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visita EAU

25NACIONAL

98 ilegais interceptados
num camião-cisterna

SERVIR
É O FAROL
DA FRELIMO

Lista
cinzenta
da GAFI

não implica
restrições

TRANSACÇÕES INTERNACIONAIS 

O Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, inicia hoje uma visita 
oficial aos Emirados Árabes 
Unidos (EAU), em resposta 
ao convite formulado pelo 
Presidente daquele país e 
Emir de Abu Dhabi, Sheik 
Muhammad bin Zayed Al-
-Nahyan.

A visita de Filipe Nyu-
si, que termina na próxima 
quarta-feira, inscreve-se 
no quadro da consolidação 
e aprofundamento das rela-
ções de amizade e coopera-
ção existentes entre Moçam-
bique e os Emirados Árabes 
Unidos, nos domínios bila-
teral e internacional e cons-
tituirá uma oportunidade 
para os dois países definirem 
estratégias para o reforço das 
relações políticas, económi-
cas e empresariais.

Durante a sua estadia 
naquele país, o Presiden-
te da República irá manter 
conversações oficiais com o 
homólogo, entre outros dig-
nitários dos Emirados, assim 
como um encontro com a 
comunidade moçambicana, 
bem como realizar visitas a 
empreendimentos de inte-
resse económico e social.

Filipe Nyusi faz-se acom-
panhar pelos ministros dos 
Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Verónica Ma-
camo; Transportes  e Comu-
nicações, Mateus Magala; 
vice-ministros da Economia 
e Finanças, Carla Loveira; 
Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, Cecí-
lia Chamutota; embaixador 
extraordinário e plenipo-
tenciário da República de 
Moçambique junto dos Emi-
rados Árabes Unidos, Tiago 
Castigo, e cônsul de Moçam-
bique nos Emirados Árabes, 
Alberto Cuvelo.

ELCIDES CARLOS

Tenho
a sensação
de nunca
estar sozinho

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0



www.jornaldomingo.co.mz

2 Em foco
23 de Outubro de 2022

Servir deve ser 
farol da Frelimo

Sessão extraordinária 

A independência económica deve traduzir-se na elevação dos padrões de vida dos moçambicanos, Filipe Nyusi

O 
sentido de mis-
são de servir ao 
povo deve conti-
nuar a ser o farol 
que orienta a ac-

ção dos dirigentes da Fre-
limo, conforme recordou 
Filipe Nyusi, Presidente do 
partido e da República, aos 
novos membros do Comité 
Central (CC).

Nyusi, que falava sexta-
-feira última, em Inham-
bane, na abertura do se-
minário de integração dos 
membros do CC eleitos no 

XII Congresso, explicou 
que a liderança da Frelimo, 
representada neste órgão 
máximo do partido entre os 
congressos, tem a missão 
de construir o desenvol-

– afirma Filipe Nyusi, ao Comité Central 

vimento dentro do gran-
de objectivo da libertação 
económica.

Em todos os encontros, 
conforme explicou, cada 
membro do órgão deve dar 

o seu contributo, partici-
pando e incentivando aos 
demais cidadãos a aumen-
tarem a produção e a pro-
dutividade, no quadro da 
agenda de desenvolvimen-

to definido pelo programa 
do partido e pelo seu Go-
verno.

“A independência eco-
nómica deve traduzir-se 
na elevação dos padrões de 

vida dos moçambicanos, 
através do acesso aos ser-
viços básicos da educação 
e saúde de qualidade, água 
potável, energia eléctrica, 
bem como uma seguran-

Durante a indução, foram discutidos di-
versos temas como os estatutos do parido, 
programa, disciplina,  história da Frelimo e 
suas transformações e sustentabilidade eco-
nómica e financeira da Frelimo.

Os desafios eleitorais da Frelimo no con-
texto da competição multipartidária, desa-
fios para a paz e reconciliação, tecnologias 
de informação e comunicação, a imagem do 
partido e a comunicação bem como a susten-
tabilidade ideológica também constaram no 
debate na sessão extraordinária do CC.

“Muitas teorias sobre diferentes ideologias 
são constituídas e em diferentes campos, 
como, por exemplo, ideologia liberal, con-

servadora, socialistas, fascista, ecologistas e 
religiosa fundamentalistas. Não disse que são 
boas teorias e nem estou a dizer que são más, 
estou a dizer que devem ser todas compreen-
didas para ajudar a definir, com precisão, o 
que a Frelimo deve ser de modo a servir me-
lhor aos moçambicanos e com a devida ra-
cionalidade”, reiterou Filipe Nyusi.

Sugeriu, igualmente, que a reflexão in-
cluísse a preservação e a defesa dos valores 
culturais, tendo em conta o modelo de de-
mocracia que se está a construir, a robustez 
da economia e os interesses dos moçambica-
nos. 

Falou também da necessidade de equidade 

no modo de viver, da independência e liber-
dades dos homens, história, influência dos 
religiosos e o tipo de estado que se pretende. 

“Estes elementos todos devem constituir 
materiais de análise para a definição de quem 
somos nós e que Frelimo queremos em cada 
momento. Os interesses dos moçambicanos 
devem estar em primeiro lugar”, explicou.

Exortou a cada membro do CC que liber-
tasse o seu pensamento estratégico de forma 
coerente, franca e livre respeitando o espa-
ço de cada camarada, pois cada um mereceu 
a confiança de milhares de membros ao ser 
eleito para este mais alto órgão da Frelimo, 
no intervalo entre os congressos. 

Depois do Acordo Geral 
de Paz (AGP) celebrado 
em 1992,  que pôs termo 
à guerra de desestabili-
zação de 16 anos, o nos-
so Estado não investiu 
muito na área da defesa 
e segurança devido aos 
condicionalismos que 
nos foram colocados
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ça alimentar e nutricional 
sustentável, inclusão e jus-
tiça social… o bem-estar do 
povo”, disse. 

Segundo o presidente da 
Frelimo, os membros do 
CC devem compreender a 
mecânica da gestão sus-
tentável dos recursos natu-
rais estratégicos do país de 
modo a terem sensibilidade 
suficiente para contribuir 
na definição da estratégia 
apropriada com vista a ma-
ximizar os ganhos da sua 
exploração para a econo-
mia.

Filipe Nyusi admitiu que 
existem no país muitos 

projectos económicos, ha-
vendo a necessidade de os 
compreender para “não lu-
tarmos no vazio”. 

Neste contexto, lembrou 
que Moçambique não é feito 
apenas de gás natural, pelo 
que se deve dar importância 
aos outros recursos naturais 
existentes.

“E se até agora estamos 
a viver não é por causa de 
gás. Temos recursos mine-
rais que não damos impor-
tância, mas podem produ-
zir rapidamente. Temos o 
mar que tem todo o tipo de 
peixe, temos a terra para la-
vrar”, sublinhou.

Exortou à necessidade de 
os membros do CC começa-
rem a pensar na diversifica-
ção da economia, porque o 
gás não aparece na dimen-
são que se pensa.

E explicou-se: “estamos 
a discutir a questão do fun-
do soberano, por exemplo. 
Alguns estão a imaginar que 
é muito dinheiro. Vamos 
discutir, porque o dinheiro 
é nosso, mas não pensemos 
que é muito dinheiro. O que 
está a dar dinheiro para vi-
vermos não é isso. E até nos 
próximos 10 anos não vai 
ser isso”. 

De igual modo, desta-
cou que a industrialização 
do país, que dinamiza a 
agricultura, ligada ao de-
senvolvimento de infra-
-estruturas, em particular 
das vias de acesso, da rede 
de energia eléctrica, siste-
ma de transporte, turismo e 
ao melhor de recursos pes-
queiros, representa um po-
tencial para a diversificação 
da economia numa pers-
pectiva de maior competiti-
vidade na região, e no plano 
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Paz é desafio dos moçambicanos

Comité Central desafiado a preparar próximos pleitos eleitorais

Paz efectiva e duradoura têm sido dos maiores desafios dos moçambicanos

A conquista e a manu-
tenção da paz efectiva e 
duradoura têm sido um 
dos maiores desafios dos 
moçambicanos desde a 
proclamação da Inde-
pendência Nacional. 

De acordo com Fili-
pe Nyusi, assumindo a 
paz em sentido clássico 
como um estado de cal-
ma e tranquilidade ca-
racterizada pela ausência 
de guerra ou de violência 
e prevalência de concór-
dia e harmonia, Moçam-
bique não tem usufruído 
da paz plena, condição 
primária para o desen-
volvimento e bem-estar 
que qualquer povo aspi-
ra.

“Depois do Acordo 
Geral de Paz (AGP) cele-
brado em 1992,  que pôs 
termo à guerra de deses-
tabilização de 16 anos, o 
nosso Estado não inves-
tiu muito na área da de-
fesa e segurança devido 
aos condicionalismos 

que nos foram colocados. 
Esta situação aumentou 
a vulnerabilidade do país 
face às ameaças reais con-
tra a soberania, facto que se 
tornou mais visível com a 
eclosão do terrorismo, com 
uma certa intensidade em 
alguns distritos da provín-
cia de Cabo Delgado”.

Entretanto, prosseguiu, 
actualmente todos procu-

ram explicar a origem do 
fenómeno, porém ignoram 
a importância do investi-
mento na defesa. 

Afirmou que o Governo 
está a redobrar esforços na 
busca de soluções para for-
talecer a capacidade com-
bativa das Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS), que, 
dada a sua bravura e entre-
ga, o país continua uno e 

indivisível. 
Nyusi admitiu, porém, 

que, apesar do esforço das 
FDS e dos apoios multila-
terais da SADC e SAMIM, e 
outras organizações inter-
nacionais e bilaterais, está 
cada vez mais evidente que 
Moçambique deve criar 
uma musculatura própria 
para garantir a segurança 
efectiva.

Neste diapasão, “o XII 
Congresso aconselhou o 
Governo a incrementar 
os níveis  de investimen-
tos e a mobilizar recursos 
para  a modernização e 
o fortalecimento da ca-
pacidade operativa das 
FDS. Urge dotar as nossas 
Forças de Defesa e Segu-
rança de recursos hu-
manos, altamente qua-
lificados, meios técnicos 
e financeiros bem como 
acções de produção in-
terna de certos materiais 
para o suporte da cadeia 
de logística militar”. 

Também apelou ao CC 
a se empenhar, na As-
sembleia da República, e 
noutros fóruns de deba-
te, na construção de um 
amplo consenso político 
e compromisso nacional 
para que a defesa e a se-
gurança sejam assumidas 
por todos como priorida-
de face ao imperativo do 
combate ao terrorismo e 
crime organizado.

do mercado internacional.

AUTARQUIAS LOCAIS
Intrinsecamente ligado à 

defesa e preservação da paz, 
soberania e integridade do 
território, Nyusi destacou 
que o partido é desafiado  a 
prosseguir com a consolida-
ção do Estado de Direito e no 
aprofundamento da demo-
cracia. 

Aos membros do CC dis-
se que se devem envolver 
no estudo aprofundado da 

situação política do país e 
das nuances de cada pro-
víncia, distrito ou autarquia 
por forma a definir uma es-
tratégia eleitoral eficaz que 
garanta a vitória da Frelimo.

Aliás, sublinhou que, 
apesar das adversidades, o 
Governo decidiu criar mais 
12 autarquias como forma de 
retomar o processo de des-
centralização municipal. 

“Pela quantidade nós 
achamos que é razoável, mas 
medidas para incentivar os 
municípios a se tornarem 

sustentáveis de forma céle-
re devem continuar, como 
forma de viabilizar o exer-
cício democrático em Mo-
çambique. Foi uma grande 
auscultação. Há muitas vilas 
que merecem, incluindo, 
povoações, mas fomos tam-
bém para o custo benefício”.

Pelo facto de as eleições 
estarem praticamente à por-
ta, Nyusi pediu que o pro-
cesso seja preparado ao mí-
nimo detalhe para assegurar 
a vitória da Frelimo nos 65 
municípios.

A independência econó-
mica deve traduzir-se 
na elevação dos padrões 
de vida dos moçambica-
nos, através do acesso 
aos serviços básicos da 
educação e saúde de 
qualidade
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A materialização das medidas de aceleração económica depende da revisão de algumas leis, Adriano Maleiane
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Governo procura
flexibilizar negócios
O 

Governo vai propor à As-
sembleia da República 
(AR), ainda nesta sessão, 
a revisão de uma série de 
leis, tendo como objec-

tivo de atrair mais investimentos, 
reduzir os custos de realização de 
negócios e flexibilizar o processo 
produtivo no país.

Entre os dispositivos a serem 
revistos destacam-se os códigos 
do Imposto sobre Valor Acrescen-
tado (IVA), Imposto de Consumo 
Específico, a Pauta Aduaneira, o 
Código do Imposto sobre Ren-
dimento de Pessoas Colectivas 
(IRPC), o Sistema Tributário, a Lei 
de Minas e Lei do Petróleo poderão 
ir a debate na Assembleia da Repú-
blica (AR).

Com estas medidas acredita-se 
que, segundo o Primeiro-Minis-
tro, Adriano Maleiane, se poderá, 
igualmente, contribuir para uma 
maior previsibilidade do desem-
penho da economia moçambica-
na.

Aliás, os instrumentos a serem 
revistos integram o pacote de me-
didas de médio e longo prazo, que 
têm como objectivo assegurar um 
crescimento acelerado e sustenta-
do da economia.

“A materialização das demais 
medidas que compõem o pacote 
de aceleração económica depende 
também da revisão de alguns dis-
positivos legais”, frisou Adriano 
Maleiane intervindo semana finda 
na sessão de informação do Gover-
no à Assembleia da República.

  
Espera-se, portanto, que haja 

melhoria na estabilidade macroe-
conómica, no ambiente de negó-
cios e na sustentabilidade do siste-
ma fiscal a médio e longo prazos. É 

também na senda disto que o Go-
verno procedeu, a título de exem-
plo, à revisão da legislação que fixa 
as normas de entrada, permanên-
cia e saída no país com o objectivo 
de atrair mais investidores e turis-
tas para Moçambique.

Aliás, está neste momento na 
fase de ensaio da plataforma e-visa 
que permitirá a qualquer cidadão 
estrangeiro solicitar visto de en-
trada em Moçambique e obter a sua 
aprovação em tempo útil.

A partir disto, o Governo já 
submeteu à AR a proposta de re-
visão pontual da lei atinente ao 
regime jurídico do cidadão estran-
geiro, de modo a alargar os requi-
sitos de isenção de visto de entrada 
para alguns países previamente 
seleccionados, como forma de de-
senvolver o turismo e atrair mais 
homens de negócios.

Adriano Maleiane explicou 
que “a isenção de vistos para al-
guns países e a plataforma ‘e-visa’ 
enquadram-se nas perspectivas do 
Executivo para alavancar o cresci-
mento económico do país”.

  
ESTRADAS

O Governo garantiu que vai 
continuar a apostar na construção, 
reabilitação e manutenção das es-
tradas e pontes, de modo a permitir 
uma melhor mobilidade de pessoas 
e bens, incluindo o escoamento da 
produção para os diferentes merca-
dos, assim como a interligação com 
os países do hinterland.

Em relação à Estrada Nacional 
Número 1, por exemplo, o Exe-
cutivo avançou que a reabilitação 
será feita em três fases. A primeira 
compreenderá 414 quilómetros 
dos troços Inchope-Gorongosa (70 

km), Gorongosa-Caia (168 km) e 
Chimuara-Nicoadala (176km). A 
segunda será de 345 km, dos trajec-
tos Rio Save-Múxunguè (110km); 
Muxúnguè-Inchope (77,5km) 
Gorongosa-Caia (84km) e Rio 
Lúrio-Metoro (74km), enquanto a 
última  consistirá de 293,5 km no 
percurso Pambara-Rio Save (122 
km); Muxúnguè-Inchope (77,5 
km) e Metoro-Pemba (94 km).

“Deste faseamento, depreen-
de-se que os troços Gorongosa-
-Caia e Muxúnguè-Inchope serão 
intervencionados em duas fases”, 
disse Carlos Mesquita, ministro das 
Obras Públicas, Recursos Hídricos e 
Habitação, durante a sua interven-
ção perante parlamentares.

Assegurou que questões de 
segurança rodoviária serão tidas 

em conta durante a restauração da 
principal rodovia do país.

Por seu turno, o ministro de 
Transportes e Comunicação, Ma-
teus Magala, assegurou para breve a 
existência de um comboio de pas-
sageiros ligando Nampula e Nacala, 
como forma de reduzir a falta de 
transporte neste percurso.

Magala prometeu ainda reforçar 
o transporte ferroviário nas linhas 
de Nampula-Cuamba e Cuamba-

-Lichinga-Interlagos. “A nossa 
ambição estende-se a um comboio 
de passageiros Moçambique-Ma-
lawi”, afirmou Magala.

Destacou, igualmente, que 
nos pontos do país onde não existe 
“cartão-famba” o Governo irá sub-
sidiar os passageiros através de car-
teiras móveis. Assim, às operadoras 
devidamente registadas lhes será 
disponibilizado um subsídio.

Desempenho 
positivo 
da economia 

O bom desempenho dos sectores da agricultura, pesca, turis-
mo, transportes, indústria transformadora, indústria de extração 
mineira e serviços impulsionaram o crescimento da economia mo-
çambicana no primeiro e segundo trimestre do corrente ano.

A economia moçambicana continua a registar uma tendência 
de desempenho positivo, como atesta o crescimento do Produto 
Interno Bruto de 4,14 por cento e de 4,59 por cento registados no 
primeiro e segundo trimestre do corrente ano, respectivamente.

Entretanto, o Governo garantiu que tem vindo a desenvolver 
acções que visam contribuir para o aumento da produção e produ-
tividade, como forma de impulsionar o crescimento económico e a 
geração de emprego, bem como para a industrialização e diversifi-
cação da economia. 

O Primeiro-ministro, Adriano Maleiane, disse que “a prosse-
cução destes objectivos de governação do ano em curso tem vindo 
a ocorrer num contexto interno e externo adverso caracterizado 
pelos impactos de choques climáticos, ataques terroristas em al-
gumas zonas do Norte do país, bem como a subida dos preços dos 
combustíveis, de cereais e de frete de transporte de mercadorias no 
mercado internacional como consequência, entre outros, do con-
flito na Ucrânia”.
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GAFI reconhece o comprometimento e os progressos de Moçambique nos últimos meses

Incluir Moçambique é apenas um indicativo da necessidade de maior escrutínio
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Lista cinzenta da GAFI
não implica restrições

TRANSACÇÕES INTERNACIONAIS 

DESCE

SOBE

ADELINO LUÍS 

ASSASSINATOS

Nasceu um novo escritor no 
mundo da literatura moçambicana. 
Trata-se de Adelino Luís. Estreiou-
-se como escritor com o lança-
mento, semana finda, da sua pri-
meira obra intitulada "Cronicontos 
da Cabeça do Velho". Trata-se de 
uma obra que apresenta pequenas 
estórias inspiradas no quotidiano 
de Chimoio, em Manica, província 
onde se localiza a  montanha Cabe-
ça do Velho.

Quatro mulheres trabalhado-
ras do sexo morreram no presente 
mês de Outubro em circunstâncias 
semelhantes, nos bairros periféri-
cos da cidade da Beira, nomeada-
mente Pioneiros, Esturro e Praia-
-nova. As vítimas, das quais três 
zimbabweanas que haviam fixado 
residência naquela urbe, eram jo-
vens com idades entre 18 e 23 anos.

Seis indivíduos foram detidos 
quando tentavam transportar 
droga de Maputo para a África do 
Sul. Os indiciados, constituídos 
por três tanzanianos, dois nige-
rianos e um moçambicano, têm 
relação com as detenções ocorri-
das há semanas, na Beira, em que 
foram encontrados mais de 700 
quilogramas de metanfetamina.

TRAFICANTES 

A Universidade Eduardo Mon-
dlane, a mais antiga instituição 
do ensino superior em Moçambi-
que, foi classificada pela primei-
ra vez como uma das melhores 
instituições do ensino superior 
no mundo. Esta classificação foi 
feita pela Times Higher Education 
Word University Rankings-2023. 

UNIVERSIDADE EDUAR-
DO MONDLANE     

ASSASSINATOS

N
ão há nenhuma reco-
mendação de quaisquer 
sanções ou restrições 
nas transacções finan-
ceiras internacionais 

dos moçambicanos, como re-
sultado da inclusão de Mo-
çambique na “lista cinzenta” 
do Grupo de Acção Financeira 
(GAFI).

A decisão da plenária do 
GAFI de incluir Moçambique 
nesta lista é apenas um indi-
cativo da necessidade de maior 
escrutínio para assegurar o 
cumprimento integral das re-
comendações emanadas por 
esta entidade, portanto, sem 
reflexos nas transacções finan-
ceiras realizadas por cidadãos 
moçambicanos com o estran-
geiro.

Aliás, o GAFI reconhece o 
comprometimento e os pro-
gressos que Moçambique al-
cançou nos últimos meses, 
atendendo, em parte, os pro-
nunciamentos favoráveis que 
têm vindo a ser feitos pelos par-
ceiros internacionais.

O GAFI, como entidade in-
ternacional, tem a função de 
recomendar aos membros re-
formas para evitar que os cri-
minosos financeiros usem os 
países avaliados como platafor-
ma para a prossecução das suas 
actividades ilícitas.

Entretanto, da sua par-
te, o Governo de Moçambique 
reafirma o compromisso na 
prevenção e combate ao bran-
queamento de capitais, finan-
ciamento do terrorismo e fi-
nanciamento da proliferação de 
armas de destruição em massa.

A inclusão de Moçambique 
na “lista cinzenta” acontece 

numa altura em que estão em 
curso esforços para fortalecer 
a infra-estrutura de combate 
aos crimes de branqueamento 
de capitais e financiamento do 
terrorismo e a estreita coopera-
ção com o GAFI e os seus parcei-
ros multilaterais.

“A colocação de Moçam-
bique sob vigilância reforçada 
por parte do GAFI destina-se 
a assegurar que as autoridades 

nacionais eliminem com cele-
ridade as deficiências estraté-
gicas identificadas no seu sis-
tema de prevenção e combate 
ao branqueamento de capitais 
e financiamento do terroris-
mo na avaliação mútua do país 
realizada em 2019, cujo relató-
rio foi publicado em Junho de 
2021 pelo Grupo de Prevenção 
e Combate ao Branqueamen-
to de Capitais da África Austral 

e Oriental (ESAAMLG)”, lê-se 
num comunicado emitido, on-
tem, pelo Ministério da Econo-
mia e Finanças a que o domingo 
teve acesso.

O Ministério da Economia 
e Finanças recorda ainda que, 
através do Gabinete de Informa-
ção Financeira de Moçambique 
(GIFiM), o Governo vem traba-
lhando em estreita cooperação 
com o GAFI e com os países da 
África Austral e Orienta e com 
os parceiros financeiros e téc-
nicos destacando-se a França, 
os Estados Unidos da América 
(EUA), o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI),  Banco Mun-
dial, o Banco Africano de De-
senvolvimento (BAD), a UNODC 
e o instituto de Basileia, o que 
demonstra a colaboração da co-
munidade internacional.

Neste contexto, uma série de 
medidas tem vindo a ser toma-
da pelo Governo e Estado mo-
çambicanos, com destaque para 
a aprovação, pelo Conselho de 
Ministros, da estratégia contra 
o branqueamento de capitais e 
o financiamento ao terrorismo; 
revisão da Lei do Branqueamen-
to de Capitais pela Assembleia 
da República, Lei de Prevenção, 
Repressão e Combate ao Terro-
rismo e Proliferação de Armas de 
Destruição em Massa, entre ou-
tras, que o Governo está a tomar 
de forma determinada.
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Mineração é um sector de alto risco

Victor Alves

Emissão de licenças deve    ser descentralizada

É 
um velho clamor que o pre-
sidente da Associação de 
Mineradores de Pequena Es-
cala, Victor Alves, continua 
a tentar fazer ecoar há anos 

num esforço que, segundo ele, visa 
agilizar o negócio em benefício dos 
comerciantes nacionais, tal como 
emana a Lei de Minas. Porém, o 
mercado é dominado em quase 
100 por cento por cidadãos estran-
geiros que operam em total ilega-
lidade, geram avultados prejuízos 
ao Estado, agravam a pobreza dos 
garimpeiros, fazem lavagem de di-
nheiro, entre outros.

Victor Alves não hesita em se 
levantar nas reuniões para as quais 
é convidado para erguer a sua voz 
em representação dos mineradores 
de pequena escala, cuja associa-
ção existe há mais de 10 anos, com 
90 membros, mas agora está em 
agonia porque foi instalada sem 
fins lucrativos e muitos ter-se-ão 
aproveitado desse artigo dos esta-
tutos para não contribuir.

Na época em que foi consti-
tuída, a ideia era atrair as empre-
sas ligadas à exploração de carvão, 
mas estas optaram por criar a sua 
colectividade à parte, facto que re-
duziu ainda mais as aspirações dos 
associados de pequena escala de se 
verem congregados com empresas 
mais pujantes e com maior visibili-
dade no mercado.

Sem este “guarda-chuva”, a 
associação tornou-se “moribun-
da”, como o próprio Victor Al-
ves afirma, uma vez que perdeu a 
capacidade de promover as suas 
actividades que eram desenvol-
ver o sector informal passando os 
garimpeiros para o sector formal e 
apoiar as pequenas e médias em-
presas do sector de mineração.

Em entrevista que nos conce-
deu, Alves esmiuça vários aspec-
tos ligados à área, mas a sua maior 

preocupação reside na necessida-
de de se descentralizar a emissão 
de licenças de comercialização 
de gemas e metais preciosos e na 
possibilidade de se emitir guias de 
transporte de produtos mineiros 
que ofereçam uma plena liberdade 
de circulação em todo o território 
nacional, entre outras matérias, 
cujos principais excertos a seguir 
transcrevemos.

De uma forma geral, como é 
que caracteriza o sector mineiro?

A mineração é um sector de 
alto risco no qual dificilmente se 
encontram parceiros na fase inicial, 
porque é aqui onde se concentra 
o risco. Mas, depois de se fazer a 
prospecção e pesquisa e se conhe-
cer o potencial existente, torna-se 
muito mais fácil arranjar parcerias e 
investimentos.

Qual é a estimativa de perdas na 
primeira fase?

Pode considerar-se que o in-
vestimento inicial, em 80 por cen-
to, é a fundo perdido porque os 
jazigos podem não ser economica-
mente viáveis.

Como é que as explorações que 
vemos um pouco por todo o lado 
funcionam?

Há parceiros que estão interes-
sados em arriscar. Mas são muito 
poucos.

E essas parcerias são saudáveis?
O que queremos como associa-

ção é evitar que haja parcerias mal 
feitas porque observamos em dado 
momento que a maior parte dos 
que tentaram enveredar por essa 
via, sem os necessários cuidados, 
foi dar a tribunais.

Porquê?

Porque o parceiro estrangeiro 
tem dinheiro e ele é que elabora o 
acordo que, em geral, está cheio de 
ratoeiras. 

Qual seria o papel da associa-
ção neste caso?

Dizer aos associados e não só 
para não fazerem acordos sem que 
os advogados dos dois revejam 

o documento. Há acordos feitos 
onde está determinado que em 
caso de conflito o assunto é resol-
vido no país de origem do parceiro 
estrangeiro, por exemplo, e muitos 
perdem os seus direitos porque as-
sinam documentos sem percebe-
rem o que consta neles. É isso que 
os leva aos tribunais. 

Qual é outro aspecto crítico 
desses acordos?

Alguns fazem acordos e cedem 
a totalidade da área porque, pouco 
depois, são feitos aliciamentos para 
entregar a totalidade da participa-
ção dos nacionais às empresas es-
trangeiras e os nacionais perdem 
tudo. Isso também acontece com 
lojas, casas, entre outros, e há mui-
ta gente a chorar porque se ilude 
com dinheiro fácil.

DESCENTRALIZAÇÃO 
PRECISA-SE 

Como é que olha para o negó-
cio de gemas e minerais preciosos 
no país?

É preciso perceber que a Lei 
de Minas tem melhorado a favor 
dos mineradores moçambicanos, 

mas alguns pontos precisam de ser 
agilizados, sobretudo no que tange 
à descentralização na emissão de 
licenças de comercialização e de 
prospecção e pesquisa, e ainda nos 
contractos e concessões mineiras.

Para quê?
Para que passem a ser da com-

petência das direcções provinciais 
porque são milhares de pedidos de 
licenças e o processo é demasiado 
longo até se chegar à assinatura do 
ministro de Recursos Minerais e 
Energia, que tem outras priorida-
des. Por outro lado, sabemos que 
as entidades públicas têm as suas 
limitações em termos de recursos 
humanos especializados para dar 
vazão aos processos, o que faz com 
que, em alguns casos, o tempo de 
espera ultrapasse os três anos. Isto 
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Há branqueamento de capitais na mineração

Emissão de licenças deve    ser descentralizada
faz com que os parceiros estrangei-
ros desistam.

Este tema já vem sendo abor-
dado há algum tempo e até hoje…

Os pedidos de descentralização 
vêm sendo feitos há mais de cin-
do anos nos encontros de diálogo 
público-privado. É preciso que 
se perceba que a lei só dá o direito 
de comercialização aos cidadãos 
nacionais, pelo que, no nosso en-
tender, qualquer um pode ir a uma 
província, identificar-se, pagar a 
licença e passar a comercializar as 
gemas e pedras que são exploradas 
nessa província.

O que não acontece no presen-
te cenário…

Sim. E aqueles que não conse-
guem ir até Maputo para obterem 
as licenças acabam actuando na 
ilegalidade. Por nós, as províncias 
deviam ser competentes para for-
necer as licenças de comercializa-
ção aos nacionais. Isso tiraria um 
peso sobre o ministro dos Recursos 
Minerais que tem o dever de assinar 
quase todo o tipo de licença e ainda 
tem de resolver os problemas bicu-
dos do sector de energia e hidrocar-
bonetos. 
MAIORIA DOS PATRÕES 
DO GARIMPO É 
ESTRANGEIRA

Como evitar tragédias huma-
nas, materiais e até ambientais?

O interesse que tínhamos era 
de formar parcerias com a ajuda do 
Estado que tem a responsabilidade 
de educar os garimpeiros, instruir 
sobre as boas práticas, criar acessos 
ao mercado e ajudá-los a levar para 
o sector formal.

Mas a questão era sobre o papel 
da associação…

Tentámos fazer algumas feiras, 
mas a maior parte dos produtos 
explorados está com o sector infor-
mal, pelo que era preciso puxar os 
garimpeiros para o sector formal, 
isso devia ser da competência do 

Estado que deve indicar engenhei-
ros de minas a céu aberto para lhes 
dar formação em colaboração com 
as associações locais sobre as boas 
práticas de mineração, o uso do 
mercúrio, questões de segurança 
para evitar deslizamentos de terra e 
mortes por despreparo… 

Remete sempre para o Estado. 
Porquê?

Porque o Estado deve olhar para 
este sector como fonte de renda das 
comunidades, mas é preciso estru-
turar para se ir buscar impostos. A 
associação estava disposta a com-
participar, mas vimos que não ha-
via vontade e pensamos que talvez 
tenha sido por isso que o Fundo de 
Fomento Mineiro foi extinto. 

Mas a associação perdeu a sua 
vitalidade...

Perdeu vitalidade, mas está a 
tentar preparar-se para recome-
çar e, inclusive, há entidades de 
fora que estão dispostas a financiar 
algumas das nossas actividades, 
entre elas o apoio técnico, formas 
adequadas de fazer o comércio dos 
produtos e mineração sustentável.

Sente que os nacionais têm es-
paço neste negócio?

Se formos a observar, a Lei de 
Minas diz que as licenças de co-
mercialização são atribuídas apenas 
a nacionais, mas, na prática, 90 por 
cento dos comerciantes são estran-
geiros. Passados todos estes anos, 
quem os pode tirar do campo? Ou-
tro problema é que a maior parte 
das licenças não está a ser usada 
para absolutamente nada e alguns 
tentam vender mesmo sabendo 
que não têm estudos. Isto reduz 
o interesse daqueles que querem 
trabalhar seriamente. Quando se 
entra no cadastro tem milhares de 
concessões mineiras. É assustador.

Qual seria a saída?
Uma opção seria liberalizar 

e, por essa via, permitir que estes 
estrangeiros paguem as licenças e 

respectivas taxas. Penso que isso 
seria uma mais-valia para o Esta-
do porque os nacionais não estão 
capitalizados e poucos têm do-
mínio do mercado internacional. 
O Estado é que deve se prover de 
ferramentas para garantir a legali-
dade. Como não consegue, a maior 
parte do ouro e gemas produzidos 
nas zonas de garimpo é exportada 
ilegalmente.

Nos nossos trabalhos de repor-
tagem de campo temos constatado 
a presença de muitos estrangeiros 
no negócio…

Posso garantir-lhe que quase 
100 por cento dos patrões da mine-

Recentemente, num encontro público que 
contou com a presença do ministro dos Re-
cursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, o 
senhor questionou a exploração de minérios 
associados por parte dos megaprojectos de 
carvão e areias pesadas. Pode recapitular o seu 
ponto de vista?

Vou tentar. O que eu dizia é que quando 
pedimos uma licença para determinado mi-
nério solicitamos também a exploração dos 
minerais associados e temos de comunicar ao 
Instituto de Minas o que encontrámos. Isto é 
obrigatório e consta na lei. A nossa preocu-
pação não está nas gemas e nos metais pre-
ciosos. Está nos minerais industriais como o 
carvão, areias pesadas e terras raras.

O que é que acontece?

Julgamos que o Estado deve estimular 
muito mais a exploração de minerais indus-
triais do que as gemas e ouro porque aqueles 
minerais comandam a economia do mundo. 
As terras raras têm um preço muito acrescido.

Já agora, vamos lá explicar o que são terras 
raras…

Terras raras são raras mesmo. Elas pos-
suem 17 minérios diferentes e é delas que se 
produz imanes, catalisadores, baterias recar-
regáveis e são usadas na indústria electróni-
ca para a produção de telas tácteis (“touch 
screen”) de telemóveis e computadores, e a 
China controla 80 por cento da sua produção.

Moçambique tem terras raras?
Tem, sim, e estamos a estimular alguns 

investidores a trabalharem nesta compo-

nente. 
Mas parecia que a vossa preocupação era 

outra…
Pois… O que acontece é que o Estado dá 

uma concessão mineira por 30 anos a empre-
sas que exploram minerais industriais, mas 
estas empresas não fazem o processamento 
aqui. Eu não concordo com isso porque daqui 
a um tempo teremos ganho casas de reassen-
tamento, algumas escolas, e ficaremos com 
buracos e os recursos terão esgotados. O car-
vão de coque está a ser exportado em bruto, 
as areias pesadas estão a sair em bruto, enfim. 
Penso que devia haver um limite para se es-
tabelecer indústrias. É preciso que o Estado 
pense seriamente na transformação local dos 
recursos.

Falta transformação 
local de recursos minerais

ração artesanal são estrangeiros. Se 
tiver a oportunidade de ir a Monte-
puez e quiser comprar alguma pe-
dra vai perceber que está nas mãos 
de estrangeiros. Será que o Estado 
não sabe? Em Lupilichi, na provín-
cia do Niassa, todo o ouro vai para 
a Tanzânia. Chegámos a esse ponto 

porquê? E se não conseguimos eli-
minar o problema, liberalizemos o 
sistema de comercialização e co-
bramos taxas, pelo menos isso.
HÁ 
BRANQUEMANENTO 
DE CAPITAIS

Este negócio não pode estar a 
ser usado para financiar o terroris-
mo?

O financiamento ao terro-
rismo por esta via é recente, 
pode ser que exista, mas o 
que sei é que a maior parte do 
ouro e gemas são usadas para 
o branqueamento de capitais.

Já denunciou?
Denunciar é correr riscos, 

mas sabemos que as pessoas 
responsáveis têm conheci-
mento de como se faz. Inclu-
sive, sobre o branqueamento 
de capitais, reportei-o a Ar-
mando Guebuza, quando era 

Chefe de Estado, porque não 
se percebe como é que es-
tando o ouro a 30 dólares por 
onça, no mercado interna-
cional, apareçam comprado-
res que pagam 35 dólares ou 
mais quando este não é puro 
e não está certificado.

De facto, é estranho…
O país produz cerca de 

200 quilos de ouro por ano e 
a grama anda a volta de 3500 
Meticais, isso significa que a 
venda deste ouro pode resul-
tar em cerca de 700 milhões 
de Meticais. Fiz as contas 
por alto e, mesmo assim, dá 

para imaginar o que o Estado 
perde em impostos e taxas. 
O que é grave é que o garim-
peiro que arrisca a vida lá nas 
profundezas da mina vende o 
produto ao intermediário es-
trangeiro (patrão) a um pre-
ço irrisório e continua pobre, 
mas tem compradores que 
adquirem esse mesmo ouro a 
um preço alto sem que o ouro 
tenha certificado e sem pagar 
taxas.

Pode detalhar como é que 
o negócio é feito?

Para ser considerado 
puro, o ouro deve entrar num 
processo de refinação para se 
extrair todos os outros miné-
rios, como prata e cobre. A 
partir daí ele fica a 99,8 por 
cento de pureza. Depois é 
certificado e, antes de ser co-
locado no mercado, recaem 
sobre ele vários custos de 
transporte, seguro e taxas. A 
questão que se coloca é: como 
é que alguém que quer traba-
lhar legalmente vai competir 
neste mercado onde outros 
pagam mais pelo ouro que 
não passou por esse proces-
so todo? Fica difícil. E não 
acredito que não se saiba dis-
to. Não denunciamos porque 
podemos pagar com a vida.
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À porta do mercado
do gás natural liquefeito

Moçambique está a escassos dias de 
abrir uma nova página na sua história. 
Referimo-nos à chegada às águas territo-
riais moçambicanas (faz hoje uma sema-
na), concretamente em Cabo Delgado, do 
primeiro navio cargueiro de gás natural 
liquefeito. Este navio de grande calado 
deve zarpar, nos próximos dias, levando 
as primeiras quantidades deste importante 
recurso energético para o mercado inter-
nacional.

Este  é, na verdade, o concretizar de 
um sonho há muito anunciado. É o início 
da exportação do gás natural liquefeito da 
plataforma flutuante Coral Sul, que está 
projectada para produzir 3,4 milhões de 
toneladas de gás por ano.

Trata-se, em abono da verdade, do pri-
meiro projecto a entrar em operação, após 
a descoberta de reservas de gás natural de 
classe mundial entre 2010 e 2012, na bacia 
sedimentar do Rovuma, na província de 
Cabo Delgado. 

E porque as instituições públicas di-
rectamente ligadas ao projecto já vieram 
a público garantir que os trabalhos de ex-
tracção e produção de GNL na plataforma 
flutuante estão a decorrer dentro do cro-
nograma estabelecido, acreditamos que a 
colocação do gás moçambicano no mer-
cado internacional é uma questão de dias.

Refira-se que o início das exportações 
do produto da Coral Sul irá acontecer num 
momento em que o mundo atravessa uma 
crise de combustíveis, como consequência 
directa da guerra entre a Rússia e a Ucrâ-
nia. Importa destacar que o primeiro país 
é um dos importantes exportadores de gás 
natural, sobretudo, para a Europa. Não es-
tamos aqui a sugerir que o gás moçambi-
cano irá resolver os problemas do mundo, 
mas apenas dizer que Moçambique vai ser 
um país a ter em conta no futuro. 

Em nossa opinião, a realização da pri-
meira exportação de gás natural liquei-
to produzido em Moçambique tem uma 
multiplicidade de efeitos:

O primeiro é que o país entra, aos pou-
cos, no mercado internacional destes re-
cursos energéticos como um dos princi-
pais “players”, tendo em conta a dimensão 
das reservas até aqui anunciadas não só 
neste projecto, como também em outros, 
cuja implementação em terra só não está 
a acontecer por razões de segurança em 
Cabo Delgado.

A segunda implicação é que a exporta-
ção de gás natural deverá mudar, de algu-
ma forma, o figurino da colecta de receitas 
do Estado, bem assim os níveis de cres-
cimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
nos próximos anos, segundo indicam as 

previsões que têm vindo a ser avançadas 
pelo Governo moçambicano e por diversas 
instituições internacionais ligadas ao mer-
cado de hidrocarbonetos.

No entanto, é importante chamar aten-
ção para a necessidade de baixar as nossas 
expectativas, uma vez sabido que a expor-
tação de gás natural não será a varinha má-
gica para resolver os vários problemas que 
o país enfrenta agora e que enfrentará no 
futuro. Há que olhar para outros sectores 
de actividade que até têm potencial para 
gerar mais riqueza do que o gás natural 
que, como se sabe, é um recurso esgotável.

Concordamos, por isso, com a inter-
venção do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, que, ao abrir a sessão extraordinária 
do Comité Central da Frelimo, sexta-feita, 
em Inhambane, falou da necessidade de 
reduzir as expectativas em relação ao gás, 
porque, como dizia, não vai gerar tanta re-
ceita como a opinião pública tem vindo a 
sugerir.

Neste contexto, Filipe Nyusi pediu aos 
membros do CC que se inteirem da me-
cânica da gestão sustentável dos recursos 
naturais estratégicos do país, de modo a 
terem sensibilidade suficiente para contri-
buir na definição da estratégia apropriada 
com vista a maximizar os ganhos da sua 
exploração para a economia.
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Foi a 31 de Dezembro de um ano lon-
gínquo. Eu ainda não tinha nascido.

A senhora Cristina, minha saudosa 
mãe, nem sequer queria recordar-se da 
data, quando me contou o acontecido, 
pois, embora estivesse preparada, não foi 
ao baile da passagem de ano conviver com 
as amigas, os familiares e conhecidos, na-
quela noite, na Associação Africana da 
Zambézia (AAZ).

O marido, meu saudoso pai, motorista 
de profissão, havia recebido na data a ta-
refa de ir a Macuse descarregar mercadoria 
na loja do comerciante Tayob Adam Ka-
tchi.

O troço Quelimane-Namacurra ainda 
não era alcatroado e o percurso até Ma-
cuse, 120 quilómetros, não era feito do pé 
para a mão, em poucas horas, embora o 
“mestre” fosse conhecedor da estrada e 
das curvas e contra-curvas.

O meu pai queria cumprir com zelo 
e dedicação a tarefa que lhe deram, mas 
também queria estar naquela noite na 

Associação Africana da Zambézia, não só 
para dar um pé de dança, ele que era um 
grande dançarino, mas também porque o 
momento dava para esquecer as dificulda-
des passadas ao longo dos 365 dias do ano, 
e também rever amigos, pois dos vários 
cantos do distrito, hoje província, vinham 
companheiros de jornada. 

“Carastana, prepara o meu fato e o teu 
melhor vestido para irmos dar um passo 
de dança na Associação Africana. Já fiz a 
reserva de mesa” – disse o meu pai, com 
voz carinhosa.

A minha mãe olhou para o querido es-
poso, balbuciou algumas palavras que não 
se ouviram e, depois, em tom mais alto, 
perguntou:

– António, é possível ires a Macuse e 
voltares ainda hoje, saindo a esta hora e 
ainda por cima tendo em conta o mau es-
tado da via? Não te esqueças que na baixa 
do Brigodo o troço não está católico. Tu 
mesmo disseste-me.

O meu pai escutou atentamente as 
preocupações da esposa, mas não respon-
deu, pois estava atento à tarefa de confir-
mar o nível do óleo do motor, dos travões, 
aumentava água no radiador, verificava o 
estado da correia de ventoinha e a pressão 
dos pneus, naquele Bedford K700.

– Não te preocupes, filha, prepara os 

fatos que eu volto já – respondeu com má-
xima certeza o motorista experiente que 
conhecia de cor e salteado aquela rota. Ele 
que com uma travagem no tabuleiro da 
ponte em Minjalene conseguiu acender o 
cigarro no pneu, pois ficou em brasa.

Quelimane-Macuse não era estrada 
com segredos para o “mestre”, como lhe 
chamavam os seus ajudantes. Os canto-
neiros (homens que, sob as ordens dos 
régulos, cuidavam de alguns troços das 
estradas) tinham recebido instruções para 
“remendar” os buracos e cumpriam a ta-
refa com mestria, sob o olhar atento do 
“mwene” ou do cabo-terra.

 O meu pai, falando para os seus botões, 
baixinho, disse: o troço de Minjalene está 
arranjado, pois a niveladora foi “mandada” 
para lá pelo administrador de Namacurra. 
Na baixa de Dogola, onde, às vezes, exis-
tem problemas, o Ferrão (padeiro da vila 
de Namacurra) tem lá gado e o tractor deve 
lá estar. Se houver problemas, sempre me 
dão uma ajuda.

Depois de se despedir da sua querida 
esposa com um beijo, como o fazia habi-
tualmente, “mestre” e ajudante puseram-
-se a caminho com toda a velocidade que o 
Bedford K700 podia alcançar. No percurso 
de ida, a viagem correu às mil maravilhas, 
e Padeiro, Namacata, Matinada, Domela, 

Mucelo, Nicoadala, Namacurra, Minjale-
ne, cruzamento de Furquia, Alto Macurri-
ne, Brigodo, Muceliwa e Copacabana pas-
saram sem que o ajudante desse conta, até 
que se chegou à feira de Macuse, regulado 
Voabil.

Na loja do comerciante Katchi, a mer-
cadoria foi descarregada e conferida. Tudo 
estava conforme as guias de remessa.

Iniciou-se a viagem de regresso naque-
le 31 de Dezembro de um ano longínquo, 
mas a mesma só terminou no dia seguinte, 
quando a noite dava os primeiros passos.

A minha mãe, com o fato bem engo-
mado, pendurado no cabide, vincos das 
calças que mais pareciam lâminas de cani-
vetes bem afiadas, recebe o marido e, antes 
de este pronunciar uma única palavra, diz:

– Viste, António, não te disse? Afinal ti-
nha razão quando disse que a estrada não 
estava boa e não voltarias a tempo de irmos 
ao baile do fim do ano na Associação Afri-
cana da Zambézia.

O meu pai, sem pestanejar nem gague-
jar, responde:

– Sabes, Carastana, o problema não foi 
quando ia. Até lá tudo correu bem. Tive di-
ficuldades no regresso. Fui com tanta velo-
cidade que a poeira que levantei na ida não 
me deixava ver a estrada quando regressa-
va. A poeira parecia nevoeiro.
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Um relojoeiro vencido pelo tempo

Belmiro Adamugy
belmiro.admugy@snoticias.co.mz

MAPIKO

António Barros
MUTONYEDHO

Poeira parecia nevoeiro

O tempo tem o estranho poder de apa-
gar das nossas memórias coisas que fizeram 
parte das nossas vidas. Às vezes, penso que é 
o jeito que a natureza inventou só para criar 
espaço nas nossas memórias para coisas no-
vas… ou se calhar não é nada disso, mas um 
truque para nos fazer avançar sem olharmos 
tantas vezes para trás. É que os fantasmas 
podem nos tolher os passos e retardar a nos-
sa marcha. Há quem diga ainda que o tempo 
é algo que temos grande dificuldade em ad-
ministrar. Estamos sempre a um passo atrás 
ou à frente…

De qualquer modo, o tempo, às vezes, 
dá-nos um tempinho – uma espécie de ras-
go repentino – para olharmos para o pas-
sado e nele descobrirmos coisas que, sendo 
do antanho, permanecem, curiosamente, 
actuais. Um lugar onde se viveu coisas boas 
há-de sempre trazer boas vibrações. Boas 
lembranças, animam-nos… ou se pudésse-
mos fazer um acordo com o tempo, como o 
fez Mário Lago, que concordou com o tem-

po: nem ele foge, nem o tempo o persegue… 
na esperança de um dia se encontrarem. 
Queria eu fazer esse trato com o mestre tem-
po… mas não vejo como, apesar das partidas 
que volta e meia me prega, ainda que ciente 
de que limitações são fronteiras criadas pela 
mente

Pois bem, na tentativa de passar o tempo 
– como se isso fosse possível –, liguei o rádio 
e quem me recebe é nada mais, nada menos 
que Eugénio Mucavele, homem celebrizado 
pela canção “Male ya Phepha”. Mas não é 
com esse hino que me abraça; é com “Ma-
gilidana”, essa magnífica elegia ao amor. O 
que chama particular atenção nesta canção 
é precisamente o lamento amoroso. É que a 
“Magilidana” troca-lhe as voltas. Vezes sem 
conta marca encontros com o apaixonado, 
mas nunca aparece. O homem já se viu na 
contingência de ser enjaulado. Já alimentou 
mosquitos, nessa infinda espera pela “Magi-
lidana”. A sua alegria nunca se completa por 
causa desse amor carnívoro. 

“Magilidana” levou-me a “Ida”, outra 
canção sobre o amor sempre adiado. Nesta 
segunda canção, o apaixonado questiona à 
amada o porquê do sofrimento que expe-
rimenta. Chega a apelar – e o tom é mesmo 
de lamento – que ela o alivie do sofrimen-
to. Sendo líquido que o sujeito das canções 
de Eugénio Mucavele é apenas poético, não 

é de descartar a possibilidade de ele mesmo 
ter experimentado auguras grandes na vida.

Aliás, o único disco que gravou levou 
o título profético “Unga Nissuvissie” (não 
me mate, em tradução livre) reuniu os mais 
emblemáticos temas da sua lavra: “Andzina 
Male” (não tenho dinheiro); “Ntumbelelwa-
na” (jogo de esconde-esconde); “Muxwa-
po” (roubalheira); “Xipfala Mbeleko” (con-
traceptivo); “Kofi” (café); “Ida”; “Male Ya 
Phepha” (dinheiro) e “Magilidana”. O título 
era mesmo profético porque, passado pouco 
tempo, Eugénio Mucavele partiu.

Os temas das suas canções eram de pura 
intervenção social. Compositor de rara sen-
sibilidade, explorou a magia da poesia nas 
suas canções. Alegorias e frases insuspei-
tas, enriqueciam o seu vocabulário musical. 
Quem não se lembra da frase: podes vê-lo 
anafado e pensares que vive na abastança 
enquanto vive na miséria/podes vê-lo ma-
gricela e pensares que está a padecer, en-
quanto come e até deixa carne para os cães”.

“Male Ya Phepha” é, se calhar, a mais 
representativa das canções de Mucave-
le; aquela que chamou a atenção para a sua 
produção. Com esta música – curiosamen-
te bastante actual se olharmos atentamente 
para a realidade circundante – conquistou 
um prémio na parada musical Ngoma Mo-
çambique. Com esta canção, Mucavele assu-

miu o manto de vigilante, daquele que toma 
as dores dos outros e gritou alto e bom som 
que as desigualdades sociais eram demasia-
do atrozes; que uns tinham em demasia o 
que os outros nem sequer podiam sonhar. A 
fome que impelia uns e outros a atrelarem-
-se aos comboios de carga – arriscando-se 
a ficar mutilados e ou fenecerem –, infeliz-
mente, continua actual.

Mas o que admiro em Mucavele é que a 
fome nunca foi razão bastante para que ele 
não cantasse o amor; a sua obra está repleta 
de canções que convocam a paz e harmonia. 
Eugénio sabia nas suas letras transcender, 
sabia definir e escolher o tema para o canto, 
sabia criar palavras apropriadas que torna-
vam perfeito o canto das nossas dores e ale-
grias. Ele sabia reencontrar-se no limbo.

Infelizmente, foi-se precocemente, dei-
xando as suas músicas que têm um sabor 
especial, porque sublimes. Ele, que era re-
lojoeiro de profissão, não conseguiu parar 
o tempo, mas a sua música conseguiu ul-
trapassar todas as barreiras temporais e re-
verbera ainda com a mesma intensidade e 
actualidade. Foi-se pobre, mas ensinou que 
lamentar aquilo que não temos é desperdiçar 
aquilo que possuímos.

Eugénio Mucavele morreu há exactos 21 
anos… 

O tempo deixa perguntas, 
mostra respostas, esclarece 

dúvidas... 
Mas, acima de tudo, o tempo 

traz verdades! 

Aos meus saudosos pais. 
Que as suas almas descansem 
em paz nos esplendores da luz 

perpétua
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Escalada da inflação aflige    sector privado

A 
Confederação das As-
sociações Económicas 
(CTA) diz que está a 
avaliar cautelosamente 
os potenciais impactos 

da implementação da Tabela 
Salarial Única (TSU) no com-
portamento da inflação e nos 
negócios. Apesar da apreensão, 
entende que o mercado tende a 
se ajustar devido à redução do 
consumo que é provocada pela 
queda do poder de compra. 

As preocupações do sector 
privado resultam do facto de o 
cenário macroeconómico pre-
valecer desafiador a nível in-
terno e também internacional, 
o que levou o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) a apontar 
que, no caso da África Subsa-
riana, será necessário enfrentar 
esta fase usando quatro políti-
cas-chave.

No seu último relatório so-
bre Perspectivas Económicas 
focado para esta região do con-
tinente, cujo título é “Viver no 
limiar”, lançado na semana fin-
da, o FMI diz que tais políticas 
são a necessidade de abordar a 
insegurança alimentar, gerir a 
mudança nas políticas monetá-
rias, consolidar as finanças pú-
blicas e lançar as bases para um 
crescimento sustentável e mais 
ecológico. 

No que se refere à mudança 
de política monetária, o FMI diz 
que com a inflação mais alta e o 
aumento das taxas de juro a ní-
vel mundial, a maioria das au-
toridades começou a restringir 

a política monetária. 
“Porém, num contexto 

marcado por uma recupera-
ção frágil e uma consolidação 
orçamental, as autoridades 
enfrentam um delicado equilí-
brio. Devem aumentar as taxas 
de juro directoras de forma gra-
dual e cautelosa, mantendo-
-se atentas às expectativas de 
inflação e ao nível das reservas 
cambiais”, indica.

Adiante, acrescenta que o 
aumento dos preços dos pro-
dutos alimentares e energéti-
cos está a afectar os países mais 
vulneráveis da região e a dívi-
da pública e a inflação estão a 
aproximar-se de níveis que já 
não se verificavam há décadas, 
empurrando muitos países ain-
da mais para o limiar. 

Para o caso de Moçambique, 
os dados divulgados pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística 
(INE), referentes a Agosto, in-
dicam que a inflação homóloga 
em Julho tinha sido de 11,77 por 
cento e subiu 33 pontos-base 
em Agosto e estes dados só se 
equiparam aos registados em 
Agosto de 2017, quando a in-
flação foi de 14,13 por cento, no 
rescaldo do choque provocado 
pelas dívidas não declaradas.

“As perspectivas a curto 
prazo são extremamente in-
certas. Mais concretamente, as 
perspectivas da região estão fir-
memente ligadas à evolução da 
economia mundial, enquanto 
muitos países continuam a en-
frentar uma situação sociopolí-
tica e de segurança particular-
mente difícil”, sublinha.  

PREOCUPAÇÕES DA CTA
O presidente da CTA, Agosti-

nho Vuma, aponta que a maior 
preocupação do empresariado 
nacional reside no aumento das 
taxas de juro de Política Mone-
tária, também conhecida por 
taxa de Mercado Interbancário 
de Moçambique (taxa MIMO), 
que foi recentemente elevada 
de 15,25 por cento para 17,25 
por cento.

Para Vuma, este aumento, 
que está em linha com o que o 
FMI diz no seu relatório “Viver 
no limiar”, demonstra que o 
BM está preocupado em tentar 
estabilizar a moeda, contendo a 
inflação, todavia, considera que 

esta medida seria eficaz se os 
factores geradores da inflação 
fossem apenas internos. 

“No caso em apreço, os fac-
tores são externos e, através de 
mexidas na política monetária, 
não se pode evitar que o preço 
do combustível suba no merca-
do internacional. Sendo assim, 
a subida da taxa de juro só irá 
aniquilar as Pequenas e Médias 
Empresas (PME) que já têm 
crédito com a banca, tornando 
insustentável o seu negócio”, 
disse. 

Para Vuma, este ciclo econó-
mico poderá terminar com mais 
desemprego, e menos produ-
ção, “o que não é desejável para 

todos e preocupa”.
Enfatizou que “as políticas 

fiscais devem ser colocadas ao 
serviço da economia para con-
ter os efeitos externos sobre a 
inflação e evitar que o fardo seja 
carregado pelas empresas”. 

Aliás, especialistas ouvidos 
pelo domingo referem que a 
elevação das taxas de juro afec-
ta aos mutuários que aderiram 
a linhas de financiamento de 
longo prazo, como, por exem-
plo, os créditos à habitação e 
leasing, que poderão perder a 
capacidade de honrar os seus 
compromissos e registar-se um 
aumento de imparidades no 
sistema financeiro.  

Para evitar este quadro, 
Agostinho Vuma sugere que se 
conjuguem as políticas fiscal e 
monetária, sendo que do lado 
da política fiscal esperar-se-
-ia uma reacção mais agressiva 
voltada para a redução dos en-
cargos associados à importação 
dos combustíveis. “Esta seria 
uma medida corajosa para con-
ter a inflação”. 

Acrescenta que a política 
monetária poderia, então, jogar 
um excelente papel na estabili-
zação da moeda. “Acreditamos 
que o resultado seria menos 
pesado para as PME que regis-
tariam menos falências e, por 
conseguinte, menos desem-
prego, pois o custo estaria mais 
distribuído e, relativamente, 
suavizado”. 
MONITORAR   
IMPACTO DA TSU 

No que tange à implemen-
tação da TSU, o presidente da 
CTA afirma que esta colectivi-
dade está a fazer uma avaliação 
sobre esta matéria. “A TSU é 
uma medida corajosa, difícil e 
de impacto económico social 
muito grande. Do lado do sec-
tor privado, a nossa preocupa-

Escalada da inflação aflige sector privado

Espera-se que melhore o atendimento público 
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ção é saber que implicações terá 
nos negócios”. 

Acrescenta que, teorica-
mente, o sector privado deve-
ria esperar que, com o aumento 
da disponibilidade de recursos 
para os funcionários, houvesse 
benefícios para o lado do con-
sumo e, por conseguinte, mais 
negócios para o sector comer-
cial. 

Porém, receia que um even-
tual aumento da massa mone-
tária em circulação possa ser 

O presidente da CTA afirma que o sector privado não deverá fazer 
nenhum exercício para refazer as suas tabelas salariais porque “as em-
presas pagam na base do que produzem e rendem. Há um racional na 
definição dos salários nas empresas. Basta ver que existem sectores 
que pagam mais em relação aos outros. Essa disponibilidade de pagar 
baseia-se nesse racional que é a rendibilidade das empresas”. 

Referiu que tal facto se deve ao cenário sombrio que a economia 
atravessa que é marcado por créditos cada vez mais caros, custo ele-
vado das matérias-primas e do combustível, entre outros. “É verdade 
que o preço de venda ao consumidor também sobe, mas isso não é 
bom para o negócio”. 

Referiu que, no mercado nacional, a procura de bens e serviços é 
muito sensível aos preços, e citou como exemplo o caso do combustí-
vel, cujo preço subiu e os vendedores a nível do retalho queixam-se da 
queda de vendas devido à redução do consumo. 

“As pessoas passaram a comprar menos combustível devido ao seu 
elevado preço, adoptando medidas de poupança, seja estacionando 
os carros ou restringindo viagens. Há um ajustamento já a acontecer 
no mercado. Os consumidores estão a reduzir o seu nível de consumo 
devido à queda do poder de compra”, disse.

No que se refere à implementação do Programa de Aceleração Eco-
nómica (PAE), Agostinho Vuma disse que este só poderá surtir efeitos 
a médio prazo. “Se estivermos a falar da taxa de juro, então o Fundo 
de Garantia Mutuária seria a prioridade, mas acreditamos que os in-
centivos de investimentos para o sector agrícola terão efeitos positi-
vos a médio prazo”.  No que se refere ao investimento privado, Vuma 
diz crer que este poderá aumentar e, com isso, mais emprego e mais 
produção. “Portanto, estas medidas terão a sua contribuição positi-
va na inflação. Não são medidas de curto prazo. As medidas fiscais, 
bem aplicadas, podem contribuir. Por exemplo, reduzimos o Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (IVA), de 17 para 16 por cento, e esta me-
dida deveria abranger os bens e serviços que tem taxa reduzida, como 
electricidade e água, e isto teria um grande impacto sobre a inflação e 
custo de vida”, concluiu.

Mercado cada 
vez mais ajustado

acompanhado por uma subida 
de preços, se a capacidade de 
oferta não responder à procura.

Todavia, o sector privado 
nacional e, quiçá, alguns eco-
nomistas acreditam que a TSU 
não será suficientemente capaz 
de devolver o poder de compra 
perdido nos últimos meses de-
vido à galopante inflação que 
se situa acima de 12 por cento, 
sendo este o valor mais alto dos 
últimos cinco anos. 

Aliás, o Chefe de Estado, Fi-
lipe Nyusi, deixou bem claro 
que a TSU não deve ser vista 
como um aumento de salários 
e que o objectivo do mesmo é 
estabelecer uma plataforma de 
nivelamento de ordenados para 
que determinados sectores não 
sejam secundarizados, como é o 
caso da Educação.

Porque não se trata de au-
mento de salário, a haver algum 
potencial de aumento de liqui-
dez em circulação, especialistas 
entendem que esta não poderá 
ser suficientemente capaz de 
gerar um grande impacto na 
economia a ponto de agravar o 
quadro inflacionário. 

Afirmam ainda que ao deci-
dir elevar a taxa MIMO, o Banco 
de Moçambique ter-se-á ante-
cipado a este potencial aumen-
to do fluxo da massa monetária. 
“A decisão do Banco Central, de 
tornar a moeda mais cara, ser-

viu para conter uma escalada 
maior da inflação”, sublinham.

Também esclarecem que 
uma parte considerável dos 
cerca de 350 mil funcionários já 
atingiu o limite da capacidade 
de endividamento, que são 33 
por cento do salário, pelo que 
a apetência pela busca de cré-
dito bancário por parte destes 
também poderá estar condicio-
nada. 

É que se ocorre um aumento 
de circulação de notas e moedas 

num cenário de taxas de juro li-
geiramente baixas, há uma ten-
dência de corrida para o endivi-
damento, pelo que se impunha 
a busca de um mecanismo de 
equilíbrio para desestimular 
esta apetência. 

Outro facto notável é que a 
implementação da TSU tam-
bém coincide com a altura em 
que, tradicionalmente, a banca 
comercial faz marketing cada 
vez mais intenso em busca de 
um melhor posicionamento no 
mercado através do lançamento 
de campanhas de depósitos re-
munerados.

Estas campanhas têm em 
vista enxugar o eventual exces-
so de liquidez por via da oferta 
de taxas de juro atractivas em 
operações de depósito, ao con-
trário do que ocorre presen-
temente com as taxas de juro 
voltadas para o crédito que são 
claramente mais elevadas.

Agostinho Vuma entende 
que, no presente cenário, nem 
a “chamada aos depósitos re-
munerados” poderá ser eficaz 
porque, conforme palavras 
suas, “a poupança depende do 
rendimento disponível para 
gastar. Os particulares têm 
baixa cultura de poupança em 
Moçambique, por isso mais de 
70 por cento do volume de de-
pósito a prazo são feitos pelas 
empresas”. 

Acrescentou que as empre-
sas que estariam em condições 
de poupar estão a atravessar um 
momento difícil, pelo que não 
terão como fazê-lo. “Até porque 
a situação actual é contrária. As 
empresas estão a recorrer aos 
seus poucos recursos para so-
brevivência, desfazendo-se dos 
seus depósitos, o que também 
é agravado pelos prejuízos acu-
mulados durante a pandemia da 
covid-19”, enfatizou.

Para além das empresas, 

Vuma concorda que os traba-
lhadores do sector privado, in-
cluindo informais, que tenham 
acedido a linhas de financia-
mento nos últimos anos, já co-
meçam a ficar penalizados e po-
derão ter dificuldades de pagar 
as suas dívidas durante os pró-
ximos anos, facto que pode ter 
impacto sério na lucratividade 
dos bancos.

Agostinho Vuma, presidente da CTA

TSU é uma plataforma de nivelamento de ordenados
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Utentes alegam falta de material para cirurgias de remoção

Acessível na implantação
difícil na hora de remoção

U
ma autêntica dor de 
cabeça é o que se pode 
chamar às dificuldades 
que algumas mulheres 
experimentam quan-

do optam pelo implante, um 
dos métodos contraconcepti-
vos disponíveis nas unidades 
de saúde. 

É que alguns relatos colhi-
dos pelo domingo indicam que 
existe uma abertura massiva 
para a fixação daquele apare-
lho, no entanto quando che-
ga o momento da remoção (o 
prazo de uso varia de três a 
cinco anos), há dificuldades 
porque os profissionais quei-
xam-se de falta de material 
para a realização do procedi-
mento.

Mais preocupante ainda é 
que se fala da impossibilidade 
de remover o aparelho, mes-
mo que as pacientes estejam 
a ser acometidas por reacções 

d HERCÍLIA MARRENGULE adversas ou que queiram  en-
gravidar.  

Destaque-se que, segundo 
o último Inquérito Demográ-
fico de Saúde (IDS), os efeitos 
colaterais ou problemas de 
saúde causados pelo método 
constituem a segunda cau-
sa de descontinuidade do seu 
uso.

Porém, mulheres ouvidas 
pelo domingo expuseram a 
sua experiência.

Jenny Vilanculos, de 30 
anos de idade, contou que 
seis meses depois de ter o 
primeiro filho decidiu ade-
rir ao implante. No entanto, 
mesmo diante das reacções 
adversas, que incluíam gan-
ho de peso e hemorragia, 
permaneceu com o apare-
lho durante quatro anos. 
Neste período, procurou 
ajuda médica, mas não viu 
o seu problema resolvido. 
Agastada, dirigiu-se a uma 
unidade sanitária para a re-
moção.

“Fui várias vezes ao hos-
pital para pedir que reti-
rassem o implante, porque, 
antes disso, já me haviam 
receitado medicamentos 
para estancar a hemorragia, 
mas não resultava. Quando 
decidi tirá-lo diziam que 
não tinham material”, con-
tou.

Entretanto, não foram 
somente os problemas de 
saúde que o método causava 
ao seu organismo que leva-

ram Jenny a remover o dis-
positivo. Ela queria engra-
vidar novamente. “Quando 
decidi aderir ao método fui 
informada que não pode-
ria removê-lo antes de seis 
meses. Eu já estava no quar-
to ano, mas não aceitaram o 
retirar”, lembrou. 

O desespero levou a jo-
vem a optar por uma deci-
são arriscada. “Pedi ajuda à 
minha cunhada que estava a 

fazer enfermagem para reti-
rar o implante. Ela nunca ti-
nha feito isso, fui cobaia. Foi 
um risco que corri, mas ela 
conseguiu e, poucos meses 
depois, consegui engravi-
dar”, revelou.

Entretanto, numa das 
unidades sanitárias da cida-
de de Maputo, a reportagem 
do domingo encontrou Julie-
ta Muianga, de 28 anos de 
idade, na mesma situação. 

Disse que aquela era a 
quinta vez que se deslocava 
ao hospital para remover o 
implante. É que, depois de 
dois anos de uso, decidiu 
engravidar, mas o seu dese-
jo não se realiza por falta de 
material para a cirurgia. 

Contou que o seu orga-
nismo adaptou-se bem ao 
método escolhido, “mas 
agora quero engravidar. É 
complicado vir sempre ao 
hospital e ouvir a mesma coi-
sa”, lamentou.

ANOS 
DE ESPERA

Um ano depois de colocar 
o implante, Marta Luís, de 
26 anos de idade, manifestou 
o desejo de o remover. Com 
efeito, dirigiu-se à unidade 
sanitária onde o dispositivo 
foi implantado. Mas a respos-
ta que sempre ouviu nunca 
mudou: falta de material para 
a pequena cirurgia. 

Desde então, passam 
cinco anos, aliás, a jovem 
já vai completar seis anos 
com o implante de cinco 
anos de validade. Por cau-
sa disso, disse que, con-

trariamente aos primeiros 
anos, tem ido com alguma 
frequência à unidade sani-
tária.

“Estou preocupada por-
que passei do tempo que 
devia ficar com o implan-

te. Já ouvi que isso pode 
me criar problemas. Perdi 
a conta das vezes que fui à 
unidade sanitária”, disse. 

Quem também vive na 
mesma aflição é Amélia 
Dambulene, de 32 anos de 
idade. É que falta apenas 
um mês para o fim da vali-
dade do seu implante.

Ainda que tenha mani-

festado o desejo de retirar o 
dispositivo há mais de dois 
anos, ela ainda alimenta a 
esperança de o conseguir 
antes do fim da validade.

Encontrámo-la no Cen-
tro de Saúde de Xipamani-
ne, onde aguardava ansio-
samente pela chamada para 
ser submetida à cirurgia. 

“Mandaram-me aguardar. 
Oxalá desta vez consiga reti-
rar o implante”.

PAGAR PELA 
REMOÇÃO  

Foi somente depois de pa-
gar 500 Meticais que Amé-
lia Luís, de 26 anos de idade, 
conseguiu se livrar de um 

Amélia Dambulene 

Marta Luís 
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Alda Govo, chefe do Pro-
grama de Planeamento Fa-
miliar no Ministério da Saúde 
(MISAU), garantiu que no Sis-
tema Nacional de Saúde (SNS) 
existe material em quantidade 
suficiente para atender a todo 
o tipo de solicitação referente 
aos serviços de planeamento 
familiar.

“Todo o produto que entra 
no país é sujeito a uma quan-
tificação em relação ao grupo-
-alvo. No caso dos métodos, 
toda a mulher em idade fértil, 
que, segundo o Instituto Na-
cional de Estatística,  se situa 
em 24,9 por cento”. Porém, 
afirmou que “se deve ter em 
conta o facto de, eventual-
mente, estes produtos serem 
usados para outras interven-
ções dentro da unidade sanitá-
ria”, o que na sua opinião pode 
justificar o défice.  

Acrescentou que “quan-
do quantificamos o DIU, por 
exemplo, temos de quantificar 
também o espéculo, instru-
mento usado para a inserção 

do dispositivo, mas esse mes-
mo instrumento pode ser usa-
do também para o rastreio do 
cancro do colo do útero”. Por 
causa disso, frisou que “o ma-
terial existe, mas, talvez, não 
em quantidades satisfatórias 
devido a estas especificidades, 
contudo, o fim último é garan-
tir que a saúde da mulher seja 
acautelada”, disse.  

Chamou atenção para o fac-
to de nas unidades sanitárias 
existir um sistema de notifica-
ção de qualquer anomalia que 
esteja a acontecer em qualquer 
serviço, que, posteriormente, 
é encaminhada ao nível cen-
tral que é o ministério, para 
a sua resolução. Entretanto, 
Alda Govo disse que no MISAU 
não existem evidências sobre a 
falta de material para os servi-
ços de remoção de alguns mé-
todos contraceptivos.

“Se a utente foi à unidade 
sanitária, colocou o implante, 
no entanto, quando regressou 
para retirá-lo, as enfermeiras 
disseram que não tinha ma-

terial, várias questões podem 
surgir como as razões que le-
vam esta mulher a retirá-lo. 
Com isso, precisaríamos de 
fazer um estudo para perceber 
e resolver, mas não temos evi-
dências tanto das motivações 
para a remoção bem como da 
falta de material”, afirmou. 

Porém, acredita que se es-
tiver a acontecer em algumas 
unidades sanitárias, trata-se 
de casos isolados porque, con-
forme avançou, o profissional 
é um ser humano e neste caso 
pode tratar-se de uma atitude 
individual.

“Se estiver a acontecer é 
uma conduta errada porque 
a partir do momento em que 
aconselhamos a mulher a ade-
rir a um método, informamo-
-la que ela está livre de retirá-
-lo quando o desejar. Por isso, 
ao se aproximar à unidade sa-
nitária, o profissional de saúde 
deve satisfazer a sua vontade, 
independentemente das mo-
tivações”. 

De igual modo, afirmou que 

não tem evidências relativa-
mente às razões que levam al-
gumas mulheres a desistirem 
dos métodos. Porém, ressaltou 
que os efeitos adversos ocor-
rem porque os métodos são 
órgãos estranhos que são in-
troduzidos no organismo, por 
via disso, precisa de um tem-
po para se adaptar a este corpo 
estranho e, muitas vezes, há 
um pânico que é criado, por 

exemplo, por causa das he-
morragias.

“Muitas mulheres correm à 
unidade sanitária para retirar 
o método enquanto o orga-
nismo ainda está a se habituar, 
mas existem casos extremos 
em que a mulher deve mudar 
de método e o profissional de 
saúde deve atender a esta so-
licitação”. 

Para evitar uma gravidez, aos 22 anos de idade, Eleutélia Nhavene, 
actualmente com 29 anos, optou pela injecção. Porém, ainda que esti-
vesse a cumprir com rigorosidade as recomendações inerentes àquele 
método anticonceptivo, ficou grávida. 

Quatro anos depois, decidiu aderir ao outro, o implante. Segundo 
contou, mesmo diante de complicações – teve hemorragias durante 
toda a gestação – permaneceu com o dispositivo. Mas, no segundo 
ano, foi novamente surpreendida por outra gravidez. 

“Não sei como aconteceu, aliás, nem as enfermeiras souberam ex-
plicar-me. Fizeram exames como rastreio de cancro do colo do útero, 
entre outros, para saber se eu tinha alguma condição que fazia com 
que engravidasse mesmo com contracepção, mas nada foi constata-
do”, disse a jovem. 

Ainda assim, decidiu levar a gestação adiante, mas confessa que 
não foi fácil: “eu e o bebé corríamos risco de vida. Mesmo assim, não 
aceitaram tirar o aparelho”.

Hoje, dois anos após, a gravidez ainda se queixa. “Passo mal. Ten-
tei correr atrás, expus o caso inúmeras vezes, mas acabei desistindo”, 
confessou.

Mesmo grávida 
não foi retirado

Apesar de não ser frequente, con-
forme afirmou ao domingo Basília Bam-
bamba, técnica de saúde materno-
-infantil, em alguns casos há falta de 
material cirúrgico nas unidades sanitá-
rias para a remoção dos implantes. En-
tretanto, ela ressalva que a mulher não 
é obrigada a fazer a remoção no hospital 
onde fez o procedimento. 

“O que acontece na maioria das ve-
zes é que as mulheres vão a uma única 
unidade sanitária para tirar o implante. 
É verdade que pode, eventualmente, 
neste dia haver défice seja de bisturi ou 
anestesia que é mais frequente, mas a 
reposição pode ser feita no dia seguinte. 
Ademais, podem igualmente se dirigir a 
outra unidade sanitária”, pontuou.

Segundo explicou, apesar de ser pe-
quena cirurgia, deve ser feita num am-
biente estéril e com todas as condições 
criadas. 

Reforçou ainda que nem todos os en-
fermeiros estão capacitados para fazer 
o procedimento e recomendou que as 
mulheres que desejem fazê-lo recorram 
à secção de saúde materno-infantil. 

Acrescentou que uma média de cinco 
mulheres procura os hospitais mensal-
mente para realizar o procedimento. 

Entretanto – observou Bambamba 
– justamente por causa dos efeitos co-
laterais que, entre outros, incluem o 
ganho ou perda de peso e sangramen-
to continuado, as mulheres têm optado 
por outros métodos tais como a injec-
ção. 

Relativamente às gravidezes mesmo 
usando a contracepção, a técnica disse 

que, actualmente, já não é exigido que 
a mulher esteja a menstruar para iniciar 
o tratamento e nem sempre os hospitais 
têm testes rápidos disponíveis. Por via 
disso, algumas mulheres submetem-se 
ao procedimento já grávidas. 

Explicou que, antes de aderir a um 

método, os profissionais de saúde de-
vem conversar com a mulher, de forma 
a saber o seu histórico de saúde, uma 
vez que há critérios para a escolha do 
método. 

A título de exemplo, disse que mu-
lheres hipertensas não podem usar cer-
tos tipos de pílula e o DIU não é reco-
mendado a uma mulher que não tenha 
filhos. 

Défice de material cirúrgico

Não temos evidências 
– Alda Govo, chefe do Programa de Planeamento Familiar no MISAU

– Basília Bambamba, técnica de saúde materno-infantil

problema que a acompanhou 
durante muito tempo.

Depois de aderir ao im-
plante para planear os filhos, 
ela enfrentou alguns proble-
mas de saúde que a levaram 
a decidir, tal como as outras 
entrevistadas do domingo, a 
retirar o aparelho. Porém, 
contou que a facilidade que 
teve para colocar o disposi-
tivo não foi a mesma para a 
retirada.

“Recordo-me que quando 
o fiz, eles faziam campanha 
porta-a-porta. Não enfrentei 
nenhuma dificuldade para 
colocá-lo, mas para tirá-lo 

vivi momentos de tormen-
to”, relembrou.

É que, segundo contou, 
todas as vezes que se dirigia 
ao hospital “eles alegavam 
falta de gaze, não sei para 
que serve, só sei que por 
causa disso eu não podia ti-
rar algo que já estava a me 
fazer mal”.

Contudo, disse que, numa 
das ocasiões em que se dirigiu 
à unidade sanitária, foi infor-
mada que sem tirar algum 
valor a resposta sempre seria 
de que não havia condições 
para realizar  o procedimen-
to. Pagou e conseguiu...
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CENTRO CULTURAL MUZAMANE

Artes & Letras

Plantio do embondeiro no futuro centro cultural

Um desígnio para a comunidade

D
omingo último choveu em 
Mandlakazi. Os locais e 
não só consideraram o 
fenómeno meteorológi-
co uma bênção e sinal de 

sim à ideia de instalação de um 
centro cultural em Muzamane/
N’Tchanwane; é que, no dia ante-
rior, sábado, portanto, fora plan-
tado simbolicamente um pé de 
embondeiro como sinal do lança-
mento da primeira “pedra” para a 
materialização do Centro Cultural 
Muzamane.

Em cerimónia bastante con-
corrida – contou com a presença 
das autoridades administrativas e 
governativas do distrito, encabe-
çadas pelo respectivo adminis-
trador, Virgílio Muchanga, mem-
bros da Associação dos Naturais e 
Amigos de Chibuto, artistas, entre 
outros –, o plantio do embondeiro 
foi marcado por momentos cultu-
rais e intervenções variadas, in-
cluindo o lançamento do Festival 
Cultural Nhaurongolo.

Importa frisar que a ideia 
nasceu no seio de um grupo de 
activistas culturais que conside-
ram David Abílio Mondlane, ex-
-timoneiro da Companhia Nacio-
nal de Canto e Dança, uma figura 
central nas artes moçambicanas, 
um exemplo a ser seguido pelos 
que abraçam as artes e culturas e 
também com a intenção de devol-
ver à terra que o viu nascer parte 
daquilo que conquistou mundo 
afora.

Um centro cultural é um espa-
ço que permite aos demais parti-
ciparem em actividades culturais. 
O centro tem também na sua lista 
a promoção da cultura entre os 
habitantes de Mandlakazi e não 
só. Um centro cultural é um im-
portante instrumento para o de-

senvolvimento de uma comuni-
dade. E, nesse aspecto, o primeiro 
benefício é a inclusão comunitária 
na cadeia de produção cultural, 
sendo que até mesmo aquelas 
pessoas que se encontram excluí-
das do consumo das artes possam 
ter acesso a essas diversas activi-
dades culturais.

O CCM quer servir de âncora 
onde as pessoas possam conviver 

nos intervalos dos seus trabalhos, 
tendo sido escolhida a região de 
Muzamane/N’Tchanwane, pri-
meiro, por ser a terra natal de Da-
vid Abílio, figura inspiradora da 
ideia; segundo, porque este dis-
ponibilizou parte do seu espaço 
para a instalação do centro.

Um centro cultural também 
tem como objectivo ajudar no de-
senvolvimento dos artistas que ali 
se apresentam, abre oportunida-
des para que a classe artística pos-
sa apresentar os seus trabalhos, 
podendo esse contar com um es-
paço onde conseguirá apresentar-
-se de maneira adequada ante o 
seu público.

Refira-se que estão inscritos 
no roteiro do centro, para além 
dos tradicionais pontos de inte-
resse turístico, a casa-natal de 
Eusébio Johane Tamele (Zebu-
rane), pai dos músicos Aniano 
Tamele e Zefanias Tamele, bem 
como a casa dos progenitores de 
David Abílio, local onde tradicio-
nalmente se realiza um festival 
popular anual.

A Associação dos Naturais e 
Amigos de Chibuto, na voz do 
seu presidente, que se associou 
ao evento, disse na sua mensagem 
que “queremos reconhecer em 
viva voz o empenho do nosso ani-
versariante na conjugação de es-
forços para a valorização da nossa 
cultura através do lançamento 
de diversos projectos de índo-
le cultural. Encorajamos a todos 
membros da AMUC e não só para 
que primem por este caminho 
que, por sinal, constitui os nobres 
princípios da nossa agremiação”.

Acrescentou que “gostaria de 
enaltecer a simbólica homenagem 
que aqui presenciámos de plantio 
do embondeiro, sinal inequívoco 
da magnitude do nosso ícone da 
cultura moçambicana, o exce-

lentíssimo senhor David Abílio, 
marco histórico dos seus efeitos 
que servirá de uma biblioteca im-
pagável”.

PORTA PARA
O MUNDO

Virgílio Muchanga, adminis-
trador de Mandlakazi, disse no 

acto do plantio do embondeiro 
que o CCM é uma porta aberta 
para o mundo conhecer o dis-
trito e as suas potencialidades, 
“mas é também uma porta para 
o distrito conhecer o mundo”.

“O Governo do distrito está 
aberto a colaborar com o CCM. 
Queremos que o turismo, a gas-
tronomia e as artes encontrem 
aqui um lugar privilegiado para 
se materializarem”, disse Virgí-
lio, para quem “todos nós somos 
convocados a contribuir com o 
nosso saber e meios para que o 
centro ganhe asas”.

A ocasião serviu também 
para o lançamento do Festival 
de Nhaurongolo, que se crê pos-
sa se transformar numa marca 

cultural do distrito, envolvendo 
o Governo do Distrito de Man-
dlakazi, o Centro Cultural Mu-
zamane, o Movimento de Artis-
tas e de Naturais de Muzamane. 
A proposta da I Edição do Fes-
tival de Nhaungorole é que ve-
nha a ter lugar na localidade de 
Nwadjahane, posto administra-
tivo de Xalala, distrito de Man-
dlakazi, em Novembro de 2023.

O Festival de Nhaurongole 
visa promover, para além dos 
locais históricos do distrito, o 
ambiente socioeconómico mo-
vimento pelo espaço turístico e 
cultural do distrito; tornar o dis-
trito como destino preferencial 
para o turismo cultural; divulgar 
a diversidade gastronómica, ar-
tesanal e cultural disponibili-
zada pelas comunidades locais 
e não só, que contribua para a 
renda familiar e criação de em-
prego para as comunidades lo-
cais; atrair turistas e investido-
res nacionais e estrangeiros (na 
área do turismo e infra-estrutu-
ra), entre outras actividades.

Por sua vez, os naturais de 
Muzamane também manifes-

taram a sua alegria pelo projec-
to e elevaram a figura de David 
Abílio: ele teve a sorte igual, a 
de muito de nós: ter nascido 
nesta terra de N’Tchanwane, 
terra do Mbinguane, de Dzowo, 
de Kulhambene, de Nkome, de 
Guambe, de Gulukulo, Xlhan-
gamire, de Nelombe, Unhai, 
entre várias lendas da história 
desta terra, mas cedo entendeu 

que tinha de ganhar as alturas, 
como uma águia, na busca do 
saber para se sentir livre no voo 
cósmico da vida, que o elevou ao 
infinito do universo.

TEATRO, MÚSICA

Naquilo que pode ser o mar-
co zero das actividades do futu-
ro CCM, Aniano Tamele, músico 
de créditos firmados, animou a 
tarde musicalmente, acompa-
nhado pelo irmão Zefanias “Ma-
guene” Tamele e Carlos Bila. Em 
conjunto, interpretaram vários 
temas do falecido Zeburane e 
outros da autoria do próprio 
Aniano.

Os presentes encheram os 
pulmões para acompanharem 
as belíssimas interpretações 
musicais ao estilo acústico… 
aliás, o momento também ser-
viu para celebrar mais um ani-
versário natalício de David Abí-
lio que contabiliza já 73 anos de 
vida.

Depois foi a vez de Sabina 
Tembe, sob direcção da ence-
nadora Maria Atália, apresentar 
a peça “Pois é Vizinha”, origi-
nal de Dario Fo e Franca Rame. 
Os presentes viajaram com a 
“Maria” nas suas conversas com 
uma vizinha, revisitando a con-
dição de mulher na sociedade 
contemporânea. 

Patrício Augusto encarre-
gou-se de animar a ponta final 
da noite, interpretando canções 
da sua autoria e de outros can-
tores moçambicanos, para gáu-
dio dos presentes que não arre-
daram pé até ao cair da noite… 
depois, veio a tal chuva que foi 
interpretada como uma mensa-
gem de esperança… até porque 
há muito tempo que não chovia 
em Mandlakazi!
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FEIRA DO LIVRO DE MAPUTO

Artes e Letras

Literatura moçambicana domina Feira do Livro de Maputo

Governo quer que o livro entre na rota da indústria cultural

Colocar o livro na rota 
das indústrias culturais

T
erminou ontem, 22 de Outu-
bro, a oitava edição da Feira 
do Livro de Maputo, inicia-
tiva do município de Maputo 
e que visa incentivar o gosto 

pela escrita e leitura e colocar o livro 
nas mãos do cidadão. Esta edição, 
que decorreu sob o lema “A com-
plexidade da história não se esgota 
com o tempo”, aconteceu numa al-
tura em que se celebram os 100 anos 
do poeta José Craveirinha. 

Trata-se de um evento que 
contou, durante os três dias, com a 
presença de várias personalidades e 
amantes do mundo das artes e cul-
tura e não só, que foram à Praça da 
Independência para ver, apreciar e 
comprar livros. 

Para o Governo, os livros são 
parte indispensável da cadeia das 
indústrias culturais e criativas. Por 
isso, no seu entender, a realização 
da Feira do Livro de Maputo é um 
momento oportuno para colocar 
aquele produto à vista dos moçam-
bicanos e não só para que se possa 
criar o hábito de aquisição de livros. 

Fredson Bacar, vice-ministro 
da Cultura e Turismo, que falava no 
quadro da cerimónia de abertura da 
Feira do Livro de Maputo, esclare-
ceu que a iniciativa de colocar os li-
vros numa feira é fenomenal, sendo 
que tem como uma das finalidades 
dar valor às obras que ostentam e 
preservam a cultura moçambicana. 

Igualmente, é expectativa do 
Governo fazer com que a feira do 
livro de Maputo sirva como espa-
ço de incentivo à escrita através da 
aproximação do livro aos leitores. 
“Este evento que incute em todos 
a necessidade da massificação do 
hábito e gosto pela escrita e leitu-

dependência, e foi marcada pela 
presença massiva das livrarias e 
editoras (sobretudo emergentes) 
a exibir para o público amante das 
letras o seu arsenal para alimentar 
as mentes. É por isso que estiveram 
lá obras de autores como Ungulane 
Ba Ka Khosa, Aldino Muianga, Mia 
Couto, Paulina Chiziane, Severino 
Ngoenha, Amosse Mucavele, M.P. 
Bonde, Álvaro Taruma, Pedro Pe-
reira Lopes, Lucílio Manjate... a lis-
ta é enorme. 

Escritores de 25 países, nomea-
damente: Moçambique, Angola, 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, 
Guiné-Bissau, Brasil, Portugal, Bo-
lívia, Argentina, Espanha, Itália, 
Cuba, República Dominicana, Gui-
né Equatorial, Honduras, Rússia, 
Finlândia, Inglaterra, Colômbia, 
Venezuela, El Salvador, Chile, Mali 
e Uruguai fizeram parte da festa.

Da pérola do Índico, estiveram 
nas mesas de debates nomes como 
Ungulani Ba Ka Khosa, Paulina 
Chiziane, Marcelo Panguana, Só-
nia Sultuane, Aurélio Rocha, Jorge 
Ferrão, Licínio de Azevedo, Jaime 
Munguambe, Hirondina Joshua, 
Matilde Chabana, entre outros.

A oitava edição também contou 
com a presença de duas vozes das 
literaturas portuguesa e brasileira, 
respectivamente, Lúcia Vicente, 
em residência literária, e Tatiana 
Pequeno, autora do livro ”Tocar o 
Terror”, que será lançado na Feira 
do Livro.

Para além da exposição de li-
vros, vários artigos artesanais, bi-
juterias, colares, chaveiros, entre 
outros foram colocados naquele 
espaço à disposição do público. 
Esta edição também contou com 
a actuação de outras disciplinas 
artísticas. Relativamente à progra-
mação digital, participaram nos 
debates vozes como Frank Báez 
(República Dominicana), Suzana 
Vargas (Brasil), Olinda Beja (São 
Tomé e Príncipe), Valentina Co-
lonna (Itália) e Luís Castro Mendes 
(Portugal).

ra, incentivando aos que ainda vão 
à escola e às universidade a assumir 
o livro como fonte de conhecimen-
to e desenvolvimento humano”, 
esclareceu o vice-ministro do pe-
louro.

Fredson Bacar foi claro ao afir-
mar que os livros são aliados na 
transmissão da educação e conhe-
cimento. Por isso há a necessidade 
de valorização do produtor ou cria-
dor do livro, sobretudo na protec-
ção dos seus direitos consagrados 
na lei dos direitos de autores. “É 
preciso entender que o livro é par-
te integrante da indústria cultural 
e criativa. Estamos cientes dos fac-
tores que condicionam este ramo, 
como a localização das bibliote-
cas em grandes cidades, os custos 
elevados da produção. Por isso o 
Governo tomou medidas como a 
criação da política do livro”, disse 
Fredson Bacar.

HOMENAGEM A 
HONWANA ADIADA

Foi adiada a homenagem ao es-
critor Luís Bernardo Honwana para 
uma data a anunciar. Sem revelar os 
motivos, a organização indica que, 
brevemente, poderá indicar a data 
da realização do evento alusivo ao 
reconhecimento da carreira de um 
dos maiores escritores do país.

Luís Bernardo Honwana nas-
ceu em 1942. Cresceu em Moam-
ba, onde o seu pai trabalhava como 
intérprete. Aos 17 anos foi para 
Maputo estudar jornalismo. José 
Craveirinha descobriu o seu talen-
to. Em 1964, Honwana tornou-se 
militante da FRELIMO. Devido às 

suas actividades políticas, foi preso 
em 1964 e permaneceu encarcera-
do por três anos pelas autoridades 
coloniais. Após a independência, 
foi alto funcionário do Governo e 
presidente da Organização Nacio-
nal dos Jornalistas de Moçambique. 
Desempenhou também as funções 
de director do gabinete do Presi-
dente Samora Machel e secretário 
de Estado da Cultura.

Foi também membro do Con-
selho Executivo da UNESCO e 
presidente do Comité Intergover-
namental da Organização para a 
Década Mundial para a Cultura e o 
Desenvolvimento.

Publicou “Nós Matámos o Cão 
Tinhoso” em 1964. Em 1969, ain-
da em pleno colonialismo e com 
a guerra colonial no auge, a obra é 
publicada em língua inglesa, com o 
título “We Killed Mangy-Dog and 
Other Stories” e obtém grande di-

vulgação e reconhecimento inter-
nacional, vindo a ser traduzida para 
outras línguas.

Em 2017, 50 anos depois da pu-
blicação do clássico “Nós Matámos 
o Cão Tinhoso”, voltou a surpreen-
der aos amantes da literatura e seus 
leitores com a publicação da sua se-
gunda obra literária intitulada “Na 
Velha Casa de Madeira e Zinco”. 
De resto, é um homem que sem-
pre esteve no activo quando se trata 
da vida artístico-cultural e social 
do país, dando o seu contributo na 
divulgação da literatura moçam-
bicana como um dos elementos 
indispensáveis para o crescimento 
do país.

FEIRA COLORIDA 

A exposição das obras lite-
rárias teve lugar na Praça da In-

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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É 
formado em Física Edu-
cacional pela Universi-
dade Eduardo Mondlane. 
Leccionou as disciplinas 
de Estatística Geral e Fí-

sica no Ensino Técnico-Profis-
sional, durante 12 anos e agora 
ensina guitarra africana na Es-
cola de Comunicação e Artes da 
UEM, mas a guitarra e a música 
sempre reclamaram um espa-
ço. O resultado está à vista… 
tocou com vários músicos, en-
tre nacionais e internacionais, a 
destacar Hugh Massekela, Manu 
Dibango, Oliver Mutukudzi, 
Jimmy Dludlu, Moreira Chon-
guiça, Chude Mondlane, João 
Cabral, Hortêncio Langa, Zena 
Bacar,  Xixel Langa, Isabel No-
vela, Orlando da Conceição e 
António Prista. Participou em 
diferentes festivais: “Mozambi-
que International Jazz Festival”, 
“Moments of Jazz”, “Festival Na-
cional da cultura”, “Festival de 
Jazz Moçambique Itália”, Umo-
ja – cultural Flying Carpet (No-
ruega), “Benguela Jazz Festival” 
(Angola), Changdu International 
Sister Cities Youth Music Festi-
val (China), Cape Town Inter-
national Jazz Festival (RSA), só 
para mencionar alguns. Agora, 
no culminar de mais uma etapa 
da estrada que se adivinha longa, 
apresenta-nos, no dia 27 no au-
ditório do BCI, o disco “Sense of 
Presence”, uma proposta que vai 
dar “barulho”… é que a música 
de Elcides Carlos fala como gente 
grande!

Podemos começar com a tra-
dicional pergunta: Como a músi-
ca entrou na sua vida?

A música sempre esteve pre-
sente no seio da minha família. 
O meu pai era um grande apre-

ELCIDES CARLOS

Tenho
a sensação
de nunca
estar
sozinho

ciador de música e coleccionador 
de discos de vinil. Mesmo antes 
de frequentar a escola primária, 
recordo-me nitidamente dos se-
rões de domingo ao som das mú-
sicas de James Brown, Martinho 
da Vila, Manu Dibango, Soul Bro-
thers, Fanny Mpfumo, entre ou-
tros sons. Ainda em tenra idade, 
sem noção dos dias de semana, 
eu já me sentia alguém feliz por-
que sabia que haveria sempre um 
dia especial ao longo da semana 
em que o meu pai iria tocar parte 
da sua colecção de vinil. 

Interessante… a guitarra foi 
uma escolha consciente ou por 
ver o seu irmão (João Cabral) a 
tocar? 

Sempre tive o meu irmão 
como meu “role model”. Queria 
ter a caligrafia dele, o seu andar, 
o falar e tudo o que fosse possível 
replicar e adaptar para mim. Ele 
sempre foi a minha primeira fon-
te de inspiração. O meu irmão é 
de uma época em que o acesso a 
um instrumento musical era um 
privilégio de uma minoria. Como 
seu fã incondicional, eu ficava só 
observando ele estudando e se 
divertindo com o instrumento... 
então, das raras vezes que ele se 
ausentava e deixava o instru-
mento em casa, eu entrava sor-
rateiramente no seu quarto para 
me apoderar por alguns momen-
tos daquele mágico instrumen-

to. Lembro-me que certa vez eu 
rebentei uma das cordas da gui-
tarra e pedi para que a nossa irmã 
mais nova arcasse com as culpas, 
que eu, em troca, iria resolver 
todos os deveres de casa dela du-
rante aquele ano lectivo. Claro 
que era mais fácil ele perdoar a 
nossa meiga irmã caçula do que 
ao irmão adolescente e rebelde. 
Desconfiado, dias depois, o meu 
irmão chamou-me e disse: “se 
for para tocares a minha viola, 
que a toques como deve ser! Vai 
buscar papel e caneta para faze-
res as anotações”. E assim tive a 
minha primeira aula de guitarra, 
com o meu primeiro mestre, o 
guitarrista João Cabral.

Antes de nos debruçarmos 
sobre o seu trabalho enquanto 
músico e compositor, permita-
-me uma pequena incursão pelo 
início da sua formação enquanto 
músico... Em que é que você se 
formou? Como é que a música 
acabou por dominar a sua car-
reira profissional?  

Como músico, sou autodi-
dacta. Mas isso não significa 
que não tenha estudado músi-
ca. A começar pelo meu próprio 
irmão. Ele ensinou-me as bases 
do instrumento e recomen-
dou-me a escutar os melhores 
músicos da história do jazz: 
Charlie Parker, John Coltrane, 
Wes Montgomery, Miles Davis, 
Pat Metheny, George Benson, 
Kenny Garrett, Joshua Redman, 
só para mencionar alguns. Na 
minha primeira aula com ele, 
ensinou-me a ler a partitura de 
um clássico de jazz (Take the 
“A” Train) – a melodia e a cifra. 
E desde o primeiro momento 
incutiu em mim a necessidade 
de explorar o universo da im-
provisação. Lembro-me que 
quando o meu irmão foi estu-
dar “Jazz performance” na UCT 
(University of Cape Town), 
sempre que ele viesse de férias, 
trazia grande parte do material 
didáctico usado naquela ins-
tituição. Livros, apostilas, re-
pertório, discos, DVD, etc. Era 
como se eu estivesse a frequen-
tar o mesmo curso que ele, só 
que à distância.
EXPERIMENTAR 
ACORDES INSPIRADO 
PELO “OCULTO”

Em que momento você co-
meçou a compor o seu primeiro 
disco - “Sense of Presence” - e 
quais as suas grandes influên-
cias criativas? 

Desde que me conheço como 
músico, sempre compus. Mas 
nunca tinha sentido a sensação 
de “está na hora”. 

E quando é que sentiu que já 
era chegada a hora?

Durante o confinamento da 
covid-19, tive momentos de 
introspecção e de revelações. 
Senti a sensação de ouvir uma 
voz sussurrando ao meu ouvi-
do “é chegada a hora”. Todas 
as manhãs eu sentava-me para 
compor, intencionalmente, 
as músicas que deveriam fazer 
parte do “Sense of Presence”. 
Uma composição pode desen-
rolar de mil e uma formas dife-
rentes. E a meio a tantas possi-
bilidades é muito comum uma 
composição não passar da fase 
de ideia. Nunca tive bloqueios 
criativos ao ponto de abando-
nar uma composição a meio 
caminho. Alguma entidade, 
alguma força, algo oculto ma-
nifestava o seu poder sobre 
as minhas decisões criativas. 
“Experimenta este acorde!”, 
“E agora muda o ritmo da mú-
sica!”, “Vai ler 1984, de Geor-
ge Orwell!”. Eram algumas 
das recomendações do oculto. 
Tudo isso eram como soluções 
para a montagem de um “pu-
zzle”. Claro que a experiência 
de todos estes anos adquirida 
dos meus ídolos a nível de dis-
cografia, tanto quanto a nível 
de partilha de palcos em dife-
rentes projectos, entre outras 
fontes, exerceu a sua influên-
cia na composição deste ál-
bum.

Nomes? 
A nível de composição 

inspiro-me em Pat Metheny, 
Stevie Wonder, Miles Davis, 
Roy Hargrove, Seu Jorge, Salif 
Keita, Manu Dibangu, Marcus 

Miller, Fany Mpfumo, entre 
outros.     

A respeito de “Sense of Pre-
sence” ser um álbum em que 
a sua identidade musical se 
apresenta com mais nitidez, 
como é para si escutar este ál-
bum? Reconhece nele alguma 
espinha dorsal que continue a 
cunhar a sua criação musical?

Neste álbum, procurei se-
leccionar um repertório mais 
representativo e fiel à minha 
essência como músico. O ál-
bum contém duas das minhas 
primeiras criações como com-
positor: “O que Seria” e “Hita 
Vonana”. Estas duas compo-
sições fazem-me recuar no 
tempo, para sensivelmente 15 
anos atrás. Reconheço nelas a 
minha veia e espinha dorsal de 
compositor – ela sempre este-
ve lá. Adquiri mais experiência 
de lá para cá, mas não perdi a 
minha essência, mesmo ten-
do arranjado as músicas com 
novos elementos. São compo-
sições que se debruçam sobre 
temáticas vividas maiorita-
riamente na primeira pessoa. 
Então, com o resto das com-
posições mais actuais, perce-
bi que ainda preservo muito 
essa particularidade. Outros 
recursos criativos advêm da 
convivência com amigos que 
partilham comigo as suas his-
tórias de vida de forma leve e 

bem-humorada. Eu vejo isso 
reflectido quando escuto este 
álbum. Mesmo tratando-se de 
música instrumental. Sempre 
dou primazia à melodia e às 
histórias que conto nos versos 
que escrevo. Ainda que subs-
tituindo o canto da minha voz 
pelos desabafos melódicos da 
minha guitarra. 

Cantar uma letra é adicionar 
à voz uma dimensão extra, que 
tanto pode ser poética, narra-
tiva, ou ambas em concomi-
tância. Como descreve a rela-
ção que a sua música tem com 
a palavra? 

Tenho uma relação muito 
forte com a palavra. Grande 
parte das minhas composi-
ções possui uma letra de mú-
sica, mesmo sendo uma mú-
sica instrumental. Quando era 
mais novo não existiam redes 
sociais. As pessoas expressa-
vam-se umas às outras pes-
soalmente. No meu caso, que 
sempre fui introvertido, sem-
pre escrevia o que gostaria de 
dizer às minhas pretendentes. 
Graças a Deus, nunca tive co-
ragem de oferecer os meus es-
critos a nenhuma delas. Mas, 
seguramente, naquele acto 
manifestava-se a minha cria-
tividade. Eu podia expressar-
-me sem medo da rejeição. De 
certo que ali nascia um letrista 
e, consequentemente, parte 

daquele hábito ficou em algum 
lugar do subconsciente. Escre-
vo pessoalmente as letras das 
minhas músicas. 

De onde brotam as letras?
As ideias chegam-me sem 

esforço. Fluem como água do 
rio movido pela correnteza. 
Nutro um gosto pela forma 
como os brasileiros escrevem 
as suas letras de música. Há 
muita poesia. Quando me de-
licio com as obras de Tom Jo-
bim, Djavan, Caetano Veloso 
ou João Bosco, sempre dou por 
mim a dizer: “Eu queria ter es-
crito isto…”. A música cantada 
é mais abrangente. Por isso, 
exploro isso conscientemente. 
Dou sempre um jeito de cantar 
um a dois versos nas minhas 
músicas instrumentais. Sei do 
poder que essa mensagem tem 
sobre o ouvinte. Em vários mo-
mentos já melhorei o meu es-
tado de espírito depois de ter 
escutado um Stevie Wonder, 
adiando, assim, as minhas vi-
sitas ao psicólogo.   

Qual é a mensagem que quer 
partilhar com o público?

Nunca estamos sós. Muitos 
de nós temos um sensor que 
capta sinais do oculto. Para 
uns, esse sensor actua de for-
ma mais acentuada do que para 
outros. Sei que não posso ver 
o campo gravitacional, nem 
electromagnético, mas posso 

sentir os efeitos da sua acção. 
Existem forças que actuam nas 
nossas vidas, ao nível do bem e 
do mal. Não podemos ver nem 
pegar os seus causadores, mas 
podemos vivenciar os seus fei-
tos. E a meio a essa disputa, es-
tamos nós, meros mortais, com 
limitações para compreender 
alguns fenómenos. Muitas ve-
zes, recorremos à fé. Algumas 
pessoas mudam de credos e 
congregações religiosas várias 
vezes, em busca de compreen-
são para esta sensação de pre-
sença (do oculto). Eu particu-
larmente procuro tirar partido 
do meu senso de presença. Sei 
que, independentemente do 
que estiver a passar, cedo ou 
tarde as coisas vão tender para 
o equilíbrio. Claro que existem 
excepções. Mas nas equações 
que monto para resolver dile-
mas de vida deixo espaço para 
esse sensor actuar. Tomo mui-
tas das minhas decisões com 
base na minha capacidade de 
ouvir aquilo que as pessoas 
preferem chamar de intuição. 
É o oculto sussurrando-me ao 
ouvido: “Não vá por esse ca-
minho!”. E depois fico a saber 
que aconteceu algo pelo cami-
nho que evitei usar, sem saber 
porquê. É como escutar um 
“Está na hora de gravar teu ál-
bum!” E, como aconteceu com 
o “Sense of Presence”, duran-
te o processo de gravação tive 
a oportunidade de gravar com 
os meus ídolos. Tenho a cer-
teza que muita gente já teve 
algumas destas experiências, 
atendendo a particularidades 
das suas próprias vidas.  

Nota-se que explora di-
versas linhas (por causa dos 
músicos que participam). Foi 
intencional ou resultou das 
possibilidades de trabalhar 
com estes músicos?

Ainda criança, quando es-
cutava os discos de vinil do 
meu pai, não tinha consciên-
cia do quão eclético era o seu 
gosto e apreciação musical. 
Hoje, já crescido, vejo que 
aquele mosaico de sons ficou 
em algum recanto do meu 
subconsciente. Na música, a 
minha língua materna é o jazz. 
Eu penso e sonho tudo jazz. E, 
para a minha sorte, este é um 
idioma universal entre alguns 
músicos. As diferentes linhas 
exploradas neste álbum cons-
tituem a minha essência como 
músico. 

Como dizia o outro, há mú-
sica e há jazz…

Não cabe em mim conceber 
o jazz como apenas música da 
era do Swing. O jazz é música 
afro-americana. Tem as suas 
raízes aqui no nosso continen-
te. Por isso, ele funde-se har-
moniosamente com os nossos 
ritmos. Neste álbum, foi in-
teressante ter músicos inter-
nacionais a improvisar sobre 
alguns dos nossos ritmos, tra-
dicionais e contemporâneos. 
Isso só foi possível por conta do 
idioma comum, o jazz.

Elcides Carlos: “sinto que chegou a hora”“Sense of Presence” está prontinho

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0



Procuro superar-me
18

Estive em frente da produção deste álbum e tive a sorte de contar 
com João Cabral e Vando Infante

23 de Outubro de 2022
Entrevista

Quantos números tem o 
disco e quais são?

O álbum contém 12 faixas 
de música. “Há Fana”, “Nyan-
dayeyo”, “Sedução”, “Salve-se 
quem puder”, “O que seria”, “Die-
tas da moda”, “Mhango”, “Hita 
Vonana”, “Ni wa Makhombo”, 
“Tivoneli”, “Ovelha Negra” e “Ha-
latha”. Todas as composições são 
da minha autoria, excepto a música 
“Ni wa Makhombo”, que é da auto-
ria do saudoso Fany Mpfumo. 

Quem é o produtor do dis-
co?

Estive em frente da produção 
deste álbum e tive a sorte de con-
tar com outros dois co-produtores 
principais: O João Cabral, grande 
músico, guitarrista e compositor, 
com vários anos de experiência 
musical, e o Vando Infante, jovem 
baterista talentoso que já tocou com 
grande parte da nata de músicos lo-
cais e com uma visão de águia para 
a produção. O Deodato Siquir aju-
dou a co-produzir a música “Nyan-
dayeyo”.

Há muitas participações na-
cionais e internacionais…

A nível nacional, participaram 
Realdo Salato (baixo e arranjos), 
Tony Paco (bateria e percussão), 
Stélio Zoe (bateria), Nelson Manjate 
(percussão), Deodato Siquir (bate-
ria, percussão e voz), Pappy Miran-
da (teclados), Nicolau Cauaneque 
(teclados), Sheila Malijane (voz), 
Pauleta Muholove (voz), Cheny Wa 
Gune (mbila e voz), Bhaka Yafole 
(voz), Radjha Ali (voz) e Edmundo 
Matsielane (voz). 

A nível internacional, o álbum 
contou com Drew Zaremba (sopros, 
hammond organ, USA), Etienne 
Stadwijk (teclados, USA), André 
Sansi (voz, Brasil), Riquinho Fidélis 
(percussão, Brasil), Eloi Brito (ban-

dolim, Brasil), Rosário Giuliane (alto 
sax, Itália), Valentina Bartoli (ham-
mond organ, Itália), Piero Bori (ba-
teria, Itália), Mario Avesani (sopros, 
Itália), Valery Stepanov (teclados, 
Rússia), Dylan Roman (teclados, 
RAS), Ernie Smith (guitarra e voz, 
RAS), Madova Mbemba (voz, congo) 
e Ekaterine James (violino, Cuba).

As TIC permitem alargar 
fronteiras. Até que ponto fo-
ram determinantes para lograr 
os seus objectivos?

Não quero imaginar o quão one-
roso seria o projecto se não fosse 
possível usar as TIC. Grande parte 
dos músicos internacionais gravou 
remotamente as suas contribuições 
para o álbum. Hoje é possível gra-
var e enviar ficheiros pela internet. 
A comunicação entre os músicos 
também é facilitada pelo uso do 
correio electrónico bem como por 
chamadas de WhatsApp. Os produ-
tores sugerem o que procuram e dão 
campo aos executantes de apresen-
tar as suas propostas. Se ambas as 
partes estiverem satisfeitas, tem-
-se “o take”. A comunicação com 
os músicos internacionais decor-
reu numa altura em que o mundo 
inteiro estava confinado por conta 
da pandemia da covid-19. Muitos 
viram nesta forma de colaboração, 
à distância, um refúgio para fugir ao 
tédio do confinamento, e manter 
activo o espírito criativo. Durante 
esse período (pandémico), nas mi-
nhas longas horas divagando pela 
internet, foi possível conhecer mú-
sicos que procuravam por oportu-
nidades de colaborações. Portanto, 
as TIC deram-me a possibilidade de 
gravar com parte dos meus ídolos, 
sem precisar de arcar com custos de 
passagens, estúdio, hospedagem, 
etc. 

Considera este disco o seu 

disco?
Não! Porque sempre procuro 

constantemente superar-me. E o 
tempo é um santo aliado nessa bus-
ca infinita. 

Explique-nos a foto da capa.
Não importa sob que escuridão 

a nossa vida se encontre imersa, 
sempre vai existir uma ou mais fon-
tes de luz para nos orientar. A luz 
e a escuridão são faces da mesma 
moeda e estão presentes nas nossas 
vidas. 

Que dificuldades enfrentou 
para fazer o disco e como é que 
as superou?

“Sense of Presence” foi um dos 
projectos mais desafiadores da 
minha vida. Estive a tempo intei-
ro comprometido com o que de 
melhor era possível se obter. Quis 
trabalhar com os melhores músi-
cos, nos melhores estúdios, com os 
melhores técnicos, ter as melhores 
condições possíveis de trabalho, e, 
por fim, entregar ao consumidor a 
melhor versão do produto final. E 
porque a qualidade tem o seu preço, 
o projecto acabou ficando bastante 
oneroso. Muitas portas foram bati-
das. Poucas abriram-se. E as poucas 
que se abriam não continham ne-
nhuma solução. Eu pedi ao univer-
so que me ajudasse a terminar este 
projecto. Aquelas entidades ocultas 
que costumam fazer da minha vida 
um fardo, quando querem também 
sabem como a suavizar. Milagro-
samente surgiram duas pessoas al-
truístas que me ajudaram a finalizar 
o projecto.

As forças ocultas agiram a 
favor… 

A primeira grande dificuldade 
prendia-se à necessidade de pagar o 
custo da mistura e masterização do 
álbum nos Estados Unidos da Amé-
rica. Eis que surgiu na minha vida 
um fervoroso apreciador de jazz de 
nome Marcelino Gildo Alberto, este 
que atendeu ao chamado do uni-
verso para, generosamente, con-
tribuir financeiramente por forma 
que o “Sense of Presence” tivesse 
uma sonoridade que atendesse às 
rigorosas exigências de padrões in-
ternacionais de qualidade de som. 

Outra vez estive a tocar em uma 
casa de pasto local. Na audiência só 
tínhamos praticamente uma mesa 
de meia dúzia de pessoas. No final 
da actuação, aproximou-se a mim 
um jovem senhor de nome Simião 
Gomes. Teceu elogios em torno da 
minha “performance” em palco e 
perguntou-me: “Afinal o que falta 
para gravares o teu álbum”?

Eu expliquei-lhe que já tinha 
concluído todo o trabalho de estú-
dio e que o projecto estava enca-
lhado por insuficiência de fundos 
para a impressão dos discos. Ele 
prometeu ligar-me no dia seguin-
te. Dito e feito, ligou-me e marcou 
uma reunião. Apresentei a planilha 
do projecto e os custos de impres-
são. Ele prometeu envidar esforços 
para cobrir na totalidade o custo da 
impressão dos discos. E foi o que 

aconteceu. Para a materialização 
de ”Sense of Presence” foi crucial 
ter contado com o apoio destes en-
tusiastas do jazz nacional. Os seus 
sensores certamente captaram o 
chamado para se fazerem presentes 
neste projecto. 

Paralelamente ao seu trabalho 
na área do jazz como “performar”, 
também é professor. Que retorno 
tem dos seus estudantes?

A minha relação com os meus 
estudantes é de mútua aprendiza-
gem e inspiração. Revejo-me neles. 
Eles sabem onde querem chegar, 
e alguns deles desafiam-me nessa 
busca. “Eu quero ser melhor que o 
professor”. E eu sempre digo “so-
mos dois”. 

Tento sempre incutir nos meus 
estudantes a busca incessante pelo 
conhecimento e aprimoramento 
do ofício como os principais pila-
res que devem sustentar os seus 
talentos. Através das redes sociais, 
os estudantes ficam a par dos con-
certos em que o professor participa, 
das músicas que disponibiliza e dos 
vídeos que carrega no seu canal do 
youtube. Nos corredores da ECA 
e nos intervalos das performances 
em algumas casas de pasto, con-
versamos acerca de um determi-
nado aspecto singular que tenha 
marcado a minha performance 
em palco e despertado o interesse 
do estudante. Afinal a música não 
acontece apenas na sala de aula. O 
palco é o laboratório e bloco opera-
tório do músico. 

O que falta fazer para fo-
mentar o interesse de mais jo-
vens cantores pelo jazz? O que 
é que faz com que os homens 
estejam tão sub-representados 
nesta área da música, quando 
não o são, por exemplo, hip-
-hop, géneros em que o uso 

da voz se encontra muito mais 
disseminado?

Musicalmente, os jovens ten-
dencialmente optam por escutar 
aquilo que facilmente lhes chega 
aos ouvidos pela televisão, rádio ou 
internet. Jazz não é música de mas-
sas! Já foi até música popular nos 
Estados Unidos da América, mas 
já perdeu esse destaque. Os músi-
cos locais de referência no jazz não 
ocupam o mesmo tempo de antena 
nesses canais que os músicos dou-
tros géneros musicais ocupam. En-
tão os jovens não têm grandes op-
ções de escolha. Isso não acontece 
só em Moçambique. 

Quem são os jovens que es-
cutam ou têm interesse pelo 
jazz? 

São os jovens cujos pais ou fa-
miliares no geral também escutam 
jazz. São jovens que tocam algum 
instrumento musical e vêem no jazz 
possibilidades infinitas para se mol-
darem como músicos. E existem 
jovens que acham jazz música de 
elite, e acabam escutando-o para 
poderem se “enturmar”.

Por outro lado, como músico, 
estou consciente de que é preciso 
adicionar elementos psicoactivos 
no jazz contemporâneo. Elementos 
que estimulem os jovens a ganhar 
interesse pelo jazz. E, felizmente, o 
jazz possibilita vários tipos de fusão. 
Este tipo de fusão deu origem àquilo 
que conhecemos como fusion, jazz 
rock, smooth jazz, afro jazz, latin 
jazz, entre outros. Jazz não é músi-
ca do passado, e nunca vai morrer. 
Os gostos musicais evoluem com o 
tempo. Não é preciso impor o gos-
to, é preciso dar opções de escolha. 
Os jovens um dia, por si sós, vão-
-se encontrar a solfejar improvisos 
de algum jazzista. Esse é o poder da 
música. 
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Quase metade dos autocarros a gás encontra-se avariada

Adelino Bucuane, estamos a negociar a aquisição de peças para manutenção 

MAPUTO E MATOLA

Autocarros a gás paralisados
por falta de manutenção

C
erca de 40 autocarros movi-
dos a gás natural, alocados re-
centemente às empresas mu-
nicipais de transporte público 
de passageiros das cidades de 

Maputo e Matola, encontram-se pa-
ralisados por falta de manutenção. 

A título de exemplo, dos 40 au-
tocarros que a Empresa Municipal de 
Transporte Rodoviário de Maputo re-
cebeu, apenas 14 continuam disponí-
veis. Os restantes 26 estão avariados, 
dos quais 7 em reparação nas oficinas 
do Centro de Reparação de Viaturas 
(Matchedje Motors) () e os outros 19 
nas oficinas da própria transportado-
ra pública, na capital do país.

Relativamente à Empresa Munici-
pal de Transporte Público da Matola, 
o administrador da empresa, Fran-
cisco Manso, diz que dos 34 auto-
carros que recebeu, 13 encontram-se 
avariados e em reparação nas oficinas 
da empresa Matchedje Motors.

O cenário inquieta os gestores das 
duas empresas públicas de transpor-
te, visto que não há à venda peças 
destes autocarros tanto no mercado 
interno assim como na vizinha África 
do Sul.

Em consequência, as paragens 
da zona metropolitana de Maputo 
continuam a registar enchentes. Os 
cidadãos ficam muitas horas à espe-
ra de transporte para chegar ao seu 
destino.

O porta-voz da Empresa Mu-
nicipal de Transporte Rodoviário 
de Maputo, Adelino Bucuane, está 
preocupado porque a empresa Ma-
tchedje Motors, que tem acordo com 
o Governo para fazer a manutenção 
dos autocarros, não tem capacidade 
quer de recursos humanos quer para 
a aquisição de peças sobressalentes.

“O nosso agente nunca mostrou 
robustez. Notamos que tem dificul-
dades para aquisição de peças para 
fazer a manutenção dos autocarros”, 
afirma. 

Bucuane acrescenta que a sua em-
presa está à procura de soluções com 
vista a ter os autocarros recuperados 
sem contar com as intervenções da 
empresa Matchedje.

Para o efeito, a fonte destaca a 
vinda de técnicos da empresa chi-
nesa fornecedora dos autocarros para 
capacitar os mecânicos da empresa 
EMTPM e localização de uma fonte 
para o fornecimento do equipamento 
que faz o diagnóstico das avarias, bem 
assim para o fornecimento de peças 

sobressalentes.
“Estamos adiantados. Esteve 

recentemente no país uma equipa 
vinda da China que, durante duas se-
manas, treinou os nossos técnicos. E 
dentro de dias vem uma outra equi-
pa, também da China, para transmitir 
conhecimentos sobre a área eléctrica 
dos autocarros. Identificámos fontes, 
na China, para o fornecimento das 
peças”, sublinha Adelino Bucuane 
contactado pelo domingo.

Ressalva, entretanto, que quan-
do a empresa recebeu os autocar-
ros tinha acordado com a empresa 
Matchedje Motors para capacitar os 
técnicos da EMTPM, para que, ter-
minado o período de garantia, estes 

continuassem a fazer as intervenções 
nas suas instalações, sem contar com 
o auxílio de técnicos de outras insti-
tuições. 

“Neste momento estamos preo-
cupados em ter os acessórios para a 
reparação dos avariados. Por exem-
plo, uma das avarias graves tem a ver 
com o sistema de travões. As balatas 
destes autocarros não existem aqui 
no país, nem na África do Sul. O que 
significa que, provavelmente, só po-
dem vir da China”, aponta Adelino 
Bucuane.

REFORÇO DA FROTA
PARA QUADRA FESTIVA

A Empresa Municipal de 
Transporte Rodoviário de Ma-
puto poderá ter disponíveis 
mais de 60 autocarros duran-
te a quadra festiva, meios que 
serão distribuídos por dife-
rentes rotas. Destes autocar-

ros, 40 são movidos a gás.
“Temos consciência da 

nossa responsabilidade, so-
bretudo quando chega o pe-
ríodo das festas do Natal e de 
final de ano. Hoje temos dis-
poníveis 37 autocarros que 
estão a operar em diferentes 
rotas. Este número pode au-
mentar ou diminuir depen-
dendo do dia e das condições 
dos meios. Estamos a traba-
lhar para não frustrar os nos-
sos clientes na quadra festiva. 
Temos noção de que os meios 
não são suficientes, mas é o 
que é possível”, referiu Adeli-
no Bucuane.

A EMTPM atende os dis-
tritos de Boane, Matutuine, 
Moamba, Manhica e alguns 
bairros das cidades de Maputo 
e Matola. No passado chegou a 
explorar a rota cidade de Ma-
puto-Magude.Paragens registam enchentes por falta de transporte
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domingo publica cartas, através das quais o 
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns 
temas da actualidade, nomeadamente, sociais, 

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250 

palavras e podem ser enviados para os seguin-

tes endereços: Rua Joe Slovo, 55, Caixa Postal 
327, cidade de Maputo ou  redaccao.domingo@
snoticias.co.mz

Atendimento nos bancos
Estou satisfeito e acredito que, como eu, 

muitos  moçambicanos estão, certamente, 
com a mesma sensação de sorriso orelha a 
orelha. A razão do contentamento está no 
facto de se constatar que não estamos assim 
tão mal no que diz respeito ao futebol.

Aos poucos, Moçambique está a fazer va-
ler a sua voz pelo menos a nível da região, no 
que diz respeito à matéria de futebol, para 
alegria do povo, afinal, não mentiu quem 
uma vez disse que o futebol é o ópio do povo. 

Exemplos? Depois de na edição de De-
zembro de 2020 a Selecção Nacional de Fu-
tebol, na categoria dos sub-20, com todo o 
mérito, se ter consagrado campeã do tor-
neio COSAFA, eis que na semana passada 
este troféu escapou-lhe  por um triz. 

Atingimos a final do torneio sem derro-
ta; superámos todos os adversários que nos 
apareceram em frente. Pena não termos 
conseguido, desta vez, levantar o cobiçado 
canecão, mas, diga-se, foi uma participação 
que a todos nós deixa orgulhosos;  pelo que, 
estão de parabéns os atletas e toda a equi-
pa técnica liderada pelo antigo capitão dos 
“Mambas” Dário Monteiro.

Outro exemplo: a Selecção Nacional “A” 

de Futebol qualificou-se para a fase final do 
CAN Interno, a ser disputada próximo ano 
na Argélia, fruto de uma caminhada muito 
bem-sucedida nas fases anteriores. Cami-
nhada está que, como todos sabemos, foi 
feita no meio de todo o tipo de dificuldades 
que são características de um país como o 
nosso. Aproveito o ensejo para felicitar os 
atletas e toda a equipa técnica encabeçada 
pelo eterno capitão dos “Mambas” Chiqui-
nho Conde.

Para mim, estas vitórias são um sinal de 
que com mais um pouco de esforço e serie-
dade podemos chegar longe. Precisamos de 
fazer o devido acompanhamento dos talen-
tos que quase diariamente brotam um pou-
co por todo o país. 

Fora disso, precisamos de reconhecer 
o esforço dos atletas, não digo dando mais 
dinheiro que, certamente, não temos, mas 
pelo menos pagarmos os prémios prome-
tidos, não interessa se é muito ou pouco 
dinheiro. Esta coisa de continuar a dever 
ajudas de custo aos jogadores não nos leva 
a lado algum...

Vance Kambane

Nosso futebol pode ir longe
O atendimento nos bancos comer-

ciais, particularmente na cidade de Ma-
puto, onde vivo e trabalho, está um au-
têntico caos. Clientes permanecem horas 
a fio nas filas à espera da sua vez que tarda 
chegar.

Definitivamente, os clientes que, na 
verdade, são os patrões dos banqueiros e 
dos bancários, não estão a merecer o de-
vido carinho. Não vou aqui falar das altas 
taxas que são cobradas em tudo o que é 
transacção bancária, isso fica para próxi-
mas núpcias...

Voltando ao assunto de fundo, a che-
gada da pandemia da covid-19 só veio a 
agravar as já precárias condições de aten-
dimento dos clientes. É que, vezes sem 
conta, a longa espera pelo atendimento 
acontece na parte de fora das agências. 
Portanto, para além de os clientes per-
manecerem várias horas de pé, ficam 
expostos às vicissitudes da natureza, pior 
agora que o verão está à espreita.

Aconteceu comigo na semana que 
ontem terminou. Fui a uma agência ban-
cária da baixa da cidade, onde fiquei na 
fila destinada ao atendimento, de pé, por 
umas incríveis três horas para obter uma 

informação que muito bem me podia ter 
sido diponibilizada telefonicamente, se a 
linha do cliente não estivesse  inopera-
cional.

Cá por mim tenho estado a pensar 
que, se calhar, os bancos precisam de 
adoptar outros moldes de lidar com os 
seus clientes, a exemplo do que acontece 
actualmente com a Direcção de Identifi-
cação e a Direcção Nacional de Migração, 
em que o atendimento é feito com prévia 
marcação (se bem que aqui também há 
muito que se lhe diga). Esta medida evi-
ta que as pessoas tenham de dedicar um 
dia inteiro só para resolver determinadas 
questões que exigem a sua presença física 
na agência bancária, em detrimento de 
tantos outros afazeres.

A par disso, os serviços da linha de 
cliente devem estar operacionais a 100 
por cento para atender àquelas solicita-
ções que não precisam da presença física 
do cliente no banco.  

Se tudo isso não é possível, então pelo 
menos aloquem assentos e sombras, por-
que os clientes estão a ser maltratados 
com o seu dinheiro.

Danguene Mabote

Que pensa da venda informal de medicamentos?
Nos últimos tempos, tem sido frequente a venda 

de fármacos no mercado informal ainda que a prática 
represente um risco para a saúde pública. Além das 

condições duvidosas em que os fármacos são con-
servados, levanta-se a questão de os medicamentos 
serem dispensados por pessoas alheias à Medicina, 

portanto, sem noção da sua aplicação, muito menos 
da dosagem recomendável. domingo debate o assunto 
com o cidadão.

MEDICAMENTOS 
MAL 
ADMINISTRADOS 
GERAM PROBLEMAS

– André Muthombene, mo-
torista

Confesso que recentemen-
te nunca vi caso do género, mas 
já acompanhei, na província de 
Gaza, a morte de uma pessoa 
após medicação feita por alguém 
que vendia informalmente medi-
camentos. Por causa disso, tenho 
muito receio quando o assunto 
são medicamentos duvidosos. 
Ademais, estes medicamentos 
podem ter sido desviados das 
unidades sanitárias, mas a pessoa 
que os vende nem está ligada à 
Saúde. Não nos podemos esque-
cer que os medicamentos são 
drogas e quando mal adminis-
trados podem gerar sérios pro-
blemas.  

DEVEM SER 
VENDIDOS 
EM LOCAIS 
AUTORIZADOS

– Aniceto Mulate, oficial 
de Justiça 

Sou de opinião que pro-
dutos relacionados com a 
saúde devem ser vendidos 
em locais autorizados. Não 
quero acreditar que as pes-
soas que os vendem infor-
malmente tenham conhe-
cimentos farmacêuticos. 
Então, é sempre arriscado 
comprar medicamentos 
nestas condições porque 
podem levar à intoxicação 
ou outros problemas graves.  
Não sei o que pode estar a 
propiciar esta prática, mas 
quero acreditar que na luta 
pela sobrevivência as pessoas 
vão arranjando formas lícitas 
ou ilícitas para ganhar o sus-
tento e cabe a quem de direi-
to controlar.  

SITUAÇÃO 
PREOCUPANTE 

– Klícia Langa, estudan-
te

É uma situação preo-
cupante porque existem 
entidades próprias para a 
dispensa de medicamen-
tos. Com que base podemos 
afirmar que as pessoas que 
vendem informalmente são 
conhecedoras da medica-
ção ou das dosagens? 

Isso pode afectar e em 
alguns casos piorar a saúde 
dos cidadãos porque não 
sabemos da origem dos fár-
macos, nem dos seus efeitos 
colaterais. 

É preciso fazer um tra-
balho de base para se saber 
como é que os medicamen-
tos vão parar no mercado 
informal. 

JÁ ESTIVEMOS 
PIOR

– Ana Matusse, recepcio-
nista  

A venda de medicamentos 
era muito frequente, sobre-
tudo, a nível dos bairros, mas 
acredito que as autoridades 
actuaram e hoje a prática já 
não é tão comum. Contudo, 
não deixa de ser preocupante, 
principalmente, por afectar 
a saúde. Mas acredito que as 
pessoas estão mais evoluídas e 
já não compram fármacos fora 
dos locais apropriados, pois 
muitos já entendem os riscos 
associados a isso. 

Os medicamentos são 
produtos que na maioria das 
vezes devem ser conservados 
em locais frescos e a exposição 
a todo o tipo de temperaturas 
não é benéfica. Os que conti-
nuam com a venda devem ser 
sancionados. 

MELHORAR 
CONTROLO

– Luís Gobo, estudante

A venda de medicamen-
tos nestes moldes é uma 
prática nociva para a saúde 
pública. Existem locais es-
pecíficos onde são conser-
vados para manter as suas 
propriedades. Acho que a  
forma de acabar com o con-
trabando é melhorando o 
controlo para que os fárma-
cos não saiam de onde de-
vem estar. Os consumidores 
devem entender que  cada 
doença exige certo cuidado 
e quando se trata de saúde, 
a experiência não basta. Não 
é porque tratou uma dor de 
cabeça com paracetamol 
que vai ser sempre assim, é 
preciso investigar a causa e 
só um profissional de saúde 
pode indicar o melhor trata-
mento.  

PROBLEMA GRAVE

– Lucrécia Hobjane, este-
ticista 

Penso que a venda de 
medicamentos no mercado 
informal é uma prática in-
correcta, partindo do pressu-
posto de que a pessoa que opta 
por estas vias não tem receita 
médica e a auto-medicação é 
um problema grave. É preciso 
ter em conta que só um médi-
co, depois de uma avaliação, 
pode prescrever fármacos e a 
dosagem que deve ser admi-
nistrada para o tratamento de 
determinada enfermidade. 
Precisamos de ter em conta 
que a conservação nestes lo-
cais é má. Contudo, não po-
demos deixar de questionar 
como é que estes medica-
mentos vão lá parar porque, 
nalguns casos, isso pode jus-
tificar a falta dos mesmos nas 
unidades sanitárias.  
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MODO DE PREPARAR

– 3 ovos 
– 200 ml natas (creme de leite) 
– 200 ml leite meio gordo (semi desnatado) 
– 1 col. sopa maizena (amido de milho) 
– 1 lata de atum 
– sal 
– pimenta 
– salsa picada 

Pudim de atum 
INGREDIENTESRECEITA

Numa tigela, bata os ovos com a varinha de arames 
(fouet) junto com os 150 ml natas (creme de leite) e o leite 
meio gordo. Com os outros 50 ml de nata, dilua a maize-
na. Acrescente na tigela dos ovos. Junte o atum (escorri-
do). Tempere com sal e pimenta. Coloque a mistura nas 
mini-formas (ramequins). Leve ao forno por 30 minutos a 
180°C. Quando servir, polvilhe com salsa picada. 

Fonte: petitchef

Dormir com maquilhagem 
pode acelerar envelhecimento

Quero ter o meu “canto”

Você sabia que dormir sem 
retirar a maquilhagem acelera 
o envelhecimento da pele? E 
ainda pior: causa cravos e espi-
nhas, fazendo com que a oleo-
sidade do seu rosto aumente.

Definitivamente, esse mau 
hábito também propicia o 
aparecimento de rugas, poros 
dilatados e a perda de viço, 
evitando assim a renovação da 
pele e aumentando a proba-
bilidade de aparecerem man-
chas e marcas no rosto.

Portanto, nunca deixe de 
higienizar a pele e retirar to-
dos os vestígios de maquia-
gem, protector solar, poluição 
e outros produtos utilizados 
durante o dia. Logo, realize 
sempre uma higienização fa-

cial e a higienização corporal 
quando necessário.

A utilização de um dema-
quilante facial, após lavar o 
rosto com água e um sabone-
te específico, é indicada para 
remover todas as impurezas 
profundamente, função que 
apenas a higienização não é 
capaz de realizar completa-
mente. Existem algumas ver-
sões do produto, como em gel, 
espuma e loção, que retiram 
maquilhagem e resíduos mais 
leves, enquanto o demaqui-
lante bifásico retira maquilha-
gens mais pesadas e de fixação 
resistente à água.

Fonte:  www.lojaadcos.com.
br/belezacomsaude

SAÚDE

Nome: Mércia Mazoio
Idade: 26 anos
Naturalidade: Maputo
Residência: Maputo
Profissão: Segurança
Conquistas: Fez o ensino 

primário na EPC Unidade 
24, localizada nos arredores 
da cidade de Maputo. O ní-
vel secundário foi iniciado 
na “Noroeste 2”  e concluí-
do na “Noroeste 1”. Quando 
era criança queria ser médi-
ca, entretanto quis o destino 
que se desviasse para outras 
lides. Hoje, aos 26 anos, tra-
balha como segurança, uma 
oportunidade que  surgiu até 
mesmo para ajudar a suprir 
as necessidades do momen-
to, ajudar na criação do seu 
filho. 

Mãe solteira, não se cur-
va perante desafios, de tal 
modo que lança um apelo a 
todas as mulheres para que 
“persigam os seus sonhos; 
sejam fortes perante dificul-
dades, não desistam a meio 
do caminho!”. O ponto é 
que “temos de ir atrás do 
que queremos”, palavras de 
uma mulher de fibra que na 
infância desafiava inclusi-
ve rapazes da sua zona a um  
confronto físico e, pasme-
-se, “vencia-os”. 

Actualmente,  na missão 
que resolveu abraçar, con-
tinua a sentir-se capaz de 
resolver qualquer problema, 
seja de que natureza for, afi-
nal, “aprendi a defender-
-me; a comunicar-me de 
diferentes formas. Tive tam-
bém preparação física, que 

me deixou mais forte. Se tiver de agir, estou pronta!”.   
Sonho: Faz parte dos seus sonhos/planos “formar-me 

ao nível superior e ter o meu ‘canto’, uma casa própria, 
para dar o melhor para o meu filho; pagar-lhe boas esco-
las... proporcionar-lhe conforto”. 

MUTHIYANA 
DE FIBRA
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CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro:   82 198
 Geral:  21322222
 21322334

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 
de Julho, n.º 2999
Museu da História Natural – 
Travessa do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – 
Rua Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – 
Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM: 
21620448
Serviço Geral: 21620457
Hospital Militar:  21616825/8
José Macamo: 21600044
Idem:  21600045
Geral de Mavalane: 21675167

05:55 Hino Nacional
06:00 Filme Nacional:  Tchuma 
Tchato  
07:00 Bom Dia Moçambique  
Directo
09:00 TV Surdo 
09:30 Debate de Palmo e Meio:  Em 
Conversa Com Kayane Thumbo 
Gravado/Maputo
10:00 Conversas em Casa  
Gravado
10:30 Rinu e Amigos: Caminho 
Escola-Casa Programa 09
10:45 Videos Clips do Rinu  
11:00 Antena do Soldado   
Repetição
11:30 Análise Global Directo
12:30  Campeonato Africano de 
Futebol de Praia: Uganda vs Madagáscar  
Directo
14:00  Campeonato Africano de 
Futebol de Praia: Egipto vs Senegal 
Directo
15:30  Campeonato Africano de 
Futebol de Praia: Marrocos vs Moçambique 
Directo
17:00 Jornal da Tarde   
Gravado/CCFM
18:00 Canal Zero  
18:30 Moçambique Digital 
19:00 Especial Informação  
20:00 Telejornal Directo
21:00 Grande Entrevista 
22:00 Espectáculo Musical: Lionel 
Richie - “Symphonica in Rosso”  
00:00  Campeonato Africano de 
Futebol de Praia: Marrocos vs Moçambique 
Repetição
01:30 Especial Informação  
Repetição
02:00 TV Surdo Repetição
02:30 Canal Zero Repetição
03:00 Moçambique Digital  
Repetição
03:30 Grande Entrevista    Repetição
04:30 Espaço Musical: Videos 
Moçambicanos  
Repetição
04:45 Análise Global  
Repetição
05:40  Hino Nacional

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

POLÍCIA
POLÍCIA:    199
Corpo da Polícia
Maputo:    21622001
                21625031
           21327206
SOCORROS:  197

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

09:15- DESPORTO / CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE- 
2022

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

13:00- ESTA SEMANA ACONTE-
CEU

14:30- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- LETRAS E SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE 

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- RESCALDO DO CAN

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11, 
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

23 de Outubro de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

House of the Dragon: 
Rhaenyra  morre no final?

O Chamado 
completou 20 anos

ÁRIES 
Os Arianos e Arianas verão suas boas relações 

fluírem bem, mas cuidado para não se deixar 
levar por ilusões e situações de momento que 
podem tumultuar tudo. As relações em desar-
monia podem sofrer um grande baque, aqui 
também é importante não se deixar levar pelas 
paixões e ilusões.
TOURO 

A energia do eclipse vai trazer transformação 
forte para te liberar do passado, do ego, do ra-
dicalismo e manter relações mais embasadas na 
justiça e harmonia. Relações e situações mal re-
solvidas – de qualquer área – podem voltar para 
que possam ser definidas.
GÉMEOS 

As energias dessa semana te pedem para co-
locar o pé na realidade, se libertar de algo mal 
resolvido do passado. Bem como, aponta a pos-
sibilidade de acontecer mudança grandiosa em 
sua vida e da realidade se abrir diante de seus 
olhos de maneira grandiosa.
CÂNCER 

Apesar disso, mudanças podem acontecer 
pois você vai perceber que algumas pessoas, si-
tuações, projetos já não fazem sentido. Por outro 
lado, os projetos que estão parados podem ser 
retomados. Certamente, as escolhas serão mais 
acertadas.
LEÃO 

Semana para focar na família, na casa. Refor-
ma e pequenas mudanças. Fazer doações e até 
mesmo vender algo que esteja em bom estado. 
As energias do eclipse podem trazer algo do pas-
sado para que possa ser revisto e ter uma nova 
chance. 
VIRGEM 

Essa será uma semana para decisões impor-
tantes antes da chegada do eclipse, que trará 
muita renovação, leveza e abertura de cami-
nhos, contudo, isso só se você não repetir erros 
do passado. 

LIBRA 
As energias trazem um pouco de instabili-

dade para a semana, então que tal se preparar e 
cuidar bem da sua vida financeira? Fale com um 
especialista e descubra como a espiritualidade 
pode te aconselhar sobre finanças!
ESCORPIÃO 

Relembre os sonhos do passado, resgate es-
sas ideias e se dedique a realiza-las. Essa Lua 
pode abalar seu emocional e afetar seus rela-
cionamentos. Se você agir de maneira agressiva 
ao invés de ter transformação, virá transtorno e 
caos. 
SAGITÁRIO 

Mantenha-se com fé e confiança. Intuição 
estará forte. Novidades estão a caminho e con-
vites inusitados também. Descansar também é 
importante, recarregar as baterias. E, como não 
pode faltar nesse eclipse: transmutar e desape-
gar.
CAPRICÓRNIO 

Se aprofunde mais nos pensamentos de 
como você se vê no mundo, o que espera. Como 
balancear o lado material e espiritual. Fazer um 
exame de consciência e despertar. Suas trans-
mutações mais importantes podem estar nessa 
direção do despertar.
AQUÁRIO 

Em primeiro lugar,  foque em administrar a 
intensidade nessa semana. Há coisas a resolver, 
pessoas e situações novas chegando, além disso, 
pode ser que algumas pessoas do passado res-
surjam. Se conseguir se manter organizada, fazer 
uma coisa de cada vez, os caminhos tendem a se 
abrir de diversas maneiras. 
PEIXES 

Desapegue de ideias limitantes, junte o tra-
dicional ao novo. Faça uma reflexão sobre ami-
gos, familiares. Veja valores são os mesmos, ou 
seja, se essas pessoas te apoiam, torcem por você 
ou apenas te atrapalham. Se for esse o caso, se 
afaste sem criar atrito.

Com continuação já garantida 
pela HBO, House of the Dragon se 
aproxima dos momentos finais 
da primeira temporada e a grande 
guerra entre os membros da família 
Targaryen está cada vez mais pró-
xima. 

Para os mais curiosos, a notícia é 
boa: ao contrário de Game of Thro-
nes, o final da obra literária original 
que deu origem à série já está pu-
blicado. Portanto, o livro Fogo & 
Sangue, publicado por George R.R. 
Martin em 2018, responde o misté-
rio: qual é o final de Rhaenyra?

Interpretada por Emma 
D’Arcy na série, Rhaenyra é uma 
das principais peças na chamada 
Dança dos Dragões, evento no uni-
verso de George R.R. Martin que 
acompanha a guerra pela sucessão 
ao trono de Viserys I, pai dela. 

O penúltimo episódio da pri-
meira temporada de House of the 
Dragon nos mostrou que, após a 
morte do rei, Alicent (Olivia Cooke) 
conseguiu articular para que seu 
filho, Aegon assumisse o poder. 
A jogada deu certo, mas, claro, 
Rhaenyra não vai aceitar a decisão.

O QUE ACONTECE COM 
RHAENYRA NO FINAL?

No livro Fogo & Sangue, 
Rhaenyra e Daemon estão em Pe-
dra do Dragão quando Aegon é no-
meado rei. A notícia da coroação 
e da morte de Viserys fazem com 
que a princesa entre em trabalho 
de parto e sua filha morre no nas-
cimento, o que a deixa ainda mais 
furiosa. 

Ela se auto proclama rainha por 
lá mesmo, mas, claro, nem todos 
reconhecem sua legitimidade. A 
partir daí, os dois meio-irmãos 
partem em busca de aliados e o 
confronto entre eles dá início a um 
período devastador para o povo, 
que vive em meio à violência.

Aegon acaba sendo gravemen-
te ferido durante a guerra e passa 

muito tempo fora do combate, o 
que acaba tornando Rhaenyra ven-
cedora da guerra, ainda que por um 
período não muito longo. A filha 
de Viserys finalmente consegue 
chegar ao trono de ferro, mas seu 
reinado - que durou apenas alguns 
meses - não foi visto com bons 
olhos pelos cidadãos. 

Ela acaba precisando ir embora 
de Porto Real e ao voltar para Pedra 
do Dragão  a tragédia acontece: ela 
perde boa parte de seus apoiadores 
e Aegon manda seu dragão, Sun-
fyre, devorar Rhaenyra, que morre 
na frente de seu filho, que também 
se chama Aegon e se torna rei após 
o assassinato do tio, que morre en-
venenado.

Personagem foi inspirado no fol-
clore japonês e em psíquica da era 
Meiji. Há vinte anos, estreou um 
dos filmes de terror que deixaria 
todos com medo de atender o tele-
fone e escutar “sete dias”. Samara 
Morgan é um daqueles persona-
gens que é impossível de se esque-
cer e que promove inúmeros filmes 
com sua imagem e história. Mas, a 
menina de cabelos longos teve seu 
nome mudado para a versão oci-
dental, Samara é na verdade Sadako 
Yamamura (ou Park Eun-suh, no 
coreano), uma menina com po-
deres sobrenaturais e com sede de 
vingança. 
QUEM É SADAKO YAMAMURA?

O Chamado (2002) não é uma 
das primeiras adaptações e tam-
pouco a primeira aparição da en-
tidade. Criada por Koji Suzuki, 
Sadako apareceu no livro Ring (O 
Chamado) em 1991 e ganhou mais 
dois livros - Spiral e Loop - que 
acompanham a história da família 
da garota.

A premissa acompanha o enre-
do do filme de 2002, um repórter 
decide investigar por conta própria 
o desaparecimento de quatro ado-
lescentes. No final, ela encontra 
uma fita com uma gravação muito 
estranha que faz com que uma me-
nina saia da televisão e anuncie que 

a pessoa que a assistiu morrerá em 
sete dias.

Suas investigações o levam a um 
sanatório, do qual Sadako uma vez 
ficou enquanto era pesquisada por 
doutores por conta de seus poderes 
psíquicos que alteram a imagem de 
vídeos, fitas e papel. Depois de uma 
certa conversa com um dos respon-
sáveis pela garota, ele chega a con-
clusão que a morte causada por sua 
exploração fez com que o espírito 
de Sadako procurasse vingança. 
ORIGEM E HISTÓRIA REAL

Koji Suzuki se inspirou em duas 
histórias para enfim criar a versão 
mais atual de Sadako. Uma delas 
vem do próprio folclore japonês, 
um espírito vingativo chamado on-
ryo, mas a lenda mais exata é aquela 
de Okiku.

Na versão folclórica, Okiku era 
uma servente de um samurai que 
implorava-a para que ela fosse sua 
amante, mas a garota sempre recu-
sava. Com o intuito de enganá-la, o 
homem escondeu um dos dez vasos 
preciosos de sua família e colocou a 
culpa em Okiku, que tinha certeza 
que não havia feito nada de erra-
do. Após ver a garota contando e 
recontando várias vezes o número 
de vasos, o samurai deu a opção que 
poderia perdoá-la se ela virasse sua 
amante.
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Facilitadores de imigrantes visavam ludibriar a Polícia

98 Ilegais interceptados 
num camião-cisterna 

Suspensão da 
“Apostólica”
visa prevenir 
males maiores

Publicidade

8846

N
oventa e oito 
cidadãos de 
nacionalidade 
malawiana fo-
ram interpela-

dos ontem, sábado, no 
distrito de Guro, pro-
víncia de Manica, no 
interior de um camião-
-cisterna a caminho da 
África do Sul. 

Segundo Mário Ar-
naça, porta-voz da Po-
lícia da República de 
Moçambique, na pro-
víncia de Manica, o mo-
torista pôs-se em funga 
após ser abordado pelas 

autoridades. 
“Neste momento está 

a decorrer o processo 
de triagem na Direcção 
Provincial da Migração 
para procedimentos 
subsequentes”, disse.  

De acordo com Arna-
ça, tem sido frequente 
os imigrantes ilegais 
usarem Moçambique 
como corredor para 
chegarem à África do 
Sul, alegadamente à 
busca de melhores con-
dições de vida.

Sabe-se, no entanto, 
que o país tem servi-

do, nos últimos anos, 
de ponto de entrada 
de imigrantes ilegais 
provenientes de vários 
países do hinterland 
com destaque para ma-
lawianos, zambianos, 
congoleses e somalis, 
que buscam a rota mais 
fácil para a África do 
Sul.

Refira-se que os fa-
cilitadores de imigran-
tes visavam ludibriar a 
Polícia, tendo em conta 
que nenhum dos trans-
portados tinham docu-
mentos. 

A suspensão por tem-
po indeterminado das ac-
tividades da Igreja Velha 
Apostólica de Moçambi-
que, pelo Ministério da 
Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos, é 
uma medida administra-
tiva para assegurar a inte-
gridade física dos crentes.

Surge em virtude dos 
momentos conturbados 
que se vivem no seio desta 
congregação religiosa que 
culminou, num passado 
recente, em desacatos en-
tre os membros e forçou 
a presença da Polícia da 
República de Moçambique 
para serenar os ânimos.

Falando para o domin-
go, Albachir Macassar, 
director nacional de As-
suntos Religiosos, expli-
cou que a suspensão da 
Igreja Velha Apostólica de 
Moçambique por ordens 
da ministra da Justiça, As-
suntos Constitucionais e 
Religiosos, Helena Kida, 
é uma medida preventi-
va, no caso administrati-
va, que visa evitar males 
maiores.

Os fiéis vinham exi-
gindo a saída do apóstolo 
Jaime Matlhombe que li-
derava esta congregação 
religiosa nas províncias 
de Maputo e Gaza. Pesam 
sobre ele suspeitas de es-
cândalos sexuais, curan-

deirismo, criminalidade e 
fraude financeira.  

De recordar que mesmo 
depois de o apóstolo ter 
sido afastado, há mais de 
duas semanas, continua-
va-se a registar lutas entre 
os crentes, sobretudo aos 
domingos, de acordo com  
Albachir Macassar.

“Para evitar situações 
graves, a ministra achou 
melhor enveredar por este 
caminho, pelo menos por 
enquanto”.

A fonte acrescentou 
que ainda não foi determi-
nado o dia para a  reaber-
tura da Igreja.

“Posso adiantar que 
houve um encontro com 
a ministra e foi pedido aos 
fiéis que trouxessem toda 
a documentação e trouxe-
ram-na. Esses documen-
tos foram submetidos esta 
semana e ainda não se fez 
a análise profunda”, dis-
se e acrescentou que os 
próprios fiéis querem ver 
acabadas as lutas no seio 
da igreja. 

“Quando isto estiver 
assegurado, a igreja vol-
tará às suas actividades”, 
garantiu Albachir Macas-
sar, e fez questão de re-
cordar que uma das tarefas 
do Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais 
e Religiosos é  mediar con-
flitos.

– Albachir Macassar, director 
nacional de Assuntos Religiosos
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Técnicos do INSS 
formados 
em contabilidade

Perigo à solta

Publicidade

NO PAVILHÃO
DA UEM

O MAIOR FESTIVAL
DE ARTES MARCIAIS

3ª EDIÇÃO

KARATE • TAEKWONDO • JIU JI TSU • CAPOEIRA
KUNG FU • TAI CHI  • JUDO • KICKBOXING   • KENDO

IAIDO • BOXE  • SHINGOULE KIGONG• TANG SOO DO

CARDOSO HOTEL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTOS

PATROCINADORES PARCEIROS INSTITUCIONAIS PRODUÇÃO

PARCEIROS DE MÍDIA

Técnicos do Instituto Na-
cional de Segurança Social 
(INSS) participaram, há dias, 
na formação em  normas 
contabilísticas e de relato fi-
nanceiro, na vila de Bilene, 
província de Gaza.

O evento, que teve a du-
ração de uma semana, vi-
sava munir os técnicos de 
ferramentas que lhes permi-
tam melhorar o desempe-
nho profissional, bem como 
actualizá-los sobre os novos 
fenómenos resultantes da di-
nâmica do mercado nacional 
e internacional, em matérias 
de contabilidade e de relatos 
financeiros.

Intervindo no acto de 
abertura da capacitação, Jai-
me Nhavene, em represen-
tação do director-geral do 
INSS, disse que a formação vai 
melhorar os procedimentos 
que têm sido observados nas 

instituições, no quadro dos 
padrões estabelecidos, ten-
do em conta que o mercado 
hoje tem sido, cada vez mais, 
exigente, em termos de me-
lhor domínio por parte dos 
funcionários que lidam com a 
matéria. “A formação irá pro-
mover um desenvolvimento 
profissional e actualizará as 
práticas contabilísticas da 
instituição, para além de ter 
servido de uma partilha de 
experiências na percepção e 
interpretação dos conteúdos 
abordados”, afirmou.  

Numa outra leitura, 
Nhavene referiu que há ne-
cessidade de harmonizar 
as ferramentas no seio dos 
funcionários do INSS afectos 
nesta área, com vista a am-
pliar a visão e coerência no 
trabalho, tendo em vista a 
melhoria da prestação de ser-
viços aos utentes. 

M
oradores do bair-
ro das Mahotas, 
quarteirão 24, 
cidade de Mapu-
to, arredores da 

Praça da Juventude, clamam 
pelo encerramento de uma 
cratera-gigante que ameaça 
desabar suas casas.

Residentes ouvidos pela 
nossa equipa de Reportagem 
relatam que a cova foi aber-
ta por empresas que tiravam 
areia do local para  constru-
ção da estrada da Avenida 
Sebastião Marcos Mabote.

Teresa António, de 63 
anos de idade, é residente do 
quarteirão 24, bairro das Ma-
hotas, há 23 anos. Conta que 
vive aterrorizada  devido a 
enorme cova que está a pou-
cos metros da sua residência.

Explica que sempre que 
chove o medo aumenta, 
pois a  chuva tem provocado 
erosão que ,posteriormen-
te, tem causado fissuras nas 
paredes da sua casa,   cenário 
que a deixa num estado de 
choque.

No entanto, não é só a 
aproximação  da cova  que 
causa insegurança à Teresa, 
mas, também o lixo  depo-
sitado no local. “O que mais 
me dói é o lixo que deitam 
aqui. Sofremos com a gripe 
e os nossos filhos sempre 
ficam doentes, por causa do 
mau cheiro que sai daquela 
cova”, declara.

Teresa conta que há um 
mês tiveram uma reunião 
com as estruturas do bairro 

para apresentarem as suas 
inquietações, devido o mau 
cheiro causado pelo lixo de-
positado na cova, sem resul-
tados. 

Amélia  Chinguane, de 48 
anos de idade, é outra resi-
dente do quarteirão 24, há 
15 anos. Descreve o cenário 
como extremamente preo-
cupante , pois vê a sua casa 
ameaçada pela cova e a sua 
saúde em risco por causa do 
lixo. Não sabemos até quan-
do passaremos por isso. Pas-
sa muito tempo que pedimos 
uma solução, mas até aqui 
nada aconteceu, sublinha. 

Acrescenta que quando 
terminaram de construir a 
estrada da Av. Marcos Se-
bastião Mabote, as estrutu-
ras administrativas do bairro 
prometeram construir uma 
arena de desporto motoriza-
do. Mas, o projecto nunca se 
materializou. 

Augusto Mabote, de 40 
anos de idade, também re-
sidente do quarteirão 24, 
conta que há mais de 7 anos 
que os residentes do bairro 
pedem para que a cova seja 
fechada, pois acreditam que 
a qualquer momento poderá 
causar uma enorme tragé-
dia.

ESTAMOS 
A ENVIDAR 
ESFORÇOS PARA 
FECHAR A COVA 

Ana Maria da Concei-

ção disse que as estruturas 
do bairro estão a procura 
de parceiros que possam 
financiar para o encerra-
mento da cova. 

A secretária do bairro 
das Mahotas relatou que a 
cratera foi criada pela em-
presa que retirava areia no 
local para a construção da 
estrada General Sebastião 
Marcos Mabote. 

Admitiu que as queixas 
apresentadas pelos resi-
dentes do quarteirão 24 são 
do conhecimento das es-
truturas do bairro . “Sabe-
mos que famílias que vivem 
arredores estão ameaçadas 
pela cova e quando chove a 

preocupação é maior, por-
que a qualquerpode arras-
tar as residências”. 

Conceição afirmou que 
algumas famílias que vi-
viam arredores da cova fo-

ram reassentadas no bairro 
de Chiango, cidade de Ma-
puto.
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PUBLICIDADE

ASSEMBLEIA – GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos dos dispositivos legais aprovados pelos 
estatutos, convoco a Assembleia Geral da Sociedade do 
Notícias, S.A, para reunir em sessão ordinária na sua sede 
social, sita na Rua Joe Slovo, n° 55, cidade de Maputo, no 
dia 14 de Novembro de 2022,  pelas 10:30 horas, com a 
seguinte agenda:

1. Leitura da Acta da sessão  anterior;

2. Apreciação do ponto de situação da implementação 
das deliberações anteriores;

3. Apreciação e deliberação sobre a proposta do Plano 
de Actividades e Orçamento para o ano de 2023;

4. Apreciação e deliberação sobre o projecto tecnólogi-
co; 

5. Apreciação e deliberação sobre outros assuntos de 
interesse para a Sociedade.

Maputo,  14  de Outubro de 2022 

d Belmiro Adamugy
belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz

“Ora Chegou” a El vi ra Vi e gas

N
a próxima sexta-
-feira, quando 
forem 18h00, 
Elvira Viegas 
fará o lança-

mento oficial do disco 
“Ora Chegou” no palco 
do Centro Cultural Uni-
versitário, encerrando, 
deste modo, uma his-
tória iniciada em 1999, 
altura em que germinou 
a composição que titula 
o álbum. 

Com 17 temas, “Ora 
Chegou” foi produzido 
pelo falecido Pacha Vie-
gas, mas ficou na gave-
ta por estes anos todos 
porque, segundo Elvira, 
o tema-título é dema-
siado crítico e “eu tinha 
algum receio de ser mal 

entendida, mas os úl-
timos acontecimentos 
no nosso país levaram-
-me a decidir publicar 

o disco”. O tema-título 
tem como letra o poe-
ma “Ora Chegou”, de 
Jorge Rebelo, que Elvira 

Viegas viu e entendeu 
musicar. O disco tem 
também uma música 
com um poema de Zé 
Craveirinha (“Mesmo 
de Rastos”) e outro de 
Augusto Marivate.

O novo disco não 
foge dos traços habi-
tuais das composições 
de Elvira, marcada-
mente de intervenção 
social, afinal, ela sem-
pre defendeu a tese de 
que o ar tis ta, nas su as 
pró pri as pa la vras, de-
ve con ti nu ar a ser a voz 
dos que não con se guem 
fa lar.

“To do o ar tis ta de-
ve ser a voz dos que 
não con se guem fa lar. 
Es sa é uma mis são de 
qual quer ar tis ta que se 
pre za, por que na ar-
te não de ve exis tir ta-
bu, em bo ra em al guns 
mo men tos te nha mos 
de cri ar re gras pa ra não 
agre dir os ou tros. Con-
si de ran do que na ar te 
te mos a pos si bi li da de 
de di zer o que os ou tros 
não po dem, sou es sa 
voz e não pre ten do dei-
xar de sê-la”, justifica-
-se.

No concerto de lan-
çamento do novo dis-
co, a autora de “Xikala 
Vitu” e “Coração de Pe-
dra” terá como convi-

dados especiais Rober-
to Chitsondzo, Ivone 
Viegas, Chico António 
e os irmãos Tânia e Nel-
son Chongo; a produ-
ção está nas mãos da 
Chitará Produções.

Com uma carreira 
com mais de 4 déca-
das, para gravar o “Ora 
Chegou”, Elvira Viegas 
contou com as colabo-
rações de Raimundo e 
Valy (teclados); Pacha 
Viegas, Dodó e André 
Guimarães (guitarras); 
Ivone e Timbila (co-
ros); Sima (bateria) e 
LP (rap).

Por cima da expe-
riência acumulada e dos 
prémios ganhos, Elvira 
Viegas acredita que ca-
da um de nós tem al go a 
fa zer por Mo çam bi que 
e “por isso não de ve-
mos nos ca lar quan do 
no ta mos que há al gu ma 
coi sa que de ve ria cor rer 
de for ma di fe ren te”. 

Por isso questio-
na neste disco “onde é 
que nos perdemos/para 
onde foi o antigo jura-
mento” e defende que, 
atra vés da mú si ca, te-
mos a pos si bi li da de de 
di zer o que foi Mo çam-
bi que on tem e o que é 
ho je. Acrescenta que “a 
ver da de é que, quan do 
não te mos a sen si bi li-

da de de sa ber mos ou vir 
o ou tro caí mos sem pre 
na mes ma confusão de 
sempre e perde-se a li-
berdade”.

Tal vez, por is so, as 
su as le tras lembram-
-nos constantemente 
que não nos devemos 
conformar com as di-
ficuldades que a vida 
por vezes nos coloca no 
caminho, com as incer-
tezas.

“Por exemplo, para 
fazer este disco foi um 
tormento; os apoios 
nunca apareceram, 
mas eu nunca virei a 
cara à luta. Fui fazendo 
as coisas com calma e 
com os meios disponí-
veis. Gravar um disco é 
complicado... é preciso 
arrendar um estúdio, 
pagar os músicos, os 
técnicos, etc., etc.”, 
conta a cantora que tem 
no seu “palmarés” um 
prémio da Rádio França 
Internacional (RFI).

No concerto da pró-
xima sexta-feira, Elvira 
Viegas irá cantar temas 
como “Djula”, “Mes-
mo de Rastos”, “Ain-
da Sou Criança”, entre 
outros do novo disco e 
irá também visitar te-
mas emblemáticos da 
sua longa e riquíssima 
carreira artística.

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA

SIMÃO NASSER 
MOREIRA 

CHONGUIÇA
FALECEU

Suas filhas Telma Simão 
Moreira Chonguiça e Osvalva Simão Moreira 
Chonguiça e demais familiares comunicam 
o falecimento do seu ente querido SIMÃO 
NASSER MOREIRA CHONGUIÇA, ocorrido no 
dia 20/10/2022, cujo funeral se realiza amanhã, 
dia 24/10/2022, às 11h00, no Cemitério de Mi-
chafutene, antecedido de velório na Capela do 
Hospital Central de Maputo, às 9h00. Paz à sua 
alma
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Cheguei a acreditar que as super-potências mundiais 
não tinham recursos suficientes para minorar o sofri-
mento dos respectivos povos, isto é, capacidade finan-
ceira para combater a escassez de alimentos, a falta de 
medicamentos e a pobreza – inclusive a pobreza abso-
luta –, não obstante terem homens na lua e satélites no 
espaço.

Hoje começo a pôr em causa algumas destas certezas, 
que cristalizei como irredutíveis.

Nos últimos meses, vejo biliões de dólares, euros e 
rublos gastos na corrida armamentista com um único 
objectivo: colocar o outro de joelhos. 

Enquanto tal meta não é alcançada por nenhum dos  
estados, às vezes aglutinados em blocos militares ou a 
solo, a vida das pessoas é marcada pelo medo, dor, mor-
te e destruição.

A indústria bélica, que fabrica e vende armas e muni-
ções, equipamentos e tecnologia militar, está a facturar 
uma nota preta. Entretanto, almas penadas em África, 
Ásia, América e Europa minguam por escassez de ali-
mentos e de medicamentos e deparam-se com o au-
mento da inflação e subida da taxa de juros.

No dia em que o mundo quiser erradicar a fome, um 
objectivo há muito ansiado pela maioria dos povos, tal 
será alcançado, porque, efectivamente, a par da água dos 
oceanos, dinheiro (dólares, euros e rublos) é o que mais 

abunda neste nosso planeta, e o yuan não fica de fora.
A pandemia da covid-19 mostrou-nos que quando o 

mundo que conta decide procurar soluções rápidas e efi-
cazes abre cordões à bolsa e, como se viu, houve chuva 
de pesquisas para vacinas contra o vírus da SARS-CoV-2.

Infelizmente, agora é hora de aprendizagem da nova 
nomenclatura bélica. Eis alguns exemplos.

RPG são granadas impulsionadas por foguetes. Já o 
drone Shahed-136 (kamikaze) tem uma envergadura de 
cerca de 2,5 m (8,2 pés) e é difícil de detectar por radares.

Javelin é uma arma anti-tanque que dispara mísseis 
guiados pelo calor em direcção a alvos a até 4 km de dis-
tância, e pode ser controlado por uma unidade portátil 
que não parece muito diferente de um console de vídeo-
game.

O Sistema IRIS-T de médio alcance e alta altitude está 
projectado para proteger uma cidade pequena, e pode 
derrubar aviões, mísseis de cruzeiro e drones. 

Sukhoi Su-27 é um caça russo de motores duplos de 
supermanobrabilidade. É competidor directo dos caças 
de quarta geração dos Estados Unidos como o Grumman 
F-14 Tomcat e F-15 Eagle, possuindo alcance de acção 
de 3530 km. 

O Su-57 é um dos poucos aviões de combate com 
tecnologia furtiva (stealth) no mundo — e o primeiro a 
ser desenvolvido na Rússia, sendo projectado para riva-
lizar com o americano F-22 Raptor.

Decididamente, a paz é o intervalo entre guerras e, 
ficamos a saber agora, durante essa pausa os governos 
armam as suas forças armadas até aos dentes.

Inequivocamente, os estados movem-se em defesa 
dos respectivos interesses nacionais. 

A paz perpétua está a anos luz. Até breve Immanuel 
Kant.
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GUERRA NA UCRÂNIA

Lloyd Austin Serguei Shoigu

EUA e Rússia 
falaram ao telefone

Publicidade

Apontamento

Biliões de dólares
euros e rublos

d André Matola
andre.matola@snoticias.co.mz O

s Estados Uni-
dos comunica-
ram sexta-feira 
à Rússia a “im-
portância de 

manter canais de comuni-
cação”, num telefonema 
entre os responsáveis pela 
pasta de Defesa dos dois 
países, em que discutiram 
a guerra na Ucrânia.

De acordo com o Pen-
tágono, nessa conversa, o 
secretário de Defesa nor-
te-americano, Lloyd Aus-
tin, disse ao seu homólogo 
russo, Serguei Shoigu, que 
os seus governos deve-
riam manter abertos os 

canais de comunicação, 
quando sobem as tensões 
entre Washington e Mos-
covo, por causa da guerra 
na Ucrânia.

O Ministério da Defesa 
russo confirmou o telefo-
nema, dizendo que foram 
tratadas “várias questões 
de segurança internacio-
nal, incluindo a situação 
na Ucrânia”.

Esta foi a segunda con-
versa entre os dois res-
ponsáveis pela Defesa 
desde o início da guerra na 
Ucrânia, em 24 de Feve-
reiro, depois de um outro 
telefonema em 13 de Maio.

A pandemia da covid-19 mostrou-
-nos que quando o mundo que conta 

decide procurar soluções rápidas e 
eficazes abre cordões à bolsa e, como 

se viu, houve chuva de pesquisas 
para vacinas contra o vírus da SARS-

-CoV-2

Austin também con-
versou com o ministro da 
Defesa ucraniano, Oleksii 
Reznikov, “para reiterar o 
compromisso inquebran-
tável dos Estados Unidos 
em apoiar a capacidade da 
Ucrânia para contra-ata-
car a  Rússia”, assinalou o 
porta-voz do Pentágono, 
general Pat Ryder.

O secretário de Es-

tado norte-americano, 
Antony Blinken, por sua 
vez, adiantou que os Es-
tados Unidos manterão os 
contactos com a Rússia, 
mas acrescentou que uma 
diplomacia mais ampla 
depende de o presiden-
te Vladimir Putin mos-
trar interesse “em parar a 
agressão” contra a Ucrâ-
nia.
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cional, não atribuindo a soberania 
sobre o território a nenhuma das 
partes contendoras. Depois da Pri-
meira Guerra Israelo-Árabe, en-
tre Maio de 1948 e Março de 1949, 
Jerusalém foi dividida, ocupada, 
entre forças da Transjordânia, que 
tomaram o controlo de Jerusalém 
Oriental, e forças do recém-forma-
do Estado de Israel, que ocuparam 
Jerusalém Ocidental. 

Ao longo do conflito israelo-ára-
be-palestiniano, o estatuto de Je-
rusalém tem sido contestado. Israel 
considera que Jerusalém é sua capi-
tal e tem procurado legitimar esta 
reivindicação, fazendo "lobbies" e 
pressionando os estados com quem 
mantém relações diplomáticas a 
situarem as suas embaixadas na-
quela cidade. Os palestinianos, que 
ainda não têm um estado soberano, 
também fazem "lobbies" e pressio-
nam os estados no sistema interna-
cional a não legitimarem a vontade 
de Israel, pois também reivindicam 
a posse sobre Jerusalém e a querem 
como capital do seu futuro estado. 
Internacionalmente, especialmen-
te no âmbito das Nações Unidas, 
há um consenso alargado de que 
Jerusalém não deve ser reconhe-
cida como pertença, ou capital, 
de nenhuma das partes até que se 
encontre uma solução permanen-
te do conflito que opõe israelitas e 
palestinianos. É por essa razão que 
a larga maioria dos estados no sis-

tema internacional reconhece Tel 
Aviv como capital de Israel e situa 
ali a sua embaixada.

Em Dezembro de 2017 houve um 
desenvolvimento que alterou a si-
tuação de Jerusalém, tendo impe-

lido alguns estados, muito poucos, 
a aventar a hipótese de transferir as 
respectivas embaixadas para aque-
la cidade. Donald Trump, então 
presidente dos EUA, anunciou que 
os EUA reconheceriam Jerusalém 
Ocidental como capital de Israel e 
ordenou que a Embaixada dos EUA 
fosse transferida de Tel Aviv para 
aquela cidade. A decisão de Trump 
foi condenada pela esmagadora 
maioria de líderes mundiais, tendo 
o Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas realizado uma reunião 
de emergência onde foi apresen-

tada e votada uma moção conde-
natória que somente os EUA é que 
votaram contra.

Foi no contexto das acções de 
Trump que alguns países, como 
a Austrália, verbalizaram o reco-
nhecimento de Jerusalém como 
capital de Israel e uns outros, pou-
quíssimos, começaram a aventar 
a hipótese de situar naquela ci-
dade as suas embaixadas. Gua-
temala anunciou que imitaria os 
EUA. República Checa, Honduras 
e Paraguai disseram também que 
estavam a estudar essa possibili-
dade. Com o anúncio da revogação 
pelas novas autoridades de Cam-
berra, Israel perde um dos poucos 
“aliados” que já haviam verbali-
zado o reconhecimento de Jerusa-
lém como sua capital. Portanto, o 
anúncio constitui um grande revês 
para a intenção israelita de legi-
timar a sua capital em Jerusalém, 
tendo em conta que actualmente 
somente quatro países é que situa-
ram as suas embaixadas naquela 
cidade, apesar de o país ter acredi-
tadas 90 embaixadas no seu terri-
tório. Para além dos EUA, somente 
Guatemala, Honduras e Kosovo é 
que mantêm as suas embaixadas 
em Jerusalém. O Paraguai anun-
ciou a revogação da intenção de 
imitar os EUA em 2018 e Honduras 
já está também a aventar a hipóte-
se de transferir de volta a sua em-
baixada para Tel Aviv.
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Israel perde aliado de peso 
na questão do estatuto de Jerusalém

OLHANDO O MUNDO
Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

A 
ministra dos Negócios Es-
trangeiros da Austrália, 
Penny Wong, anunciou, na 
semana passada, que o seu 
país revoga uma decisão, to-

mada em 2018, em que o seu país re-
conhecia Jerusalém Ocidental como 
capital do Estado de Israel. Ao fazer o 
anúncio, a governante fez saber que o 
seu país arrepende-se da decisão to-
mada pelo anterior governo e reitera 
o seu compromisso à solução de dois 
Estados. Com o anúncio, Israel per-
de um “aliado de peso” na sua ten-
tativa de legitimar a sua vontade de 
ver Jerusalém reconhecida como sua 
capital, uma vez que a larga maioria 
dos Estados no sistema internacional 
continua a situar as suas embaixadas 
e a reconhecer Tel Aviv como sua ca-
pital.

A Austrália, sob governação do 
Primeiro-ministro Scott Morrison, 
reconheceu Jerusalém Ocidental 
como capital de Israel em Dezembro 
de 2018. Na altura, o então governo 
de Camberra indicou que estava a 
“espera de transferir a sua embaixa-
da para Jerusalém Ocidental quando 
for viável”, numa alusão de que o país 
continuava comprometido com a “so-
lução de dois Estados”. No entanto, o 
Partido Trabalhista, que na altura se 
encontrava na oposição, denunciou a 
decisão de Morrison, por considerá-la 
incitadora de “uma variedade de ris-
cos e nenhum ganho” e prometeu que 
a reverteria assim que chegasse ao po-
der. A actual ministra Wong é citada 
como tendo dito, na altura, que “re-
conhecer Jerusalém Ocidental como 
a capital de Israel, enquanto conti-
nuamos a localizar a embaixada da 
Austrália em Tel Aviv, nada mais é do 
que um exercício para salvar a face”. 
Depois de vencer as eleições federais 
realizadas em Maio passado e ter for-
mado governo, eis que os trabalhistas 
cumprem a promessa de reverter a 
decisão do governo que os antecedeu 
em relação ao estatuto de Jerusalém. 

O estatuto de Jerusalém é, na ver-
dade, uma das questões mais sensí-
veis do conflito que opõe israelitas e 
palestinianos sobre o controlo da Pa-
lestina. Desde que eclodiu o conflito 
israelo-palestiniano, em 1948, tanto 
os judeus como os árabes palestinia-
nos reivindicam Jerusalém como sua 
capital. O Plano de Partilha, de 1947, 
que dividia a Palestina em dois Esta-
dos, um árabe e outro judeu, colocava 
Jerusalém sob um estatuto interna-

O estatuto de Jerusalém é, na 
verdade, uma das questões 
mais sensíveis do conflito 
que opõe israelitas e pales-
tinianos sobre o controlo da 
Palestina. Desde que eclodiu 
o conflito israelo-palestinia-
no, em 1948, tanto os judeus 
como os árabes palestinianos 
reivindicam Jerusalém como 
sua capital
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Os "Mambinhas" afastaram na primeira eliminatória a selecção de Seychelles

Ferroviário de Maputo consente empate com a Associação Desportiva de Vilankulo, no Estádio da Machava

d Narciso Nhacila
narciso.nhacila@snoticias.co.mz

“Mambinhas” recebem 
Gana no Zimpeto

UD Songo empreende nova fuga

A 
Selecção Nacio-
nal de Futebol 
Sub-23 recebe 
hoje a sua con-
génere do Gana, 

no Estádio Nacional do 
Zimpeto, em desafio inse-
rido na primeira “mão” da 
segunda eliminatória de 
apuramento à fase final do 
campeonato africano da ca-
tegoria agendado para Mar-
rocos em Junho do próximo 
ano e que vai apurar os re-
presentantes do continente 
nos Jogos Olímpicos Paris 
2024.

A equipa moçambicana 
cumpriu sessões de prepara-
ção da partida nos campos do 
Black Bulls e Costa do Sol, e 
ainda não palco do jogo, nas 
quais foi notória a preocupa-
ção do seleccionador nacio-
nal, Chiquinho Conde, em 
transmitir as principais ideias 
da táctica a implementar 
no desafio. O técnico exigiu 
reacção rápida à perca da bola 
e muita atenção no sector de-
fensivo. Também orientou os 
jogadores ofensivos para re-
matarem sempre que tiverem 

uma oportunidade.
O objectivo é conquistar uma vitória 

em Maputo, tendo em conta que o jogo 
decisivo desta eliminatória terá lugar em 
Acra, capital do Gana, no dia 30 de Ou-

tubro corrente.
Ontem, antes do derradeiro treino no 

Zimpeto, Chiquinho Conde manifestou-
-se feliz pela dedicação dos jogadores 
e referiu que assimilaram as principais 

ideias de jogo.
Ajuntou que os jogadores assumiram 

a responsabilidade de representar o país 
e querem com orgulho “jogar pelas suas 
famílias e por Moçambique”.

O capitão da equipa, o de-
fesa do Ferroviário da Beira 
Alberto Alface “Foia”, admi-
tiu que a selecção do Gana é 
favorita a vencer a elimina-
tória, “mas também temos 
as nossas armas e queremos 
ganhar e passar esta elimina-
tória. Sabemos que será um 
jogo difícil porque o adversá-
rio é forte”. 

Na eliminatória anterior, 
Moçambique afastou as Mau-
rícias. 

O Gana ficou isento da 
primeira eliminatória por 
consequência do seu ranking 
continental, tal como as se-
lecções nacionais de Argélia, 
Egipto, Tunísia, Guiné Co-
nacry, Mali, Senegal, Benin, 
Costa do Marfim, Gana, Ni-
géria, Sudão, Uganda, Cama-
rões, Congo,  Gabão, África 
do Sul e Zâmbia.

A partida de hoje, com 
início às 15h00, será dirigida 
por um quarteto de Madagás-
car. Ben Tsimanohitsy será 
árbitro principal, coadjuvado 
por Dimbiniaina Andriatia-
narivelo e Pierre Andrivoa-
vony. O quarto árbitro será 
Njaka Raharimanantsoa. Si-
mon Philip, das Seychelles, 
será o comissário do jogo.

A União  Desportiva do Songo 
recebeu e goleou ontem o Ferro-
viário de Nampula, por 5-1, num 
dos dois jogos que abriu a dispu-
ta da 16.ª jornada do Moçambo-
la-2022, num desfecho que teve 
o condão de colocar os “hidroe-
léctricos” no empreendimento de 
uma nova fuga em relação à Asso-
ciação Black Bulls (ABB), segundo 
classificado.

Jogando no campo da HCB e 
perante os seus adeptos, marca-
ram pela UD Songo Nelson Divras-
sone, o inevitável Lau King e, ain-
da, Foken, Candinho e Dário. 

Com o resultado, a UD Songo 
passa a somar 36 pontos, mais cin-
co do que a ABB que, entretanto, 
só joga amanhã, recebendo o Fer-
roviário de Lichinga. 

Depois de perder pela primei-
ra vez no campeonato, há uma 
semana, na deslocação ao terreno 
do Ferroviário de Nacala (2-1), a 
UD Songo havia baixado para ape-

nas dois pontos a vantagem na pauta 
classificativa em relação ao seu mais 
directo perseguidor, a ABB, que, na 
quarta-feira, derrotou o Costa do Sol 
(0-1), em jogo atrasado e referente à 
11.ª jornada.

Refira-se que por homologar está 
a vitória da UD Songo, por falta de 
comparência da Liga Desportiva de 
Maputo, que pode fazer a vantagem 
subir para oito pontos. 

Entretanto, no outro jogo que 
abriu a disputa da jornada disputado 
na tarde de ontem, o Ferroviário de 
Maputo consentiu um empate (1-1) 
na recepção à Associação Desportiva 
de Vilankulo. A equipa da casa inau-
gurou o marcador por Nelsinho (28’), 
mas Jaime (63’) restabeleceu a igual-
dade para os visitantes.

Com o resultado, os “locomoti-
vas” da capital do país continuam em 
quinto lugar, mas agora em igualdade 
pontual (22’) com os homónimos de 
Nampula.

Os “hidrocarbonetos” estão em 
nono lugar e são os primeiros acima 
da zona de despromoção, com 16 

pontos, os mesmos do que o Ferro-
viário da Beira – mas com menos três 
jogos – em oitavo lugar.

TRÊS JOGOS
ESTA TARDE

A disputa da 16.ª jornada prosse-
gue esta tarde, com a disputa de mais 
três jogos nas cidades de Maputo e 
Beira e, ainda, na vila de Xinavane.

Na capital do país, o Costa do Sol, 
que vem de duas derrotas consecu-
tivas, a última das quais na passada 
quarta-feira diante da ABB (0-1), de 
conclusão da 11.ª jornada, recebe Ma-
tchedje de Mocuba, antepenúltimo 
na pauta classificativa com 10 pontos.

O Costa do Sol soma 25 pontos e 
segue em terceiro lugar da classifica-
ção. Já na capital provincial de Sofa-
la, o Ferroviário da Beira, em oitavo 
lugar, com 16 pontos, mas ainda com 
três jogos por fazer, recebe a visita do 
motivado homónimo de Nacala, uma 
posição acima na pauta classificativa 
com 19 pontos.

Os “locomotivas” de Nacala che-

gam ao Chiveve depois de terem im-
posto a primeira derrota da época à UD 
Songo, há uma semana.

Finalmente, na vila de Xinavane há 
um jogo entre duas equipas que estão 
na zona de despromoção.

O anfitrião Incomáti de Xinavane, o 
primeiro da zona de descida de divisão 
com 13 pontos, recebe a Liga Desporti-

va de Maputo, último com sete pontos, 
mas com um jogo.

Refira-se que a disputa da 16.ª jor-
nada termina amanhã, com o embate 
entre a ABB e o Ferroviário de Lichinga.

Os campeões nacionais estão em 
segundo lugar com 31 pontos, enquan-
to os “locomotivas” de Lichinga ocu-
pam o sexto lugar com 21 pontos.

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Moçambique busca 
“meias” contra Marrocos

d RAIMUNDO ZANDAMELA
em Vilankulo 

D
epois da estreia 
vitoriosa sobre 
o Malawi (4-
2), na jorna-
da inaugural 

do Grupo “A”, da 11.ª 

edição do Campeonato 
das Nações de Futebol 
de Praia, que arrancou 
na última sexta-feira, 
a Selecção Nacional de 
Moçambique tem hoje a 
ambição de vencer a sua 
similar de Marrocos, às 

15h30, na Arena de Vi-
lankulo, para garantir, 
imediatamente, a sua 
presença nas meias-
-finais. Por desistência 
da Nigéria, o Marrocos 
ficou de fora na primei-
ra ronda. Nesta segunda 

jornada, será a vez do 
Malawi ficar isento e, 
por último, Moçambi-
que, na terceira ronda. 

Depois de um treino 
de recuperação, os co-
mandados de Abineiro 
Ussaca dedicaram o dia 
de ontem para corrigir e 
melhorar alguns aspectos 
defensivos que ficaram 
evidentes no jogo passa-
do.

Sem nenhum caso clí-
nico a registar, a equipa 
nacional está apenas fo-
cada na vitória. 

Vale lembrar que Mar-
rocos é um adversário 
que cruzou recentemen-
te o nosso caminho ten-
do vencido um dos três 
jogos particulares reali-
zados na Arena da Costa 
do Sol. Depois de uma 
derrota no primeiro teste 
(4-1), Moçambique ga-
nhou (5-2 e 7-4). 

Na edição passada, 
tinha ganho o mesmo 
Marrocos (2-1) na fase de 
grupos. Esta é a quarta 
presença de Moçambique 
numa fase final do CAN.

Fazer do CAN uma rampa 
de lançamento de eventos 
de maior envergadura
O Presidente da República, Filipe Nyusi, disse, durante a ceri-
mónia de abertura do campeonato, que Moçambique preten-
de fazer do CAN de futebol de praia uma rampa de lançamento 
de eventos de maior envergadura que possam atrair um nú-
mero ainda maior de visitantes. 

“Com a experiência de organização do CAN, queremos 
estar melhor preparados para eventos como, por exemplo, o 
Campeonato do Mundo de Futebol de Praia”, vincou.

Lembrou que Moçambique já acolheu, com sucesso, os Jo-
gos Africanos, campeonatos continentais e regionais de boxe, 
basquetebol, voleibol de praia e natação.

“Mesmo em dificuldades financeiras e não só, o nosso Go-
verno nunca se eximiu das suas responsabilidades de promo-
ção do desporto nacional e tem vindo, com o apoio de par-
ceiros, a desenvolver esforços na construção e reabilitação de 
infra-estruturas desportivas”, disse.

Considerou que a realização de uma competição interna-
cional fora da capital do país é mais um exercício de descen-
tralização, neste caso do desporto, levando a prova para um 
distrito e município.

O Chefe de Estado considerou que o futebol tem enorme 
potencial na história da humanidade, pela capacidade de unir 
povos, trazer alegria e promover ambientes festivos.

“Esta deve ser a nossa oportunidade de mais uma vez rea-
firmarmos, como africanos, que temos os corações abertos 
para convivermos como uma família e transformar as compe-
tições em factores de união”, afirmou.

Os jogos não são iguais
– Abineiro Ussaca, técnico da selecção 

“Temos o objectivo de ganhar o jogo de amanhã para 
garantir a qualificação. Entendemos que será uma partida 
complicada por se tratar de uma das melhores selecções de 
África. Marrocos entrará para ganhar a partida para facilitar 
a sua qualificação à fase seguinte. Tivemos uma vitória muito 
suada diante do Malawi. Isso dá-nos vantagem contra o ad-
versário. No nosso grupo, quem perde corre o risco de não se 
qualificar. Não queremos passar por essa situação”.

Mais assertivos

Adeptos crentes na vitória

“Temos consciência dos erros cometidos nos 
jogos anteriores. Temos a obrigação de vencer o 
Marrocos. É verdade que não será uma tarefa fá-
cil, mas estamos aqui para dar o melhor de nós e 
alegrar este público que nos apoia. Trabalhámos 
na finalização com o objectivo de entrarmos mais 
assertivos”, disse Gerson Chivale  

Já se sente a efervescência nas ruas de Vilankulo. A cida-
de turística do país, onde estão as seis ilhas que compõem o 
Arquipélago de Bazaruto, foi assaltada por um movimento 
descomunal de residentes e estrangeiros que a todo custo 
procuram por ingressos para assistir aos jogos. 

Adeptos ouvidos pela nossa reportagem estão crentes na 
vitória de Moçambique frente ao Marrocos.

“Temos uma equipa forte e estarei aqui para dar o meu 
apoio. Este evento promete e reina muita expectativa no seio 
da população local. Estamos satisfeitos pelo facto de a nossa 
província poder acolher esta competição africana. Convido 
a todos que apareçam para apoiar à nossa selecção”, apelou 
Jojó Macie, adepto e expositor.

2.ª JORNADA
23 de Outubro 
12h30: Uganda-Madagáscar (Grupo “B”)
14h00: Egipto-Senegal (Grupo “B”)
15h30: Marrocos-Moçambique (Grupo “A”)

3.ª JORNADA
24 de Outubro 
12h30: Malawi-Marrocos (Grupo “A”)
14h00: Uganda-Egipto (Grupo “B”)
15h30: Senegal-Madagáscar (Grupo “B”)
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Barba branca em sopa alheia

E
m briga de casal 
nunca se deve me-
ter a colher, ensina 
a sabedoria po-
pular... mas há 

quem teima em meter 
o bedelho onde nunca 
foi chamado. O exem-
plo flagrante chega-nos 
de um tal de David Izzo, 
que na hora do adeus 

deixou as garras de fora.
Vociferou que não 

percebia a posição de 
neutralidade de Mo-
çambique em relação 
ao bangue-bangue 
Rússia-Ucrânia. Para 
Izzo, por acaso diplo-
mata francês, a abs-
tenção do nosso país 
configura uma atitude 

errada. Que o nosso 
país devia dizer a Putin 
para guardar as pistolas 
nos respectivos coldres 
“porque a guerra está a 
afectar o país”.

Bula-bula acha que 
essa cena de querer dar 
lições sobre gesto de 
assuntos domésticos é 
um assunto que precisa 

de ser bem escrutinado. 
Izzo não é o primeiro. 
Sucede que a posição 
moçambicana naque-
le conflito rima com as 
leis em vigor neste país 
martirizado... ademais, 
seriam eles lá nas terras 
gaulesas capazes de se-
guir um conselho vindo 
do hemisfério sul?

A aniquilação da justiça
é a exaltação do mal absoluto

Nem mesmo Bula-bu-
la, no mais profundo dos 
seus devaneios, poderia 
imaginar semelhante ce-
nário… mesmo o pai do 
Teatro Absurdo, Bertold 
Brecht, chegaria a tan-
to. A malta de cá é um 
caso de estudo e só com 
o apoio de gajos bons nas 
ciências ocultas é que se 
pode chegar pertinho.

Não é que dois malan-
dros, desses que trocam 
as voltas à cabeça dos 
inocentes e honestos tra-
balhadores desta terra, 
decidiram fazer das suas 
ali pelas bandas de Marra-

cuene. Pensaram e passa-
ram à acção. Entraram em 
umas tantas casas alheias 
e, como quem colhe mi-
lho, pegaram uma data de 
bens domésticos.

Entretanto, como o 
azar não dorme a bandei-
ras despregadas, foram 
surpreendidos e, como 
é apanágio de multidões 
ensandecidas, desceram 
o pau nos meliantes. En-
tre tropeços e gritos, lá 
tentaram escapar da turba 
enfurecida. Paus, varas, 
socos e pontapés – en-
quanto as autoridades não 
chegavam – arrancavam 

gritos dos malfeitores.
Sucede que, em meio 

a barafunda, um dos ma-
landros ensaia uma fuga 
mais arrojada. O com-
parsa tenta segui-lo, mas 
sem a pujança física do 
outro é apanhado. O pri-
meiro, depois de uns pas-
sos, é interceptado por 
um grupo que vinha de 
uma rua adjacente. 

O que aconteceu de-
pois é digno de cinema. 
Para salvar a pele, o “fu-
gitivo”, fingindo ser um 
popular, juntou-se aos 
demais e participou no 
espancamento do colega 

que já estava nas mãos dos 
enfurecidos cidadãos.

A coisa só ganhou ou-
tras cores quando o quase 
falecido de tanto apanhar 
– incluindo do colega – 
gritou alto e bom som que 
aquele também era la-
drão… o resto só nos lem-
bra John Locke dizendo 
que quando não há mais 
motivos, a continuação 
dos costumes pode levar-
-nos a absurdos grossei-
ros… como este em que 
um larápio, para salvar 
o coiro, participa no es-
pancamento do colega de 
crime.

Prazos apertados 
a alicate

Foi lançado um anúncio de concurso público 
para a contratação de uma empresa credenciada 
para a verificação da quantidade e qualidade na 
descarga de combustíveis líquidos – gasóleo, ga-
solina, DPK e GPL.

Noutro desenvolvimento, prossegue dizendo 
que podem participar empresas que exercem a 
actividade de inspecção de quantidade e quali-
dade de produtos petrolíferos. A nota – interes-
sante – diz ainda que os concorrentes elegíveis 
interessados poderão obter mais informações e 
examinar documentos do concurso, e adiquiri-lo 
pelo montante não reembolsável de 500.000,00 
MT (quinhentos mil Meticais), pagos por transfe-
rência bancária.

Se calhar por andar aflito – e nisso não há TSU 
que o salve –, Bula-bula ficou com os pelos eri-
çados; e não se pense que foi só por causa dos 
números, mas, sobretudo, pelo tempo dado aos 
possíveis concorrentes. É que o anúncio saiu à 
rua no dia 17 de Outubro do ano em curso, mas 
o prazo de entrega estava demasiado apertado, 21 
de Outubro.

Teorias à parte, um cidadão zangado apressou-
-se a dizer alto e bom som que o negócio está 
viciado; que os prazos estavam “ajustados” para 
que a coisa caísse numa cena de ajuste directo ou, 
pior ainda, que a ideia era só cumprir uma mera 
formalidade.

Para qualquer dos casos, Bula-bula limita-se 
a olhar... é que há coisas que só dá mesmo para 
olhar, até porque boca fechada não enche de terra 
e formigas!
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