hábito pouco reco-
mendável. “Esta combinação 
também não é boa, pois tem 
as mesmas consequências e é 
um risco à nossa saúde. Isto é 
enganador, retira a sensação 
de embriagues e dá-te ideia 
de autocontrolo, mas é uma 
ideia totalmente falsa’’.
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Província de Maputo compromete-se a reduzir 
acidentes rodoviários

I CONSELHO COORDENADOR DA DPTC

Para Júlio Parruque, este 
lema surge devido a posição 
geográfica da província, com 
uma costa marítima cuja ex-
tensão ascende a 174 quiló-
metros, e a existência de cor-
redores de desenvolvimento 
importantes, nomeadamente 
a Estrada Nacional Número 
1 (EN1), a EN2, a EN4 e o 
Porto da Matola, o que confe-
re a província uma vantagem 
comparativa no que ao acesso 
diz respeito.

 Durante o debate, foi 
abordada a questão da es-
tratégia para a redução da 
sinistralidade rodoviária na 
província de Maputo. Par-
ruque chamou de repug-
nante o comportamento de 
alguns automobilistas que se 
fazem ao volante de forma 
irresponsável.

 “Alguns automobilistas 
com uma irresponsabilidade 
que atinge as raias do incrível 
transformam as estradas da 
nossa província em autênti-
cos corredores de morte, em 
autênticas pistas de sangue”, 
lamentou.

 Este ano, já ocorreram na 
província de Maputo 89 casos 
de acidentes, que causaram 
igual número de mortos, uma 
subida de 12.6% em rela-
ção ao igual período do ano 
passado.

 “Foram registados 47 
atropelamentos, 13 despistes, 
cinco choques com obstácu-
los fixos e 12 choques entre 
carros. Este é um exemplo 

O governador da pro-
víncia de Maputo, 
Júlio Parruque, quer 
ver reduzido o nú-

mero de acidentes de viação na 
província. O governante expres-
sou esse desejo na abertura do 
primeiro Conselho Coordena-
dor da Direcção Provincial dos 
Transportes e Comunicações 
(DPTC), que se realizou sema-
na finda no distrito de Boane, 
sob lema “Promover transpor-
tes e comunicações resilientes e 
abrangentes, garantindo o su-
porte da economia e inclusão”.

Texto: Lídia CossaD&F

I Conselho Coordenador da Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações

Júlio Parruque – Devemos reduzir as mortes nas estradas da província

claro de condução irrespon-
sável nas nossas estradas, 
estamos muito preocupados 
com esta realidade”, disse o 
governador.

 Ciente da tendência de 
subida do número de aci-
dentes na quadra festiva, 
Parruque chamou atenção 
aos presentes: “todos sabem, 
incluindo os automobilistas 
e até mesmo os passageiros, 
todos sabemos que se mor-
re, brinca-se mal na estrada, 
e todos os anos é recorrente, 
mas nós queremos inverter 
este cenário, já nos bastam 
os problemas que temos, nós 
temos que nos concentrar no 
desenvolvimento e na pro-
moção da paz”.

 
Desempenho do sector de 

transportes

A produção global no sec-
tor dos transportes na pro-
víncia cifrou-se em mais de 
31 milhões de meticais, cor-
respondente a 74.6% da meta 
e um crescimento de 42.9%. 
A produção no transporte 
de carga situou-se em dois 
milhões e trezentos mil me-
ticais, contra os dois milhões 
e cento e trinta meticais al-
cançados no mesmo período 
do ano passado, correspon-
dendo a um crescimento de 
10% e a um nível de realiza-
ção de 96.8% em relação ao 

planificado.

 Agência Metropolitana vai 
adoptar horário especial

A Agência Metropolitana 
de Maputo garantiu que, para 
este período de muita pro-
cura, os autocarros passarão 
a circular a partir das 5h da 
manhã até às 23 horas.

 “Este é um trabalho que 
está a ser feito em articula-
ção com o Governo, para que 
possamos agir no sentido de 
satisfazer a procura que se 
acentua mais porque o nos-
so horário de funcionamento 
reduziu por causa da pande-
mia, mas estamos a trabalhar 
para mudar de horário. Ao 
nível da lotação dos autocar-
ros, nós tínhamos parado nos 
70 passageiros por autocar-
ro, mas por causa da procura 
vamos usar o que o decreto-
-lei estabelece, que são 90-
110 passageiros, estamos a 
trabalhar para implementar 
imediatamente essa medida”, 
explicou o PCA da Agência 
Metropolitana.

 
Formação de condutores 

preocupa
 
Junaide Lalgy, PCA da 

empresa Lalgy, disse que a 
maior preocupação que o seu 
sector enfrenta tem que ver 
com o comportamento do 

próprio condutor, considera-
do o principal activo de uma 
empresa de transportes.

 “A má preparação que os 
condutores têm e o problema 
social contribuem para a má 
condução, por isso deve se fa-
zer um trabalho vasto e árduo 
naquilo que é a preparação do 
condutor, porque ele tem que 
ter a noção de garantir a segu-
rança para ele mesmo e para 
terceiros. A má preparação 
dos condutores resulta nesses 
acidentes diários, que causam 
prejuízos para a empresa no 
que concerne ao equipamen-
to de trabalho”, explicou.

 Para Lalgy, as escolas de 

condução do país precisam 
ser aprimoradas para garantir 
mais preparação aos condu-
tores. “As nossas escolas, com 
todo o respeito pelo trabalho 
que fazem, não estão dopta-
das de meios para a formação 
do próprio condutor, todos 
nós sabemos que nenhuma 
tem camiões pesados como 
aqueles que vemos nas vias 
e, logo à partida, há um dé-
ficit na preparação e também 
há necessidade de educação 
moral do condutor, os moto-
ristas deviam ser preparados 
de acordo com o trabalho que 
irão fazer, mas, infelizmente, 
no nosso país não temos isso”.
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População exige mais responsabilidade 
social das empresas

EM RESSANO GARCIA

Duzentas famílias caren-
ciadas do Posto Administra-
tivo de Ressano Garcia, dis-
trito de Moamba, província 
de Maputo, beneficiaram 
recentemente de uma cesta 
básica composta por pro-
dutos alimentares. De acor-
do com os responsáveis da 
CTRG, o gesto irá garantir 
que os beneficiários passem 
condignamente as festas de 
natal e de fim de ano.

A cesta básica ofereci-
da pela Central Térmica de 
Ressano Garcia (CTRG) é 
constituída por produtos de 
primeira necessidade, tais 
como arroz, óleo, feijão e 
frango, bem como produtos 
de higiene.

Para já, as duas centenas 
de famílias abrangidas per-
tencem aos bairros Eduardo 
Mondlane, 4 de Outubro, 
Acordos de Lusaka e 25 de 
Junho. Mas a directora de 
responsabilidade social da 
empresa CTRG, Marília 
Manhiça, assegurou que o 
gesto merecerá réplica em 
outros pontos do distrito da 
Moamba.

Manhiça revelou que 
esta iniciativa surgiu depois 
de a Central Térmica ter 
constatado que um número 
elevado de famílias daquela 
região necessitava de apoio, 
dado que muitas das famí-
lias são vulneráveis, em face 
da morte dos provedores de 
sustento.

A população do Posto 
Administrativo de 
Ressano Garcia, dis-
trito de Moamba, na 

província de Maputo, exige às 
empresas que operam naquele 
ponto do país a empreenderem 
mais acções de responsabilida-
de social. Os residentes falavam 
ao Dossiers & Factos depois de 
receberem da Central Térmica 
de Ressano Garcia (CTRG) uma 
cesta básica com diferentes tipos 
de produtos alimentares, acção 
que, de acordo com a empresa, 
visa garantir uma quadra festiva 
mais condigna aos beneficiários.

Texto: Arão NualaneD&F

Duzentas famílias receberam cestas básicas

Sofia Abubacar e outros beneficiários querem mais apoio de mais empresas

Beneficiários agradecem o 
gesto

Uma das contempladas 
foi Fátima Langa, que ac-
tualmente vive com a tia. A 
mãe da Fátima foi assassina-
da, sendo que não sabe do 
paradeiro de seu pai. Peran-
te os presentes no momen-
to de entrega, Langa tentou 
partilhar o seu “drama”, 
mas, devido às emoções, 
não conseguiu exteriorizar 
as palavras. Limitou-se a di-
zer que frequentava a déci-
ma classe e que já, por duas 
ocasiões, se beneficiou de 
apoio similar.

Já a chefe de posto Ad-
ministrativo de Ressano 
Garcia, Mónica Macheque, 
considera que se trata de um 
gesto grande e entende que 
não é possível abranger a to-
dos de uma só vez, contudo, 
reconheceu o esforço que 
está a ser feito para que, ano 
após ano, mais gente seja 
abrangida.

Aliás, Macheque apro-
veitou a oportunidade para 
lançar o apelo a outras em-
presas que operam no Posto 
Administrativo de Ressano 
Garcia, no sentido de tam-
bém apoiarem a população 
local.

O posicionamento da 
chefe de localidade foi su-
portado pela população, que 
gostaria que mais empresas 

enveredassem pelo mesmo 
caminho.

“As outras empresas, se 
fossem como CTRG, iría-

mos viver bem. Ressano 
Garcia estaria mudada por-
que tem muitas empresas, 
mas não fazem nada pela 

comunidade”, opinou Sofia 
Abubacar.

De referir que o orça-
mento da Central Térmica 

de Ressano Garcia é estima-
do em 250 milhões de dóla-
res e resulta de uma parceria 
entre a estatal moçambicana 

Electricidade de Moçam-
bique (51%) e o grupo sul-
-africano Sasol New Energy 
(49%).
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O Instituto Nacional 
de Gestão de Cala-
midades (INGC) 
está em preparação 

para a presente época chuvo-
sa e ciclónica. Recentemente, 
formou militares dos Serviços 
Cívicos e da Unidade de Pro-
tecção em matérias de busca e 
salvamento com a utilização de 
drones, manutenção de embar-
cações, entre outras matérias li-
gadas à intervenção em situações 
de emergência. A formação, que 
foi encerrada semana finda com 
a entrega dos certificados de par-
ticipação, teve lugar nas instala-
ções da Unidade de Defesa Civil 
situada em Umbelúzi, distrito de 
Boane, província de Maputo.

INGC passa a usar drones em operações 
de salvamento

PARA A PRESENTE ÉPOCA CHUVOSA

SOCIEDADE

Texto: Lídia CossaD&F

Directora Geral do INGC – preparação para a época chuvosa com formação em utilização de drones

A directora-geral do Ins-
tituto Nacional de Gestão de 
Calamidades (INGC), Luísa 
Meque, disse, na ocasião, que 
a formação enquadra-se na 
preparação da presente época 
chuvosa, na medida em que já 
se prevê efeitos negativos a ní-
vel do país.

“Este é um exercício que 
está sendo feito em jeito de 
preparação para que todos 
os sectores estejam devida-
mente prontos para que, caso 
haja algum evento, saibam 
dar resposta adequada àqui-
lo que realmente ocorra num 
determinado local”, explicou 
Meque. 

Nesse treinamento estive-
ram envolvidos sectores como 
a agricultura, o Ministério do 
Interior, concretamente os 
Serviços Nacionais de Salva-
ção Pública (SENSAP). “Pre-
senciámos aqui a questão do 
mapeamento em termos de 
utilização dos drones para 
localizar os diferentes danos 
causados pelos efeitos climáti-
cos. Vimos também a compo-
nente do resgate e salvamento, 
que é um equipamento que 
também carece de uma certa 
atenção”.

 Os formandos aprende-
ram sobre a utilização dos di-
ferentes drones consoante as 
áreas onde a intervenção se faz 
necessária.

“Esses drones não só vão 

nos ajudar na identificação das 
zonas afectadas, mas também 
na busca e salvamento das 
pessoas que carecem de algum 
apoio, assim como irão ajudar 

também a calcular o distancia-
mento de onde nos encontra-
mos até ao local onde os afec-
tados se encontram”, destacou 
a directora.

 Esse exercício, de acor-
do com Luísa Meque, é feito 
anualmente e, neste momento, 
se está na fase de preparação 
não só para a parte do resgate, 
mas também no caso de ocor-
rerem incêndios. “Caso haja 
uma situação de incêndio 
também já há uma equipa que 
está preparada para poder so-
correr este tipo de situações. 
Temos garantido também um 
centro de acomodação para 
as pessoas que forem resgata-
das de locais de risco”.

 O INGC prevê que cerca 
de um milhão e setecentas mil 
pessoas poderão ser afectadas 
pela presente época chuvo-
sa. Tendo em conta que já há 
chuvas a cair nas zonas Cen-
tro e Norte do país, o INGC 
disse já estar a preparar locais 
seguros para todos que forem 
afectados.

“As preocupações são ba-
sicamente estas que temos 
vindo a tentar colmatar, que é 
iniciarmos com a preparação 
dos locais para que as pessoas 

possam ter a devida assistên-
cia e em tempo útil, e um dos 
grandes desafios é garantir que 
em todos os locais que nós sa-
bemos que são de risco possa 
haver segurança e garantir 
todos os bens para que essas 
pessoas possam ser assistidas”, 
sustentou.

 O INGC tem como par-
ceiro estratégico para a área 
de drones para busca e salva-
mento o Programa Mundial 
para Alimentação (PMA). A 
formação durou dez dias, e os 
formandos foram instruídos 
em matéria de utilização de 
drones para assistência huma-
nitária. Para esse trabalho, o 
Instituto Nacional de Gestão 
de Calamidades tem dispo-
níveis mais de 30 drones com 
capacidades diferentes de ma-
peamento, câmaras e capaci-
dade de voo. Para esse progra-
ma, já se trabalha no sentido 
de introduzir drones com ca-
pacidade para transportar aju-
da alimentar, médicos e outras 
necessidades.

“ O INGC prevê que 
cerca de um mi-
lhão e setecentas 
mil pessoas pode-
rão ser afectadas 
pela presente época 
chuvosa. 
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O antigo presidente da FMP 
olha para o prémio com grande 
satisfação e surpresa, porquanto 
não esperava ser distinguido pelo 
Governo de Moçambique. Ain-
da assim, o homem que quase se 
confunde com a patinagem na-
cional aproveitou a oportunidade 
para olhar para o que fez ao longo 
dos últimos oito anos.

“Para mim, esta menção hon-
rosa não é apenas dedicada ao 
trabalho feito ano passado. Mas 
também é um reconhecimento 
ao meu trabalho como dirigen-
te desportivo, principalmente 
nos últimos anos que estive no 
comando do hóquei em patins”, 
disse Manjate, que deseja todo o 
sucesso do mundo ao elenco que 
vai tomar posse nos próximos 
dias.

Questionado sobre que mo-
delo gostaria de ver implementa-
do na FMP nos próximos tempos, 
Nicolau Manjate afirmou que 
gostaria de ver uma comunidade 
de hóquei mais unida, coesa, di-
nâmica e com algumas melhorias 
na componente da massificação e 
infra-estruturas desportivas.

O desportista reconhece 
que houve alguns momentos de 
fracasso, nomeadamente a não 
organização de um campeona-
to nacional da modalidade e na 
massificação da patinagem em 
linha, que começa a ganhar ex-
pressão e precisa dum olhar aten-
to e carinho da FMP. 

Portanto, considera Manjate, 
a nova direcção terá como gran-
de desafio colmatar os erros dei-
xados pelo elenco cessante e tor-

O antigo presidente da 
Federação Moçam-
bicana de Patina-
gem (FMP), Nicolau 

Manjate, foi recentemente lau-
reado na Gala de Desporto, na 
categoria de figura desportiva do 
ano. Este prémio é atribuído em 
reconhecimento do trabalho de-
sencadeado durante os oito anos 
que esteve no comando daquela 
agremiação desportiva. Ouvido 
pelo Dossiers & Factos, o ex-
-dirigente desportivo disse que o 
prémio era dedicado aos atletas e 
treinador da selecção, pelo esfor-
ço e empenho em todas compe-
tições que Moçambique venceu, 
com destaque para a taça inter-
continental 2019.

Nicolau Manjate distinguido como figura 
desportiva do ano

APÓS CESSAR FUNÇÕES NA PRESIDÊNCIA DA FMP

DESPORTO

Texto: Arão NualaneD&F

nar a modalidade cada vez mais 
briosa.

Importa referir que a con-
quista da taça intercontinental e 
o terceiro lugar no mundial sub-
19, em 2019, foram as grandes 
conquistas do elenco dirigido por 
Nicolau Manjate.

Aliás, o estabelecimento dum 
plano de formação dos atletas, 

que reforçou as selecções a to-
dos níveis, de modo a estarem 
preparadas para disputar em pé 
de igualdade com grandes co-
lossos mundiais, também mere-

ceu destaque de Manjate. Prova 
disso é que, no Mundial de San 
Juan, Moçambique deu dores de 
cabeça a toda-poderosa Espanha, 
perdendo apenas por um ponto.

 
Eis os restantes distinguidos na 

gala nacional de Desporto

 Famílias do desporto: Nar-

cy, Esculudes e Mussá Zacarias 
Figuras do desporto:  Adé-

lia Ndeve (Médica Selecção De 
Basquetebol), Palmira Pedro 
Francisco (Comissária Caf Fu-

tebol Feminino), José Neves 
(Presidente Da Costa Do Sol), 
Nicolau Manjate (Presidente da 
Federação Moçambicana de Pa-
tinagem), Miguel Guambe (Trei-
nador De Basquetebol), Arnaldo 
Salvado (Treinador De Futebol 
Com Mais Títulos), Ângelo Lou-
renço (Treinador De Voleibol), 
Mussá Calú (Médico Dos Mam-
bas), Valério Madeira (Futebol), 
Juma Narcy (Assistente Adminis-
trativo Da Federação De Basque-
tebol), José Durbeque (Jornalista 
Rm Desporto), Anuar Mussagy 
(Relator Desportivo), António 
Prista (Professor Universitário), 
Altenor Pereira (Dirigente Da 
Académica De Maputo), Abdul 
Hanane (Treinador E Dirigente 
Desportivo De Nampula), Miro 
Ussumane Takidir (Ferroviá-
rio Da Beira) E Mussá Tembe 
(Ginástica)

Infra-estruturas Despor-
tivas: Associação Black Bulls 
(Construção de Complexo Des-
portivo), Clube de Natação Tu-
barões (Piscina do Estrela), Ti-
móteo Fuel (A Título Póstumo 
Construção do Complexo Ad 
Macuácua), Pedro Nhampossa 
(Construção De Complexo Des-
portivo em Jangamo)

Federações Desportivas: Fe-
deração Moçambicana de Volei-
bol, Federação de Vela e Canoa-

gem; Federação Moçambicana de 
Boxe 

Massificação Desportiva: 
Associação Black Bulls

Treinador Do Ano: Lu-
cas Sinóia – Boxe Qualificação 
Olímpica 

Desporto Adaptado: Armin-
do Andrisse Zavala (Atletismo 
Adaptado)  

Árbitro Do Ano: Arsénio 
Marrengula (Árbitro Auxiliar De 
Futebol)

Equipa Feminina: Ferroviá-
rio De Maputo (Bi-Campeã De 
África Em Basquetebol)

Equipa Masculina: Dupla 
De Canoagem Nordino Mussá E 
Mussá Chamauine 

Atleta Feminina Do Ano: 
Ingvild Mucauro (Mvp Da Taça 
Dos Clubes Campeões De África 
Em Basquetebol) 

Atleta Masculino Do Ano: 
Kevin Loforte (Judo)  

Atleta Adaptado Feminino: 
Elisabeth Guambe (Atletismo 
Adaptado)  

Atleta Adaptado Masculi-
no: Armindo Andrisse Zavala 
– Atletismo 

Atleta Revelação: Jennie Mo-
neme (Judo)

Atleta Mais Popular: Rady 
Gramane (Boxe)  

Prémio Prestigio: Marcelino 
Macome

Nicolau Manjate dirigiu os destinos da FMP durante 8 anos

Manjate diz que nova direcção terá que colmatar  erros deixados pelo 
elenco cessante
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A TERRA E OS HOMENS FOTOS: DE ALBINO MAHUMANA

As flores que nunca murcham

Filho ganha processo depois de pais jogarem fora suas revistas pornôs

Um casal de Grand Haven, 
nos EUA, terá que pagar 
uma indemnização por 
ter se livrado da colec-

ção de pornografia de seu filho. David 
Werking processou seus pais, Beth e 
Paul Werking, depois que eles jogaram 
fora o que o juiz chamou de “um tesouro 
de pornografia e uma série de brinque-
dos sexuais”.

 O magistrado, Paul Maloney, atendeu 
ao pedido do filho de julgamento sumá-
rio em seu favor. A parte prejudicada, o 
filho, tem até meados de Fevereiro para 
apresentar pedido de indemnização por 
escrito.

 A advogada dos pais, Anne Marie 
VanderBroek, disse que está trabalhando 
para estabelecer o valor dos itens que fo-
ram descartados, mas não quis comentar 

sobre o caso. O filho afirma que os danos 
estão em torno de R$ 125 mil.

 Seu advogado, Miles Greengard, afir-
ma que seu cliente deve receber o triplo da 
indemnização, o que é permitido por lei. 

“Pedimos ao Tribunal por danos tri-
plicados, que acreditamos serem garanti-
dos, dada a destruição gratuita da proprie-
dade.” David Werking disse estar satisfeito 
com a decisão do juiz.

Dossiers
Factos& HUMORADAS
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João Paulo Bias, o discípulo de vários 
mestres

Do bairro popular, na provín-
cia central da Zambézia, distrito 
de Gurué, nasceu um apaixona-
do por uma arte também ela po-
pular: a pintura. Do cardápio de 
brincadeiras de João Bias consta-
va muita coisa, incluindo a pes-
ca, mas foi mesmo a pintura que 
“pescou” atenção do zambeziano.

“Sempre apreciei a pintu-
ra desde a minha infância, por 
acaso mesmo em Quelimane, no 
quintal da casa onde vivia, tinha 
um primo, eu e ele reuníamos al-

Geralmente, cada artis-
ta tem o seu modelo, 
aquela figura em que 
se deseja tornar. A 

estes, bastas vezes nos referimos 
como mestres, mesmo que não 
nos ensinem de forma directa. 
Só que dificilmente ouvimos 
alguém assumir ter mais de um 
mestre, como se assumi-lo repre-
sentasse alguma afronta à moral. 
João Paulo Bias fá-lo sem re-
ceios, teve “vários mestres” e isso 
ajudou-lhe a ser o que é hoje no 
mundo das artes.

guns adolescentes da vizinhança 
e pintávamos”, explica o artista, 

que já desde cedo demonstrava 
inclinação para a mobilização.

 Na altura, e mercê da pouca 
idade, certamente não tinha mui-
ta noção do que andava a fazer 
em telas, mas a verdade é que a 
semente da arte estava lançada e 
cresceu lado a lado com a cons-
ciência de Bias, que hoje sabe 
muito bem o que pinta.

 “Tenho pintado o abstracto, 
paisagismo e tento trazer alguns 
temas filosóficos. Gosto da ideia 
de filosofia. Então tento trazer 
temas que remetem a algum pen-
samento filosófico”. A abordagem 
filosófica aproximou-lhe, lá está, 
de alguns filósofos da praça e não 
só.

 “Tive a minha última exposi-
ção no 16 Neto, que era mais ou 
menos um convite que eu fazia 
a alguns escritores para falarem 
sobre as questões dos pecados, 
das tentações. Tive aí um bom 
intercâmbio com uma filósofa 
da Islândia, que me escreveu um 
texto que também esteve exposto 
lá por uma necessidade minha 
de querer aprender mais de filo-
sofias. Também temos tido lá no 
núcleo, um intercâmbio com o fi-
lósofo Severino Ngoenha”, narra.

Apesar de ter na filosofia o 
seu prato forte, a pintura de João 
Bias também retrata temas so-
ciais, como por exemplo a coe-
xistência, a moçambicanidade e a 
diversidade cultural.

 “Bebi de vários artistas”

Há quem diga que o núcleo 
de arte é o lugar que congrega a 
nata da arte ao nível da cidade de 
Maputo. Pelo sim ou pelo não, é 
naquele espaço que muitos artis-
tas plásticos se encontram para, 
entre copos, trocar experiências. 
Também foi lá onde João Bias 
aumentou o seu mosaico de sa-
beres, ao ponto de hoje reconhe-
cer que “no núcleo de arte ex-
plorei conhecimentos de vários 
artistas”.

O pintor lembra-se de ter 
sido “muito bem recebido pelo 
João Paulo”, o que lhe permitiu 
trabalhar “livremente”. Porque 
sentia-se à vontade, João Bias 
passou a chegar ao núcleo de 
arte às seis da manhã, e ajudava a 
manter o espaço limpo, enquan-
to se ia entrosando no mundo 
da arte e conquistava simpa-
tias. “Certa vez, Mucavel (artis-
ta plástico) ofereceu-me tintas 
para pintar, ele gostava muito de 
mim”, revela.

A vida de João Bias no his-
tórico núcleo de arte foi assim 
marcada por contactos com gen-
te mais experiente e que foi fun-
damental para o background do 
artista. O pintor não se esquece 
de uma das figuras mais sonan-
tes que conheceu: “John Forna 
é um dos mestres que teve um 
impacto maior na minha obra, 

porque há umas técnicas que 
aprofundei um pouco mais e que 
me foram transmitidas por ele”, 
reconheceu.

 O desafio de ter um espaço 
próprio

João Bias é um artista com 
muitos projectos na manga, mas, 
nessa altura, as prioridades estão 
bem definidas e ter um espaço 
próprio está no topo da lista. 
“Quero ter um espaço próprio, 
um estúdio onde posso investir 
e, a partir daí, patrocinar minha 
arte”, disse o artista, que diz estar 
a trabalhar arduamente no senti-
do de alcançar tal objectivo.

 O problema da falta de es-
paço é gritante no país. Grande 
parte dos artistas da nova gera-
ção não tem onde desenvolver a 
sua arte. O núcleo de arte é um 
dos poucos refúgios. Não por 
acaso, anda abarrotado, mas nem 
por isso evita passar por dificul-
dades, tal como revela João Bias.

 “Trabalhei um pouco com 
a direcção do núcleo de arte na 
área de comunicação, a tentar  
flexibilizar, a tentar fazer algu-
ma coisa, mas na verdade não há 
dinheiro que chegue. O núcleo 
depende dos 15% da venda das 
obras dos artistas, e isso só dá 
para pagar água, luz, seguran-
ça e algumas outras despesas”, 
lamentou.

João Paulo Bias, o discípulo de vários mestres
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África “não está sentada” à espera das vacinas, 
diz director do África CDC

África “não está sen-
tada” à espera das 
vacinas contra a co-
vid-19, está a traba-

lhar agressivamente com todos 
os produtores para garantir que 
o continente não seja deixado 
para trás, garantiu recentemente 
o director do África CDC, John 
Nkengasong, referenciado pelo 
jornal “Minuto ao Minuto”.

Os “mais altos representantes” 
da União Africana estão 
“pessoalmente envolvidos” no 
“esforço activo de não deixar o 
continente de fora do esforço 
mundial de vacinação”, sublinhou 
Nkengasong, na conferência 
virtual semanal do África CDC, 
a partir de Adis Abeba.        

“Temos estado em 
conversações com vários 
produtores, os trabalhos 
continuam e são prometedores”, 
disse Nkengasong, referindo-se 
expressamente a negociações 
em curso com a Johnson & 
Johnson, a AstraZeneca e com o 
Serum Institute of Índia, o maior 
produtor de vacinas em volume, 
que se associou à AstraZeneca 
para desenvolver e produzir a 
vacina.

Citando o director do África 
CDC, o Minuto ao Minuto 

MAMBINHAS, O QUE SE 
SEGUE?

Os Mambinhas ganharam 
a COSAFA. Contra todas as 
expectativas, somos campeões da 
região. Uma participação muito 
controversa, apesar do fim feliz. 
Tudo porque a convocatória era 
preenchida por jogadores de um 
único clube, e mais tarde foram 
incluídos atletas do Ferroviário 
da Beira. Esta situação gerou 
desconforto no seio futebolístico, 
mas bom, ficou tudo ultrapassado. 
Depois de jogos duros em que a 

afirma que o dirigente disse que 
estas discussões não podem ser 
consideradas negócios, é preciso 
tempo para que amadureçam, 
mas são “importantes”, 
“especialmente nesta fase prévia, 
para garantir que o continente 
não seja deixado para trás”.

Para Nkengasong, o 
continente nunca até hoje 
vacinou mais de 100 milhões de 
pessoas por ano, e terá que fazer 
muito mais do que isso em 2021, 
se quiser ter alguma hipótese de 
combater esta epidemia.

De acordo com o Minuto 
ao Minuto, o responsável 

sublinhou que esta foi uma 
das principais conclusões da 
conferência virtual, patrocinada 
pelo África CDC, centrada na 
questão da “justa, equitativa e 
rápida alocação das vacinas anti-
covid-19 para África”.

“A segunda recomendação 
referiu-se à necessidade de todas 
as vacinas serem pré-qualificadas 
pela Organização Mundial de 
Saúde, mesmo que doadas, por 
forma a prevenir a ocorrência 
de quaisquer efeitos adversos. As 
vacinas e a vacinação tornaram-
se um tópico muito sensível 
e temos que investir esforços 

e tempo para evitar efeitos 
adversos”, acrescentou.

Ainda segundo o Minuto ao 
Minuto, Nkengasong sublinhou 
também que o continente emitiu 
um apelo às farmacêuticas 
produtoras das vacinas para que 
as “vendam a preços mais baixos 
do que aqueles praticados nos 
países com maiores rendimentos”.

Finalmente, África irá 
empenhar “todos os esforços” 

no sentido de criar capacidades 
de produção própria de vacinas 
no continente, que reitera o 
objectivo de vacinar 60% de uma 
população de 1,2 mil milhões 
de habitantes nos próximos dois 
anos, mas tem a consciência 
de que o esforço de vacinação 
será prolongado por “vários 
anos”, atendendo à evolução do 
vírus e da epidemia, garantiu 
Nkengasong.

o continente nunca até hoje vacinou mais de 100 milhões de pessoas por ano

crítica desportiva é unânime em 
afirmar que fomos, muitas vezes, 
prejudicados pelos árbitros. Os 
Mambinhas limparam a nossa 
honra, já que a cobra grande (os 
Mambas) não ganha nem nos 
sonhos. A questão é: o que se 
segue após esta vitória? Será que 
vamos dormir profundamente 
sobre este sucesso? Vejam, meus 
amigos, que este é um trabalho 
isolado de um clube, está certo que 
foi levando atletas aqui e ali, mas 
é bem verdade que o Black Bulls 
tem trabalhado de forma diferente 
dos demais, portanto, se estamos 

a procura de fórmula está ali, 
no Black Bulls, cabe aos demais, 
inclusive a FMF, multiplicarem 
aqueles exemplos, e que venham 
mais Dários Monteiros. Que 
não metam os miúdos na 
rotina, nos nossos vícios que 
não levam a nada, deixem-nos 
longe dos discursos, politiquices, 
eles que continuem a trabalhar 
afincadamente como estão a fazer 
o Black Bulls e o Ferroviário da 
Beira. Pedir aos dirigentes que, 
após uma vitória suada dessas, 
deixem o protagonismo para 
os jovens. Veja que em vez de 

ficarmos a saber quem são as novas 
estrelas, a pessoa que mais vimos 
foi o Presidente da Federação de 
Futebol, até a entrega da taça ao 
PR foi feita pelo Presidente da 
Federação, em detrimento do 
capitão dos jovens. Esse era o 
momento deles que foi roubado. 
Que venha mais trabalho!

 
ODE A MAHEL!

 
Txei, Garganta está a fazer 

amor com Mamã de Mahel. Sim, 
Ivo Mahel, o cantor por muitos 
incompreendido. Falo da Música 
Mamã, a original já era um hit, 
como é boa parte das músicas 
feitas por este músico, desde a sua 
música de estreia com Yara da 
Silva: “se amar alguém é doença”, 
passando por “Magoado”, “Samora 
Machel”, “Recepcionista” e, agora, 
“Mamã”. Garganta não aguenta, 
fica fraco com a constelação de 
estrelas que aqui desfilam. Heiiii, 
aqui tem Wazimbo, tem Roberto 
Isaías, tem Antoninho Maengane, 
tem Hortêncio Langa, só para citar 
alguns mais velhos. Mas tem ainda 
a diva Lizha James, tem Valdemiro 
José, Dama do Bling, Abuchamo 
Munhoto, Dr. Mingo, enfim, se 
Garganta continuar com este tem, 
tem, tem, ficaremos até ao fim do 
ano, porque aquela música tem 
tudo, só não tem Mr.Bow. Mahel, 
um músico que nos últimos anos 
tem sido muito controverso, que 
se tem evidenciado neste último 
período da sua vida por motivos 
extra musicais - apareceu até 
nas redes sociais a leccionar aos 
seus fãs como fazer necessidades 
maiores -  recebeu uma boa notícia 
neste trabalho. Os seus colegas 

gostam dele e o respeitam, caso 
contrário não seria possível juntar 
o melhor de Moçambique numa 
só música igualmente icônica. 
Foi um recado dos colegas para 
que Mahel pare com as suas aulas 
“fecais” e continue a trazer música 
de qualidade. Ode a Mahel! 

KING BOW, QUEM NOS FARÁ 
MASSINGUITAR AGORA?
 
Garganta tem escutado 

insistentemente o último álbum 
do King Bow, aliás, Garganta é 
muito fã deste cantor, que chegou 
onde chegou com muito trabalho, 
persistência e perseverança, daí 
Garganta se dar um tempinho para 
ouvir as últimas músicas do ídolo. 
E tenho que confessar que me 
deixou triste. Mas triste porquê? 
Nesses anos de persistência do 
King Bow que Garganta e o povo 
Moçambicano testemunharam, 
estava lá a essência, sentia-se 
muito às nossas raízes na sua 
música, e talvez por isso tenha sido 
acarinhado pelo povo, até porque 
era dos poucos que continuava 
com uma linhagem virada para 
Moçambique, visto que a maior 
parte estava nos estrangeirismos. 
Bawito nunca se cansou de nos 
“entregar”. Só que agora parece 
que está tudo invertido. Os outros 
voltaram às raízes e o ídolo de 
Garganta se foi, sim, porque 
hoje parece mais nigeriano do 
que outra coisa. Sinceramente, 
Garganta não se identificou nem 
tão pouco com isso e quer pedir 
ao seu ídolo para voltar para casa 
e continuar a fazer a boa música 
que sempre soube fazer para o seu 
povo dançar.


