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Os destaques do MAGAZINE
num ano difícil
O ano de 2018 está prestes a findar, por isso urge fazer o balanço sobre a vida. Nós por cá colocamos nas mãos dos leitores a última
edição do ano e prometemos voltar no dia 8 de Janeiro de 2019. Como em todas as equipas, há quem este ano se destacou, sobretudo
entre as instituições que prestam serviços públicos e as suas lideranças. Entre dificuldades de vária ordem, o nosso jornal escolheu
instituições que, para além da visibilidade permanente na sociedade, prestaram serviço relevante, impondo-se com criatividade e espírito arrojado. O Ministério da Saúde, bem liderado por Nazira Abdula, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, sob a
batuta de Celso Correia, e a Confederação das Associações Económicas, neste mandato de Agostinho Vuma. A Autoridade Tributária,
sobretudo o seu projecto de marcação dos combustíveis, destacaram-se este ano pela positiva, remando contra a maré e produzindo
soluções inovadoras. A eles e às respectivas equipas de trabalho, o MAGAZINE dá os parabéns e espera que no próximo ano não haja
desfalecimento e a luta continua.
Lourenço Jossias, Abanês Ndada e Elísio Muchanga

MISAU na vanguarda de
humanização dos serviços de saúde

N

o ano que brevemente vai
terminar, o
Ministério da
Saúde, sob a direcção da respectiva titular,
Nazira Abdula, destacou-se
pela positiva, mau grado as
dificuldades provocadas pela
crise económico-financeira
que abala praticamente todos
os sectores de acitividades,
daí merecer lugar entre as
instituições e personalidades
que figuram no nosso Quadro
de Honra.
Do Rovuma ao Maputo, o
Ministério da Saúde continuou a construir e a inaugurar hospitais, centros de
saúde e postos médicos, uns
construídos por fundos do
Estado e outros financiados
por parceiros estrangeiros,
quer sejam organizações não-governamentais ou doadores
de diversa natureza.
Na sua recente ida ao Parlamento para prestar esclarecimentos aos deputados,
a ministra Nazira Abdula
traçou um quadro animador
e positivo dos trabalhos que
ela e sua equipa realizam,

destacando-se o apetrechamento, com recursos humanos e materiais, das unidades
sanitárias do país, o combate
à corrupção, o controlo no
sistema de abastecimento de
medicamentos e a humanização dos serviços de saúde.
Aliás, há um grande esforço
visando o apetrechamento
dos espaços multissectoriais
para análises clínicas, partilha de progressos e experiências em qualidade e na
humanização dos serviços de
saúde que, como se sabe, é
um “cancro”.
Os esforços visando melhorar a qualidade dos serviços
levaram o MISAU a intensificar a sua ligação com as
lideranças políticas, a vários
níveis, com gestores de saúde, líderes comunitários, religiosos e representantes da
medicina tradicional. Daí que
foram implantados perto de
1000 Comités de Qualidade e
Humanização e criados cerca
de 200 Gabinetes do Utente,
num esforço para colocar o
homem no foco das atenções
na ligação entre a saúde e as
comunidades.

Durante o ano que termina
foi destaque o reforço da actividade inspectiva, a vários
níveis do Ministério da Saúde, tendo sido inspeccionadas
perto de 100 unidades sanitárias e quase uma dezena
de centros de formação profissional de saúde pública. E
isso permitiu a redução das
irregularidades que até então
pairavam nessas unidades.
O combate à corrupção na
saúde mereceu a atenção da
Direcção do MISAU, que
apresenta números e dados
do que fez durante o ano, o
que é agradável. Foram recebidas e averiguadas acima de
100 queixas no ano que termina, por cobranças ilícitas,
furtos de bens do Estado, incluindo medicamentos, e por
demora e mau atendimento.
Tais práticas tiveram como
consequência a instauração
de processos disciplinares,
em alguns casos, e criminais,
noutros, incluindo demissões
e expulsões do Aparelho de
Estado, com acções que envolveram, nalguns casos, a
Procuradoria-Geral da República.
A área de distribuição de
medicamentos também mereceu da instituição dirigida
por Nazira Abdula a maior
atenção, conhecidos que são
os desmandos no sector, que
chegam a roçar a escândalo.

Foram criados ou reforçados os Centros de Gestão
de Medicamentos, como por
exemplo em Nampula, onde
entrou em funcionamento
a Central Norte de Medicamentos. Também estava previsto que fosse concluído o
Armazém Intermédio de Medicamentos de Vilankulo.
Uma meta definida por quem
está preocupado com a saúde das populações foi a colocação, no ano que termina,
de um sistema de gestão de
medicamentos em 800 unidades sanitárias, para maior
controlo e gestão de medicamentos.
Para maior segurança e eficiência foram distribuídas
pelo país viaturas contentorizadas, o que reduz as queixas
e reclamações dos doentes
sobre a escassez de medicamentos.
Em tempo de crise vale a
pena registar o esforço da Direcção, equipa técnica e funcionários da Saúde, dirigidos
pela ministra Nazira Abdula,
pois há resultados no sector
em todo o país, desde a construção de unidades sanitárias
ao combate à corrupção.
E, apesar de se reconhecer
que ainda há muito por fazer. Parabéns!

AT ganha pontos e receitas com a
marcação de combustíveis
A Autoridade Tributária
(AT) pôs em marcha em
Agosto um projecto de marcação de combustíveis que
entram no território nacional. Com esta medida, a AT
mata dois coelhos numa única cajadada, garantindo qualidade nos combustíveis que

abastecem os veículos motorizados e arrecadando receitas para o necessitado Estado moçambicano. Amélia
Nakhare e a sua equipa de
técnicos estão de parabéns,
pois até Outubro último tinham sido arrecadados cerca
de 200 milhões de meticais.

A marcação de combustíveis
iniciou a 1 de Agosto do corrente ano, e até ao fim de
Outubro passado os resultados apontavam para o incremente de receitas em cerca
de 200 milhões de meticais.
A Autoridade Tributária de
Moçambique aponta para a
marcação de cerca de quatro
milhões de litros de combustíveis distribuídos no mercado nacional. Com a crise
financeira, o Governo moçambicano viu-se obrigado a
procurar soluções na arrecadação de receitas desde 2015,
cabendo aos dirigentes de
sectores vitais de economia
nacional inventar fórmulas
para o Estado se auto-financiar, devido aos cortes decretados nas ajudas externas.
Coube também à Autoridade
Tributária um papel vital na
arrecadação de receitas para
o país funcionar minimamente, porque havia quem vaticinasse falência técnica do
Estado.
Amélia Nakhare e a sua equipa da Autoridade Tributária, para além de garantir a
arrecadação de receitas pela
colecta normal de impostos,
inventou e pôs em marcha,
desde o ano passado, o projecto de marcação dos combustíveis que entram no território nacional.
Como resultado, no último
trimestre antes do início da
marcação, nomeadamente
Maio, Junho e Julho, as receitas provenientes do combustível para o mercado
nacional foram de 1.2 mil
milhões de meticais, sendo
que actualmente no trimestre de Agosto a Outubro as
receitas ascenderam a 1.4 mil
milhões.
Dados partilhados pela Autoridade Tributária dizem
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que ainda no primeiro mês
do projecto foram marcados 143 milhões de litros de
combustíveis, no segundo 119
milhões e no terceiro 133 milhões de litros de combustíveis diversos.

Sabe-se que ainda subsistem
desafios, típicos de um processo novo. Na visita efectuada à Terminal de Combustíveis da Matola pela
Presidente da AT, Amélia
Nakhare, há dias, o MAGAZINE ficou a saber que nes-

CTA de Vuma: o parceiro com
quem se fala

O ano de 2018 testemunhou
a omnipresença da Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA), um parceiro com
quem se fala e com quem se
decide os destinos da vida
empresarial e económica do
país. Foi neste ano que se enterrou de vez a lamentação
de que não havia diálogo entre a CTA e o Governo, pois
quase sempre a parceria é
evidente e produz resultados,
como por exemplo nas missões empresariais ao exterior.
A CTA de Agostinho Vuma
está de vento em popa, como
se costuma dizer, dentro do
país, assim como no estrangeiro, ela se impõe, produzindo resultados que falam por
si. No balanço do ano realizado na última sexta-feira,
em Maputo, o presidente
daquela associação empresarial deu a entender que finalmente as empresas já têm
uma liderança em que podem

confiar, na sua ligação com o
Governo do dia.
Disse Vuma que a CTA trabalhou este ano com o executivo para resolver a crónica
questão das dívidas para com
as empresas, tendo sido feito
um exaustivo levantamento,
que determinou que deve ser
paga a dívida para com os
que prestam bens e serviços
ao Estado.
Numa primeira fase foi apurada a quantia de 2.7 mil
milhões de meticais, que devem ir aos seus donos, num
total de dívida que ronda os
29 mil milhões de meticais.
É um bom começo, disse
Vuma.
Sobre o diálogo público-privado, o ano registou a inversão da queda de Moçambique
no Doing Business, que se
verificava nos últimos três
anos, havendo números que
comprovam isso. Houve uma
subida de uns seguros três
degraus, o que é bom sinal.
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te momento, no processo de
fiscalização tem-se constatado a existência no mercado
nacional de combustíveis não
marcados, e as justificações
dizem que se trata de produtos adquiridos antes do início do processo da marcação,
mas isso cria algumas dúvidas.
Disso resulta, como reconhece a AT, a necessidade
de haver um período de seis
meses para que se esgotem
todas as reservas de combustível, depois deste período
não haverá espaço para mais
justificações e passará a se
sancionar todo o combustível não marcado. O processo tem permitido, por outro
lado, a redução da circulação do petróleo de iluminação.

Como bom parceiro que é
do Governo, a CTA também
tem na mesa o diálogo para
a redução ou eliminação das
exageradas taxas do Estado
às empresas, que oneram a
actividade empresarial, constituindo-se num entrave.
Sugere, por isso, que o Ministério da Economia e Finanças detenha a responsabilidade exclusiva de
administração de todo o sistema tributário como impostos, taxas e outros encargos
sectoriais, no lugar de cada
instituição determinar e cobrar suas taxas, por vezes sufocantes.
Agostinho Vuma e sua equipa de direcção na CTA apostaram forte, este ano, na descentralização, com a criação
de delegações empresariais
provinciais e constituição de
85 conselhos empresariais
distritais.
Também apostou muito em
parcerias com instituições
nacionais e estrangeiras, assinando memorandos de entendimento. Por exemplo,
cita-se o memorando com a
Fundação FAN para criar
capacidades nas delegações
provinciais, com a disponibilização de mais de 90 milhões
de meticais para financiar actividades locais.
Também foi assinado um
memorando de entendimento
com a Active Capital, para
financiar projectos de investimento (CAPEX), no âmbito
das pequenas e médias empresas, no valor de 2 milhões
de dólares. Neste mesmo âmbito foram aprovados 12 projectos de pequenas e médias
empresas, sempre com a intermediação da CTA.
Foram mobilizados 2 milhões
de libras junto da GAIN,
através da plataforma de expansão de mercados de ali-
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Esta operação permitiu apurar que o país registava, até
2017, perdas anuais de 66,1
milhões de dólares devido ao
contrabando de combustível.
Os contrabandistas voltavam a introduzir no mercado interno combustível que
tinha passado do território
nacional, com a indicação
fraudulenta de estar em
trânsito para outros países,
para assegurar a isenção fiscal decorrente da importação.
A marcação de combustíveis consiste na adição de
um marcador, que é uma
substância química, invisível
em todo o produto, visando
combater a adulteração e o
contrabando.
O controlo está a ser feito
ao abrigo de um contrato as-

sinado entre o Governo moçambicano e a empresa suíça
SICPA, sob rigorosa supervisão da AT.
A SICPA é uma empresa
que, dentre as várias actividades da sua vocação, fornece soluções e serviços que
abrangem autenticações integradas e com diversos níveis, anti-adulteração, identificação e rastreabilidade,
de modo a assegurar a integridade da cadeia de abastecimento do produto para
o qual os seus serviços são
solicitados.
Neste contexto de crise estão de parabéns a Autoridade Tributária e sua líder por
terem recorrido a criatividade, para pôr em marcha projectos que trazem vantagens
ao país e aos cidadãos.

mentos nutritivos na primeira janela de financiamento.
A CTA não se faz presente
apenas no país. O seu nome
já é conhecido no estrangeiro,
quer através de parcerias que
faz com instituições bilaterais
ou através da sua participação nas conhecidas missões
empresariais.
Este ano por exemplo, a sua
missão empresarial ao Ruanda permitiu fechar o negócio
do açúcar, que deverá ser exportado para aquele país a
partir de Moçambique. Para
o Quénia, a missão resultou
em acordos para a exportação do açúcar e carvão moçambicano e na cooperação
entre os portos de Nacala e
de Mombaça.
Uma missão empresarial da
CTA a Suiça permitiu estabelecer parcerias para a
montagem de uma unidade

sanitária na Zambézia e a
instalação de um projecto de água salgada com a
AquaSwisse.
A revisão da Lei do Trabalho ora em curso também
conta com a permanente
participação e colaboração
da CTA, que emite os seus
pareceres e das suas opiniões sobre como a Lei do
Trabalho se deve reflectir
na protecção da economia
moçambicana, para torná-la
mais dinâmica e flexível.
Por tudo isto, achamos por
bem colocar a CTA na nossa galeria de instituições
que marcaram presença
com dignidade neste ano,
que ela própria reconhece
ter sido difícil. Mas que é
nas dificuldades que se ocupa bons espacos, com criatividade e dignidade.
Bem-haja!

Do SUSTENTA às carteiras
escolares um marco do MITADER
Quer se queira, quer não, o
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento
Rural marcou o ano que termina com acções de impacto,
sobretudo junto das comunidades. Desde o projecto
SUSTENTA, que visa impulsionar a produção agrícola, a
distribuição de carteiras escolares pelo país inteiro, até
às dinâmicas criadas nos parques de conservação, há muita obra feita por este ministério novo, liderado por Celso
Correia. Uma nota positiva,
sem dúvidas, para esta equipa que até consegue convencer os doadores para financiarem os seus projectos.
O SUSTENTA é um projecto de grande envergadura,
é um verdadeiro marco na
agricultura nacional e no empoderamento dos pequenos e

grandes agricultores. Em implementação, sobretudo na
Zambézia e em Nampula, o
SUSTENTA vai ser alargado
no próximo ano, à escala nacional, através de mais uma
injecção financeira do Banco
Mundial de cerca de 80 milhões de dólares. O projecto
visa alavancar o desenvolvimento do país, fornecendo
aos camponeses ou agricultores apoio multiforme para a
produção alimentar.
Lançado em Fevereiro de
2017, o SUSTENTA visa materializar os objectivos e metas do Programa Nacional de
Desenvolvimento Sustentável
e consiste na gestão integrada da agricultura e recursos
naturais. O projecto visa
igualmente estimular a economia rural, através da integração das famílias rurais no
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Do SUSTENTA às carteiras escolares um marco do MITADER

desenvolvimento de cadeias
de valor sustentáveis, com
base agrícola e florestal, de
forma a melhorar a sua renda e qualidade de vida, mas
respeitando a conservação
ambiental.
Os resultados da primeira
fase do projecto SUSTENTA
são considerados bastante
positivos pelo Governo e seus
parceiros nacionais e estrangeiros, sendo que o mesmo
já beneficiou cerca de 32.444
pessoas e até aqui está a ser
implementado nas províncias
da Zambézia e de Nampula.
Com o SUSTENTA os níveis de produção e da produtividade agrícola de todos
os beneficiários aumentaram
em mais de quatro vezes, segundo o ministro da Terra,
Ambiente e Desenvolvimento
Rural, o jovem Celso Correia, que dá cara ao projecto.

Por exemplo, a produtividade média do milho a nível
nacional é de 640 quilos por
hectare, mas com o SUSTENTA os agricultores receberam assistência técnica e
meios de produção, e, como
consequência, melhoraram
a produção para 1210 quilos
por hectare.
Com a cultura de gergelim,
soja e feijão-boer a produtividade seguiu a mesma tendência. A produtividade da
soja aumentou de 414, que
é a média nacional, para
1185 quilos por hectare. A
do feijão-boer subiu de 379
para 1243 quilogramas por
hectare. Não só a produção
aumentou, como também o
rendimento das famílias de
agricultores, garante o ministro.
Lançado em Tete pelo Presidente da República, Fi-

lipe Nyusi, o programa de
produção e distribuição de
carteiras escolares, que prevê produzir 824.361 carteiras escolares para cobrir o
défice nacional, até ao fim
do quinquénio, é também
grande mérito do Ministério
da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, juntamente com o Ministério da
Educação e Desenvolvimento
Humano. O projecto surge
como resultado da Operação
Tronco, uma campanha de
fiscalização florestal madeireira lançada a 01 de Março
de 2017, em que a madeira
apreendida está a ser usada
para o fabrico de carteiras
escolares, contribuindo para
a melhoria das condições de
ensino e aprendizagem das
crianças em todo o país.
Com esta acção, o Governo
abriu o ano lectivo de 2018
com mais de um milhão e
meio de crianças saídas do
chão para as carteiras, através da produção de 140 mil
carteiras escolares usando a
madeira apreendida.
Outro projecto que leva a
equipa de Celso Correia a
patamares de sucesso é o
projecto que dinamiza as
áreas de conservação, onde
há repovoamento de animais
em quase todos os parques
nacionais.
Não temos dúvidas que o
MITADER esteve no bom
caminho este ano.
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“Provida” e reabilitação de estradas
colocam João Machatine no topo

Para fechar a nossa lista de
instituições que sob boa liderança apresentaram resultados este ano, com bom
desempenho, escolhemos o
jovem ministro da Habitação e Recursos Hídricos, João
Machatine. Novo no sector,
mostrou muita dinâmica ao
percorrer o país de lés-a-lés,
dinamizando projectos, sobretudo na área de água e
saneamento e na reabilitação
de estradas.
Só para citar um grande
exemplo, convém lembrar
que João Machatine levou
o Presidente Nyusi a inaugurar o Projecto Água para
Vida, em Outubro último,
em Mueda. O projecto pretende gerar 1,2 milhões de
metros cúbicos de água potável, para beneficiar mais de 1

milhão de cidadãos em várias
partes do país.
O projecto, lançado em Mueda, visa reabilitar ou expandir sistemas de abastecimento de água no Grande
Maputo, na Beira, Pemba,
Angoche, Cuamba, Chibuto,
Massangena, Chicualacuala,
Mabote, Jangamo, Homoíne,
Morrumbene e Mueda.
João Machatine e sua equipa
de estradas se têm desdobrado pelo país, promovendo a
reabilitação de estradas em
troços críticos, tendo, para o
efeito, visitado recentemente
as províncias de Niassa e Sofala.
Acreditamos que no próximo ano o sector de água
e estradas conhecerá novas
e boas dinâmicas com João
Machatine e sua equipa.

Jovens encorajam Salomão Muchanga
À margem do festival dos 10
anos do Parlamento Juvenil
(PJ), que coincidiu com os 70
anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, o presidente daquele movimento,
David Fardo, encorajou Salomão Muchanga, fundador
e presidente emérito do PJ, a
prosseguir com os seus ideais.
Enquanto isso, Muchanga
fala duma fase superior de
luta, na qual irá se engajar.
São várias as actividades
que marcaram os 10 anos da
fundação do PJ, um evento
que decorreu na cidade de
Maputo. Da agenda constavam intervenções de jovens,
momentos culturais, visitas
a uma exposição do PJ, mas
destacou-se o discurso de
Fardo que exaltava Salomão
Muchanga pelas suas acções,
que se resumem em devolver
e empurrar os jovens para se
colocarem como actores do
Moçambique efectivamente
democrático e sem exclusão.
“Ao falarmos dos 10 anos,
não se pode esquecer a figu-

Salomão Muchanga: um percurso que fala por si

ra de Muchanga, o mentor e
timoneiro deste processo de
libertação da juventude”, disse Fardo, para mais adiante
lembrar e encorajar, porque
não sabe para onde vai ou
com quem estará, “mas porque a sua comprovada liderança conforta Moçambique e
o mundo pedimos para que dê
continuidade à sua marcha.
Moçambique precisa de si”.
Acrescentou que a juventude
precisa tê-lo como inspiração
nesta contínua e longa luta
que paulatinamente vai logrando resultados palpáveis,
que continue a sua marcha
como líder, como defensor

dos direitos humanos nos demais níveis de intervenção
social, económica ou política,
porque já demonstrou a sua
capacidade e robustez pelas
suas convicções neste processo. N
̋ ós acreditamos em novas
metas e desafios̏.
Por sua vez, Salomão Muchanga, falando um dia depois à margem do Fórum
dos Direitos Humanos, onde
estiveram presentes várias
personalidades de destaque,
convidou os jovens a darem
continuidade à sua luta no PJ
e fala de uma fase superior de
luta, na qual irá se engajar.

“Vencemos aqui em Moçambique”, destaca Muchanga,
aclarando que “transformamos uma ideia em realidade.
Transformamos a areia em
pedra, libertamos a juventude, criamos um processo autónomo de luta sem paralelo
na história política contemporânea”.
Adiante, em jeito de radiografia dos 10 anos em que esteve
à frente dos destinos do PJ,
sublinhou que “criamos o primeiro acto político da Juventude em Moçambique, revisitamos a consciência patriótica
de toda a geração. Fizemos
com que a juventude se organizasse e se inspirasse para os
desafios e progressos”.
Mas, segundo disse, são acções que a nova direcção do
PJ deve dar continuidade.
“Há uma fase superior de
luta, sobre a qual nós vamos
nos engajar”, é uma fase em
que as lutas sociais caracterizam uma nova liderança em
Moçambique, para construir
um Estado que não funciona

como um instrumento de exclusão, um Moçambique onde
as instituições democráticas
são património comum e a
liberdade e inclusão uma cultura.
“Vamos paralisar aqui em
Moçambique o colonialismo
financeiro”, disse no seu estilo característico, frisando com
firmeza que a juventude tem
de deixar de ser estatística,
um mero elogio demográfico e
partir para a acção.
“Livres de qualquer tipo de
controlo ideológico, sem apoio
de nenhum regulado político,
nos três regulados que temos
em Moçambique, partimos a
mentalidade que integrava a
juventude por causa de um
sistema. Não há dois ou três
apelidos que vão se perpetuar
para sempre em Moçambique,
são necessárias novas pessoas
para assumir processos de decisão em Moçambique. Custa
ouvir, mas temos que dizer, e
só pode dizer aquele que construiu uma história de coragem”, discursou.
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Nyusi em alta mas a confiança no
Governo baixa, revela pesquisa

Uma pesquisa de opinião feita por Egídio Vaz, historiador e
também especialista em comunicação, investigador do Centro de
Estudos Interdisciplinares de Comunicação (CEC), revela que em
2018 a confiança dos cidadãos
moçambicanos no Presidente
Filipe Jacinto Nyusi manteve-se
em alta, apesar de o seu Governo ter sido revisto em baixa.

D

e acordo com a pesquisa, dos cidadãos inquiridos aproximadamente
51.4% disseram confiarem no Presidente Nyusi, mas já não confirmaram
a mesma tendência em relação aos
membros do seu Governo, tendo estes sido avaliados em baixa (44.9%).
De todos os sectores avaliados, o
sector da saúde foi o que maior reconhecimento teve pelos cidadãos
inquiridos (51.4%), seguido do sector do Ambiente e desenvolvimento
rural (49.5%). Também foram reconhecidos os esforços do Governo no
controlo da inflação e na retoma da
economia, bem como no sector das
infra-estruturas.
O sector de emprego foi o que menor
pontuação obteve (79.4% de reprovação), num claro sinal de insatisfação
dos cidadãos com relação ao falhanço
das políticas de promoção de emprego.
A pesquisa também apurou que apesar de vivermos na era de grandes
fluxos de informação, a maioria dos
cidadãos moçambicanos não conhece
a maior parte dos componentes do
Governo de Moçambique. Tal constatação é congruente com um outro
estudo feito em 2005 pelo investigador moçambicano Carlos Shenga,
que demonstrou que os moçambicanos exibem uma estrutura distinta e

problemática de atitudes públicas em
relação à democracia e à governação,
caracterizada por baixos níveis de informação política. Na mesma senda,
sucessivos estudos do Afro-barómetro
também confirmaram tal situação,
que se mantém inalterável, apesar da
realidade multipartidária que o país
vive desde 1992.
Questionados sobre os principais
feitos do Governo em 2018, o estudo apurou que os cidadãos prezaram
mais a construção de infra-estruturas
sociais e económicas, com destaque aos centros de saúde, estradas
e pontes, estabilização de indicadores macroeconómicos, diálogo entre
o Governo e a Renamo, bem como
o controlo na exploração de recursos
florestais e faunísticos.
Quanto aos grandes erros do Governo em 2018, a tónica foi para a incapacidade de se lançar mão à grande
corrupção, as implicações nefastas
provocadas pelas chamadas dívidas
ocultas, assim como o crescente custo
de vida. Igualmente, a incapacidade de o Estado controlar os ataques
armados de Cabo Delgado constituíram um dos principais problemas
apontados como fracasso do Governo
de Nyusi em 2018.
Os órgãos de comunicação social
também foram objecto de estudo
de Egídio Vaz. Para estes, a Rádio
Moçambique continua a liderar as
audiências na categoria de rádio, seguida da Rádio Índico, enquanto a
STV é a televisão mais assistida, seguida da TVM e Miramar. O Jornal
Notícias, seguido de O País, são os
jornais mais lidos. Todavia, cidadãos
apontam o jornal Savana como o
mais confiável na categoria de jornais
impressos.
Por último, a pesquisa também quis
conhecer a opinião dos inquiridos sobre o desempenho dos governadores
de província. Nesta categoria, Abdul
Razak, Daniel Chapo, Stella Zeca e
Victor Borges aparecem em primei-

ro, segundo, terceiro e quarto lugares,
respetivamente.
A pesquisa online decorreu entre os
dias 12 e 17 de Dezembro e abrangeu
500 cidadãos de idades compreendidas entre 16-55 anos, em todo o território nacional e diáspora. Destes, 18%
são mulheres. Em termos de nível de
escolaridade, 60% destes possuem nível superior e apenas 5% afirmaram
possuir a 10ª classe ou menos.
Questionado sobre o significado dos
resultados para o Governo, Egídio
Vaz afirmou que o estudo revela que
mais uma vez 2018 continuou a ser
um ano difícil para o Governo de
Nyusi, mormente por causa do conflito armado em Cabo Delgado, a ne-

cessidade de assegurar a paz efectiva
com a Renamo, bem como a luta pela
estabilização dos indicadores macroeconómicos. Por outro lado, Vaz lamentou o facto de grande parte dos
membros do Governo estarem a fazer
pouco para melhorar a comunicação,
prestarem contas e engajar os cidadãos nas suas actividades. Resulta
daí que, segundo ele, os cidadãos não
conhecerem quem os governa, muito
menos a sua agenda.
Vaz recomenda o Governo a rapidamente adoptar uma estratégia digital
de comunicação para maximizar as
oportunidades da sua exposição junto dos cidadãos e assim combater o
falkenews.

Jornalista do MAGAZINE ganha
prémio sobre protecção social
A jornalista do MAGAZINE Indepen- sua implementação, acompanhamento
dente, Aida Matsinhe, foi distinguida e avaliação.
semana passada com o prémio de “me- A premiação enquadra-se no foco prinlhor artigo jornalístico em matéria de cipal da organização, que consiste na
protecção social”. A reportagem, com advocacia pelo direito do cidadão aos
o título “Redução orçamental condi- serviços de protecção social e do direiciona expansão do subsídio social bá- to dos actores da Sociedade Civil em
sico”, ficou em segundo lugar, tendo particular. Assim, estas premiações
o primeiro lugar sido ocupado por um são uma forma de promover publicatrabalho da Televisão de Moçambique ções jornalísticas sobre o assunto.
e o terceiro pela Rádio Moçambique.
A Plataforma surge num contexto em
O prémio foi atribuído pela Plata- que conceitos como pobreza e vulneforma da Sociedade Civil para Pro- rabilidade vão ganhando contornos
tecção Social, uma organização não- alarmantes a cada dia no país, sendo
-governamental sem fins lucrativos e este bastante limitado na prestação de
legalmente constituída, cujo principal serviços de protecção social.
objectivo é contribuir
para que a Sociedade Civil moçambicana seja influente nos
processos decisórios,
na formulação de políticas e estratégias
de Protecção Social
(PS) e tenha uma
participação activa nos programas e
projectos desenhados
nesta área, devendo
assim participar na Aida Matsinhe em pleno exercício de actividades
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A tribo e a democracia(Conclusão)
Butsu Makanda

A ausência de ideologia e valores
nacionais no poder e na democratização do país criou espaço para
que a tribo voltasse a buscar um
lugar no centro do palco político
e do poder. As últimas eleições
em Moçambique parecem ser
um indicador (ainda que confuso)
desse facto.
Antes das eleições gerais de 2014,
se discutia entre as elites e militantes de partidos, se o próximo
Presidente da República deveria
ser conotada ou não com a sua
região ou grupo étnico/tribo.
Uns advogavam que o próximo
Presidente não deveria ser do Sul
pois já tinha havido Presidentes
oriundos desta zona. Outros viam
o critério de escolha do Presidente
pelo lado do clã ou tribo, defendendo que deveria ser ou Macua,
ou Makonde, ou Chuabo, etc.
Pouco ou nada circulou sobre a
figura presidencial que nascesse
na meritocracia, integridade e
compromisso com a causa nacional. Nalguns círculos, o tom de
se dar primazia à tribo ou região
tomava (e continua a tomar) um
tom agressivo. Embora estas
opiniões venenosas não sejam das
lideranças do país, são questões
propaladas pelos fazedores das
opiniões. E por isso pode ganhar
força de fogo em floresta seca,
sobretudo quando as lideranças
politicas não se insurgem contra
isso.
Os analistas que procuram entender e fazer entender os resultados
das últimas eleições autárquicas
reflectem essa mixórdia que vai
desde batotas nos pleitos eleitorais, uso e abuso da tribo para fins
pouco saudáveis. Essas analises

especulam que grande parte do
voto, não foi voto de manifesto
eleitoral, mas sim tribal. O que
quer que se diga e que se entenda
foge totalmente da asserção da
consolidação do sistema democrático. Parece ser o poder nas suas
várias formas que abusa a tribo e
“tribaliza” negativamente o país.
A maioria do povo Moçambicano
não está mergulhada em conflictos
tribais. Mesmo quando se diz que
a tribo tal “já comeu” e por isso
agora ê vez da tribo tal, não passa
de uma manipulação da verdade.
A maioria das pessoas de todas as
tribos do país continua com fome
e com sede. De facto, se há alguém
que “já comeu” e “está a comer”
são as elites, independentemente
da sua tribo, partido ou região.
Estes cenários conjugados mostram que a implementação da
democracia no país tende a seguir pelas ruas de amargura. Os
méritos da democracia parecem
manchados e confundidos entre a escolha do dirigente pela
meritocracia, pela ideologia ou
seu manifesto, com a escolha
com base na tribo ou região. A
história mostra que o negativismo da “tribalização” é semente
de violência e instabilidade que
pode desembocar em guerras e
genocídios. E quando as tribos se
digladiam, elas perdem cada vez
mais, e os únicos a ganharem são
os oportunistas do poder.

membros, então, que seja considerada a forma mais simples de coesão e igualdade social. A diferença
entre as tribos deve ser tomada
como elemento de diversidade que
enriquece a nação. A construção
da democracia moderna Moçambicana deve tomar como ponto
de partida a proto-democracia
existente e evoluir para patamares
mais consolidados e estruturados.
Botswana tem uma lição de integração da proto-democracia com
a democracia moderna que pode
servir de referência ou exemplo.
Na edificação da nação Tswana, o
reconhecimento das tribos na administração publica, tinha características de divisionismo, porque
se acreditava na construção de um
estado mono-étnico. Na altura, 8
tribos ou grupos étnicos foram
enquadrados nos mecanismos de
tomada de decisão no país, deixando por fora outras 30, que tinham

que assimilar a cultura e os valores
dos outros. Cedo se descobriu que
a descriminação não era caminho
correcto porque “a arte, cultura
e história de cada grupo étnico
devem ser celebrados ao nível
nacional para que o povo possa
enriquecer na diversidade”.
Deveria ficar claro para Moçambique que o uso da diferença
entre as tribos para descriminar
ou estigmatizar só serve para
manipular, corromper e desacreditar nas eleições, na imprensa,
nos sistemas econômicos e todas
as instituições democráticas, incluindo CNE, justiça, Conselho
Constitucional, etc. Mocambique,
se de facto sonha em abrir um
caminho para um futuro definido
pela vontade da sociedade, tem
que reconhecer que a tribo é um
dos pilares que sustenta o sonho.
É preciso romper com a alienação

do sentido de tribo. Como diz R.
Brian Ferguson “é imperativo o
movimento para além de rótulos
que desencaminham”. O caminho
para tal passa pela identificação e
utilização de casualidades endógenas onde se coloca a história de
cada grupo e os seus valores organizativos e culturais na relação
com as instituições democráticas.
E no topo desta casualidade endógena devem figurar os meios
de coesão como instrumentos de
implantação das políticas públicas. É necessário ver ou criar um
continuo que nascendo na tribo,
desemboca na nação. A região
deve igualmente ser vista como
um continuo desde a cidade mais
próspera até à aldeia mais pobre.
Ao persistir na tendência actual,
o preço a pagar será incomensurável. Como diz um proverbio
Índio, “quem dorme com cães, vai
acordar com moscas”.
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editorial

Sobre o ano que termina e o próximo
A edição que o leitor tem em
mãos do semanário Magazine Independente é a última
do ano de 2018. Na próxima
terça-feira, o país estará na
azáfama das festas e os nossos ardinas aconselham que,
nesse dia, pouca gente (poucos leitores nossos) estará na
cidade para ler a publicação.
Daí que decidimos fazer o
fecho do ano nesta edição,
fazendo os necessários e indispensáveis balanços do ano.
Foi e é nosso consenso que o
ano que termina foi difícil,
sob todos os pontos de vista.
A economia do país continua
a sufocar as expectativas das
empresas e dos cidadãos, sendo claro que quem sobreviveu ao ano está de parabéns,
nós inclusos.
Estão de parabéns, pois, todos os moçambicanos que
atravessaram as tempestades causadas pela economia,
desde os pequenos produtores
aos grandes empresários, passando pelos empreendedores
aos homens do grande capital.

No nosso próprio sector, as
coisas continuam a não ser
fáceis. O negócio de publicidade e de venda de jornais
está cada vez mais fraco. As
redes sociais fazem concorrência com os jornais ou estações de rádio e televisão,
na produção de informação,
o que traz uma enorme confusão para o negócio da mídia.
Este ano, o país foi a votos,
numa eleição autárquica em
que o povo participou, mas
em que os órgãos eleitorais
ou funcionários neles afectos
não dignificaram a contento a sua actividade. Tanto
dinheiro gasto para realizar
eleições sem qualidade, não
pode ser! Já é tempo de o
país realizar eleições credíveis, sem barulho nem batota, para o orgulho da nação.
Neste ano também faleceu
o líder do maior partido da
oposição, o histórico Afonso
Dhlakama. O Estado rendeu-lhe a devida homenagem,
com a participação do Pre-

sidente Nyusi no seu velório,
na Beira.
A Renamo honrou-lhe com o
compromisso da paz, seguindo os consensos que ele havia
alcançado com o Presidente
da República, o que é bom
sinal e se encoraja publicamente. Teoricamente, não
seria fácil substituir um líder
que dirigiu uma organização
por mais de 40 anos, mas a
Renamo, ou seja, a sua parte
mais honesta e responsável,
parece estar comprometida
com a agenda deixada por
Dhlakama, no que diz respeito à preservação da paz e
consolidação de um Estado
Democrático.
Querems encorajar a actual
liderança da Renamo, encabeçada por Ossufo Momade,
a honrar o compromisso com
a paz, levando a bom porto
o processo de paz, de desmobilização, desarmamento e
reintegração dos guerrilheiros
da Renamo.
O país precisa de paz efectiva e a Renamo é parceira
fundamental desse processo,

para ver se no próximo ano
o conflito armado pertença à história e os homens e
mulheres moçambicanos se
reconciliem para todo o sempre.
O Presidente Nyusi tem seguramente muitos detractores seus, quer a nível do
seu partido, quer a nível da
oposição, mas ele também
precisa de ser encorajado e
abraçado por todos nas suas
iniciativas de paz, para que o
cancro que se chama violência cíclica em Moçambique
seja estancado para sempre.
As forças vivas da sociedade
moçambicana podem divergir em muitos aspectos, mas
na paz devem ser unânimes,
quer para a sua construção,
quer para a sua manutenção.
O ano que termina foi notável pela ausência de guerra e
pela paciência com que foram
dados importantes passos
rumo a uma paz duradoura,
nomeadamente a assinatura
do memorando de entendimento entre o Governo e a
Renamo.

Esperamos que o próximo
ano seja melhor que este, sobretudo a nível da economia.
É visível o sufoco das empresas e dos cidadãos por causa
da famosa crise. Que o ano
de 2019 seja melhor que este.
Que haja pão e água na mesa
de todos os moçambicanos,
no próximo ano. Da nossa
parte fica marcado novo encontro para o dia 8 de Janeiro. Estaremos nas bancas,
todas as terças-feiras. No entanto, o nosso site de notícias
estará sempre no ar, para actualizar os nossos leitores sobre o essencial que vai acontecendo no país e no mundo.
Boas-festas a todos, melhoras ao nosso companheiro de
grandes batalhas, o camarada Salomão Moyana, fundador desta publicação, que
este ano foi surpreendido por
uma doença grave. Sabemos
que ele é forte e tem sido forte. Esperamos que continue
forte. Bem-haja a todos!
jossiasgira@gmail.com

Ali Chaucate, o activista social(COnclusão)
Estórias

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

Mas tive uma outra percepção negativa que foi o isolamento de Tete, tipo
que se alguém me esquecia aqui eu
dizia Meu Deus…. Falar de Matundo
em Tete, naquela altura, era isolamento e desolador, parecia um livro
de Frances Kafka… entediante…
Mas hoje estou aqui… em menos de
um ano fiquei apaixonado por Tete.
Nunca me casei oficialmente, nem
Nikai, mas tenho uma união de facto
há 13 anos, tenho uma filha de 12
anos, mas sou feliz assim, eu acho
que não é preciso assinar os papeis.
Para a minha esposa foi difícil aceitar. A minha filha quando nasceu eu
tinha 34 anos. Minha única filha. Era
hábito de família, termos filhos tarde.
O meu pai tinha 30 anos quando me
teve. Naquela época era tarde. O
meu irmão foi o primeiro a se casar,
o Malik. Casou-se e tem 3 filhos, o
mais vellho tem 19 anos, o outro 16 e
a menina com 11. O mais velho está a
entrar na Universidade. A minha irmã
chama-se Madania, casou-se e tem 3
filhos, 16, 11 e o mais novo 8 anos.
O meu irmão mais novo chama-se
Amuro Dino vive maritalmente e
tem um filho de 4 anos. As minhas
origens… tenho uma mistura de
origens, bem à Moçambicana. Da
parte Bantu é que eu conheço menos.

A parte masculina vinha de fora mas
da parte feminina é que era daqui.
Mas como as avós converteram-se
e não há registo da sua origem. Da
parte do exterior são da Índia antiga
e das Comores. Os usos, costumes,
crenças, gastronomia tudo foi herdado
por nós. Eu tive quatro religiões na
família, a religião animista, a religião
cristã, a religião hindu, a maior parte
a religião muçulmana, e a religião
parsi. Hoje em dia somente 200.000
são crentes parsi. O meu bisavô era
parsi da Ilha de Moçambique que
depois vem para Lourenço Marques
onde só haviam 4 famílias parsi, uma
delas era o Ginwali, o Patel e o Virgy
(minha família). Ele era filho de um
parsi e de mãe macua. Foi estudar
para a Índia para electricista que aqui
ainda não se estudava. Ele teve que
voltar para Moçambique por falecimento do seu pai. Ele depois tentou
trabalhar nos CFM porque na altura
estavam a construir a linha férrea para
o Transval. Ele teve que trabalhar na
África do Sul porque aqui não se trabalhava em electricidade, mas pelos
CFM. Ele foi um dos responsáveis
da locomotiva que está no Museu. Os
hindus quando chegavam a Lourenço
Marques traziam capulanas (na terra
do Régulo Polana) e os marongas
passaram a deixar as peles pelas
capulanas. Vinham do Sul da Índia
cujo idioma era Gujarate, diferente
do Indi, tanto a falar como a escrever.
Eles faziam casamentos mistos com
mulheres marongas e os filhos resul-

tantes desses casamentos não podiam
ser hindus porque não se encaixavam
no sistema de castas. Então preferiam
converter os filhos em muçulmanos,
na maior parte, e só alguns católicos
(Canjis, Darsan e Carssan). Minha
mãe tinha avô hindu e o pai muçulmano por decisão do avô. A avó animista.
Agora os Comorianos, conhecidos por
majojos. Eles foram viver mais para
o Bairro da Mafalala. Eles vinham
à procura de emprego na hotelaria
porque era uma ilha de colonização
francesa com grande desenvolvimento na hotelaria. Acabaram por se
integrar na sociedade maronga com
fortes raízes. Eram conhecidos por
grandes curandeiros, mas baseado no
alcorão e por grandes navegadores.
Eles sabiam dirigir barcos rudimentares em viagens grandes no Oceano
Índico. Uma das vantagens era o
calendário lunar dos muçulmanos,
eles onde chegavam eles semeavam
coqueiros e andavam sempre com
cocos, evitam as epidemias. Eles de
dia andavam à deriva, mas de noite
seguiam as constelações. Um deles é
que acompanhou o Vasco da Gama
à Índia. Sobre o talento singular dos
Madjodjo nas artes magicas, esse facto foi facilitado pela própria religião
muçulmana. Embora seja derivada da
religião judaico-crista, o islamismo
adoptou da religião parsi a crença
nos génios, assim como acontence na
fabula Aladim e a lamapada magica.
A partir disso basta explicar o mundo
espiritual que e atribuído aos génios.

Na língua macua e interessante notar
que od espíritos são designados por
Madjine. Portanto, para se ser um
bom curandeiro comoriano basta ter
a capacidade de evocar os génios do
bem para combater os génios malignos. A Mafalala é um bairro que
deriva do nome de uma dança macua
chamada Lifalala. Em Mafalala vivia
uma comunidade macua porque os
macuas eram um dos poucos povos
que entendiam de navegação e trabalhavam na capitania porque o pessoal
do sul não entendia de navegação.
Também havia uma comunidade
cabo-verdiana e a comunidade comoriana. Na altura havia a Associação
dos Comorianos de Moçambique que
hoje foi transformada na Mesquita
Iti-faque. As Mesquitas fazem os
4 pontos cardeais na Mafalala (Iti-faque, Baraza, Cadria e Chadulia).
Na Associação dos Comorianos foi
onde houve eventos culturais que
culminaram no aparecimento da Marrabenta. Pela populações rurais vem o
Majica que misturada com as outras
influências urbanas, onde se destacou
a rumba cubana na altura escutada
através de gramafones, transforma-se em Marrabenta. Alguns nomes a
destacar que passou nessa Associação
são: guitarrista Daiko (considerado o
maior guitarrista da África Austral),
o dançarino Zageta, trovadores como
Juma Mukassica, que influenciou o
Wazimbo (Humberto Benfica). Eu
sou 50% Maxaquene e 50% Sportinguista, mas também tenho o meu

coração no Mahafil Islão, um dos
clubes mais antigos de Lourenço
Marques fundado em 1918. O campo
do Mahafil ainda existe na Rua que
vai dar ao Mercado de Xipamanine.
Só muçulmanos é que podiam jogar
no Mahafil antes da independência e
isso fez com que o Mahafil não aceitasse um grande jogador, Sebastião
Lucas da Fonseca, mais conhecido
por Matateu, o Deus do Belenenses.
Embora o Mahafil fizesse parte do
campeonato indígena, era, contudo,
o que mais atraia as massas. Os mais
velhos ainda se lembram do Derbi de
futebol que era entre o Mahafil Islão
e o Atlético Maometano. Até hoje se
sente essa rivalidade. Nas associações
culturais tínhamos a rivalidade entre
a Associação Africana dominada
pelas famílias mestiças, e o Instituto
Negrófilo de Moçabique, mais tarde
Instituto dos Negros de Moçambique dominada pelas famílias negras
assimiladas. A Associação Africana
ainda está no Clube Desportivo do
Madjedge, mas o Presidente Guebuza devolveu o Instituto de Negros
de Moçambique que era o Hospital
do Alto Maé actualmente. A esposa
do Eusébio, a Flora, foi ginasta da
Associação Africana. Esta é a minha
estória tia.”
Obrigada Ali pela tua linda estória.
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Voz do Povo

Crise económica, fraude eleitoral e acesso a
justiça marcaram os cidadãos em 2018

Carlos Matsinhe
Foi um ano em que tivemos
muitos desafios na economia, apesar de se registar algum desenvolvimento. Há ainda inquietações
no que diz respeito a dívida pública e, olhando para a questão da
busca da paz em Moçambique, é
preciso incentivar os nossos líderes a continuarem com o diálogo.
Espero que 2019 seja um ano de
sucesso para o país.

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Adelaide Paulo
O ano 2018 foi negativo, porque
o país atravessou momentos de
crise financeira. Muitos projectos
não foram concretizados porque
dependiam do dinheiro, e também
no que diz respeito ao processo
das eleições municipais não foram
justas em algumas autarquias. Esperamos que as eleições de 2019
sejam mais justas e transparentes.

Alfredo dos Santos
O ano 2018 foi razoável, mas
a administração da justiça em
Moçambique deve evitar acumular muitos processos sem julgar.
Por outro lado, quero acreditar
que no próximo ano haja mais
celeridade na tramitação de processos. Apelo as entidades competentes a encontrarem saídas
para que a justiça seja acessível
ao povo.

Muatija Buana
Penso que 2018 não foi um ano
de sucesso porque o país registou
momentos difíceis no que tange
a crise económica, ataques de homens armados em Cabo Delgado,
irregularidades no processo das
eleições autárquicas de Outubro
passado e fraude académica. Os
nossos dirigentes devem continuar
na busca da paz em Moçambique.
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“Retratos” dos efeitos negativos
dos casamentos prematuros
O Plano Nacional de Prevenção e Combate aos
Casamentos Prematuros
de Moçambique indica
que o combate a esta
prática ainda é um desafio, exigindo-se maior esforço na luta contra este
mal que está a perpetrar
a pobreza. Joaquina Mabia
consta numa lista extensa de meninas que viram
os seus sonhos interrompidos para dar à luz uma
outra vida.

O

Adelina Pinto

MAGAZINE
conversou com
algumas raparigas do distrito do Dondo,
na localidade de Mafambisse. Joaquina Mabia, com 17
anos de idade, mãe de um
filho e neste momento esperando o seu segundo filho,
faz parte de uma lista grande
de raparigas que tiveram que
abandonar os estudos para
serem mães.
“Tornei-me mãe aos 15 anos
de idade”, disse visivelmente arrependida pelo facto de
não ter denunciado os pais
quando lhe apresentaram um
senhor, que na altura tinha
30 anos de idade, ou seja, 15
anos mais velho, para ser seu
marido.
Devido a diferença de idade,
Mabia não pode dar a sua
opinião sobre o processo de
educação do seu filho, apenas
limita-se a aceitar todas as
decisões impostas pelo marido.
“Eu não estou feliz por ter
deixado de ir a escola. Neste lar sou a terceira esposa,
somos expostas a qualquer
doença de transmissão sexual
por partilharmos o mesmo
marido, tudo isso devido aos
meus pais. Sinto que devia
ter continuado a estudar, se
calhar não teria esta vida. Se
tivesse continuado com os estudos neste momento estaria
a frequentar a 9ª classe”, referiu.
Em relação à situação dos
casamentos prematuros em
Moçambique, o representante do UNICEF, Marcoluigi Corsi, avançou que “a

extensão de casamentos de
crianças e a idade muito precoce em que isso ocorre frequentemente tem profundas
implicações no bem-estar,
educação e saúde de muitas
adolescentes, com repercussões sobre a qualidade da
sua vida de adulto e esforços
para a redução da pobreza”.
“Esta prática social retrógrada viola os Direitos Humanos
e atrasa o desenvolvimento
nacional. O desafio agora é
continuarmos esses esforços
e manter uma prioridade virada para o desenvolvimento,
a nível das comunidades e do
Governo, tomar as medidas
necessárias para eliminar o
risco de casamentos prematuros para a próxima geração
de meninas,” concluiu Marcoluigi Corsi.
De acordo com o relatório do
UNICEF 2018, Moçambique
encontra-se entre os países
com maior prevalência de
casamentos prematuros no
mundo e apresenta índices
de prevalência acima dos restantes países da África Austral e Oriental, ficando apenas atrás do Malawi. Quase
uma em cada duas raparigas
(48,2%) casou antes dos 18
anos e destas, 14,3% casaram antes dos 15 anos (IDS
2011).
Trata-se de uma prática social prejudicial fortemente
associada à pobreza, mas
existem outros factores que
concorrem para a perpetuação dos casamentos prematuros, que vão desde as lacunas no conhecimento sobre o
quadro legal e sua aplicação,
atitudes e práticas enraizadas nas tradições culturais,
relações desiguais de género,
o fraco acesso à informação,
além das disparidades no
acesso a oportunidades económicas, a serviços educacionais e de saúde.
Trata-se de um fenómeno sobretudo rural e com
maior prevalência no Norte
do país, Cabo Delgado 62%
e Nampula 61%, (IDS 2011).
Apesar de todos os esforços
do Governo e da Sociedade
Civil, nomeadamente através da Estratégia Nacional
de Prevenção e Combate aos
Casamentos Prematuros, a
redução nas taxas de prevalência tem sido insuficiente para compensar o rápido
crescimento populacional, o
que significa que mesmo que

a percentagem de raparigas
casadas na adolescência tenha diminuído o número absoluto de casamentos prematuros aumentou.
Estudos realizados pela
WLSA Moçambique, uma
organização não-governamental, concluíram existir uma relação entre os
casamentos prematuros e
os ritos de iniciação, pois
“durante os ritos são transmitidos às meninas conhecimentos sobre as relações
sexuais e a forma como
devem comportar-se para

agradar ao homem. Às meninas é ensinado que não
devem ter medo dos homens
e como devem agir quando
lhes são entregues. O sexo
das meninas é arroz e milho,
assim são ditas. Muitas famílias dizem às crianças depois
dos ritos que elas têm de
comprar o material escolar e
trazer comida para casa. As
meninas aprendem a obedecer os homens e a nunca dizerem não quando o parceiro
lhes pede sexo, e igualmente
aprendem que o mais impor-

tante na vida é ter um marido e filhos”.
Em relação às estratégias
para combater os casamentos prematuros, a ministra
de Género, Criança e Acção
Socia, Cidália Chaúque, revelou que uma das acções
previstas na matriz da Estratégia Nacional de Prevenção
e Combate aos Casamentos
Prematuros em Moçambique
2016 – 2019 é a realização de
1750 representações teatrais
por ano, através das quais se
pretende difundir mensagens
de sensibilização.

Vale Moçambique vai acolher recém-formados
do Instituto Nacional do Emprego
O Ministério do Trabalho,
Emprego e Segurança Social (MITESS), através do
Instituto Nacional do Emprego (INEP) e a Vale Moçambique assinaram, semana
passada, um memorando de
entendimento com vista à
inserção dos recém-formados
na vida activa e à promoção
do auto-emprego, por via de
estágios pré-profissionais nas
unidades produtivas daquela
mineradora e da atribuição
de kits aos melhores graduados do Instituto de Formação
Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC), respectivamente.
Para o efeito, o INEP passará, entre outras acções,
a inscrever e seleccionar
candidatos a estágios pré-profissionais, fornecer à
Vale Moçambique a relação
dos recém-graduados inscritos nos centros de emprego,
emitir certificados de estágio
pré-profissional, inscrever e
seleccionar os beneficiários
de kits para o auto-emprego

e monitorar as suas actividades.
A Vale Moçambique, por seu
turno, vai disponibilizar ao
INEP listas de estágios por
especialidade, idade e sexo,
elaborar, semestralmente, relatórios de acompanhamento
e avaliação do estágio, divulgar e facilitar o acesso à informação sobre vagas no seu
Programa de Estágios para
a comunidade, bem como os
critérios de selecção, entre
outras acções.
Entretanto, como primeiro
sinal da materialização do
memorando, a Vale Moçambique efectuou a entrega de
30 kits de auto-emprego a
igual número de beneficiários, formados em Mecânica
Auto bem como Canalização,
pelas delegações do IFPELAC da cidade e província
de Maputo.
Para Juvenal Dengo, director-geral do INEP, a assinatura do memorando faz jus
às acções do Governo, com
vista ao envolvimento do sector privado na promoção de

oportunidades de emprego
aos moçambicanos, em particular aos jovens.
A aposta nos estágios pré-profissionais e no auto-emprego, segundo Juvenal Dengo, resulta da constatação
e análise das dinâmicas do
mercado de trabalho a nível
nacional e internacional, que
apontam, entre outros factores, as inovações tecnológicas como dinamizadores do
sector produtivo e da economia, o que tem resultado no
aumento da eficiência e da
produtividade, bem como na
redução de empregos formais.
Para o gerente de Relações
Institucionais da Vale Moçambique, Bruno Chicalia, a
assinatura do memorando e a
oferta de kits de auto-emprego visam fazer face aos enormes desafios impostos pelo
mercado de trabalho, como
são os casos da falta de experiência por parte dos candidatos ao primeiro emprego,
assim como de equipamentos
para aplicar o conhecimento
que os jovens detêm.
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modernizar para melhor servir

63 milhões de meticais
tido 19 processos ao SERNIC
e instaurado 22 processos disciplinares, dos quais nove em
tramitação.
“Nalguns casos, tivemos
situações de empolamento e
noutros de má aplicação do regulamento. Noutros ainda, tivemos situações de pagamentos
indevidos, sendo que os pouco
mais 2.500 processos irregulares dizem, no conjunto, respeito
a estas situações”, explicou Alfredo Mauaie.
De acordo com a gravidade
de cada caso, o INSS instaurou
processos disciplinares e remeteu alguns à investigação criminal: “Os processos remetidos à
investigação criminal correspondem a casos que apresentavam indícios criminais, nomeadamente a falsificação de elementos de cálculo, neste caso,
das remunerações”, referiu.
Sobre a mecânica da frau-

de, o director geral do INSS
lembrou que, na vigência do
tratamento manual, as remunerações de cada trabalhador
eram lançadas em ficha de registo individualizadas e, neste

processo, em alguns casos, as
remunerações lançadas não
correspondiam ao valor efectivamente pago ao trabalhador.
Esta situação levava a que, no
momento de cálculo e fixação

de prestações, fosse usada uma
base errada, resultando daí a
fixação de prestações irregulares.
“Havia aqui cumplicidade
de alguns funcionários e de
alguns beneficiários do Sistema. É fundamental nós termos
a base de dados formada, no
sentido de tudo o que estava no arquivo manual passar
para a base digital. A partir
daí, passamos a operar com
recurso à base de dados digital”, vincou, salientando que o
processo de migração foi fundamental para o processo de
pagamento.
Como consequência disso, a
prova de vida passou a ser feita de acordo com a informação
disponível na base de dados digital. Todos os pagamentos em
curso respeitam à informação
que está nessa base de dados,
quer do ponto de vista contri-

butivo, quer do ponto de vista
doutros pagamentos que um
determinado trabalhador, na vigência do seu contrato de trabalho, tenha auferido ao nível da
Segurança Social.
Alfredo Mauaie apontou
ainda que os ganhos da informatização são visíveis, nomeadamente, a transparência e a
flexibilização dos processos,
que se traduzem na redução
do tempo para a concessão dos
benefícios: “Estamos a sair de
uma situação em que as pessoas
ficavam, em alguns casos, acima de seis meses para poderem
ter as prestações de longo prazo, e esse tempo foi reduzido
para cerca de 30 dias, e menos
tempo ainda para as prestações
de curto prazo, como o subsídio por doença e em relação ao
subsídio por morte, que é pago
no momento que é requerido”,
concluiu.

REVOLUÇÃO NAS OPERAÇÕES DO INSS

Plataforma M-Contribuição
regista mais de 800 mil visualizações
Um dos méritos da informatização
do Sistema foi de imprimir maior celeridade, segurança e transparência dos
processos. Neste âmbito, a plataforma
M-Contribuição (Minha Contribuição,
Meu Benefício) revolucionou ainda mais
as operações, no que tange à flexibilização da interacção entre o INSS e os beneficiários.
Esta plataforma tecnológica permite
aos beneficiários do Sistema a obtenção
de informações sobre a sua situação contributiva, em tempo real, através de um
telemóvel, tablet ou computador, com
acesso à internet.
Lançado pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, em Maio de
2017, este serviço inovador, para além
de permitir aos beneficiários acederem
à informação sobre a sua situação contributiva, possibilita, igualmente, a elaboração de diversos requerimentos e o
acompanhamento do estágio da sua tramitação, sem a necessidade de se deslocar aos serviços do INSS.
Após cerca de 18 meses do seu lançamento, a plataforma registou um total de
815.302 visualizações, que resultaram em
67.449 cadastros de beneficiários e abertura de 14.295 requerimentos, dos quais

5.967 referentes às prestações e 8.328 relativos a extractos de contribuições.
Com esta tecnologia, segundo esclareceu Alfredo Mauaie, o trabalhador está
em condições de fazer um acompanhamento permanente da sua situação contributiva e, por via disso, pode interpelar
a sua entidade empregadora, caso seja
necessário, em situações em que não sejam canalizadas as suas contribuições,
contrariamente ao que acontecia no passado, em que muitas das vezes, o trabalhador só se apercebia da existência de
irregularidades, no momento do cálculo
da sua prestação.
“Por vezes, nessa altura, a entidade
empregadora já havia fechado as portas,
o que tornava ainda mais difícil o processo de regularização”, destacou.
Em relação às visualizações registadas, o director geral do INSS referiu que
não dizem respeito apenas aos utentes do
Sistema, mas sim ao público em geral.
“Esta ferramenta trouxe maior interacção entre a instituição e os utentes do
Sistema, permitindo-lhes acompanhar de
forma permanente a sua situação contributiva a partir de qualquer lugar, desde
que tenham condições para aceder ao site
do INSS”, afirmou.

A entrada em funcionamento deste
serviço veio aliviar as enchentes que se
registavam nas áreas de atendimento ao
público no INSS, uma vez que, nas actuais condições, só se deslocam ao instituto os beneficiários que têm dificuldades de aceder à plataforma M-Contribuição e os que não têm meios apropriados
para aceder ao serviço.

“Estamos a fazer agora a sua divulgação, porque achamos que mais pessoas
devem conhecê-la e, sobretudo, terem
o domínio do seu uso para facilitar a
processo de interacção com o INSS”,
considerou o director geral, salientando
o empenho do instituto na melhoria da
capacidade de resposta, para fazer face à
demanda, cada vez mais crescente.
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Tribunal de Boane
envolve-se em esquemas
Falsificação de depoimentos e indícios de suborno
descrevem o perfil do
julgamento de dezenas
de vítimas acusadas de
invasão de terras, no Parque Industrial de Beleluane (PIB). Da intervenção
de cada réu, o MAGAZINE
Independente apurou que
só um terço do valor de
caução foi depositado
na conta do Tribunal e o
restante montante foi
pago a mão.

P

Nelson Mucandze

or volta das 10
horas e 14 minutos do dia 15 de
Novembro passado, o Juiz do
Tribunal Distrital de Boane,
Agostinho Massangaia, chegava ao Tribunal para conduzir a sessão, cuja agenda
era a sentença dos 19 réus
envolvidos no processo número 183/1002/P/2018, que
arrola os acusados de “usurpação de imóveis e arrancamento de marcos”, no PIB,
Distrito de Boane, província
de Maputo.
Passados mais de 10 minutos sem o juiz colocar os pés
na sala de sessões, a Oficial
de diligências dirigiu-se aos
réus, que suportavam o calor do recinto, para, sem
dar qualquer esclarecimento
sobre a decisão, anunciar o
adiamento da sessão, inicialmente marcada para as 9 horas.
Devido a qualquer eventualidade, com o atraso do
Juiz Massangaia à mistura,
a sentença passou do dia 15
de Novembro para 4 de Dezembro. Naquele dia, nem
os advogados de defesa conseguiram explicar à nossa
reportagem a razão do adiamento, muito menos o Tribunal, que é apático à imprensa.
No dia 4 de Dezembro, um
cenário meio idêntico, embora com um atraso de menos
de uma hora, veio a repetir-se. Chamou apenas atenção o Hyundai Sonata, com
matrícula sul-africana, do

homem do Ministério Público, figura bem temida nos
corredores da Matola - Rio.
Depois de um mini encontro à porta fechada entre os
advogados e o Juiz, a sessão
com agenda da sentença veio
a ser novamente adiada para
11 de Dezembro. Também no
dia 11, que coincidiu com a
reunião da Legalidade, não
houve nenhuma sessão. Só
no dia 13 passado mais de
19 réus foram condenados a
pena menor, convertida em
multa a uma taxa diária de
225 meticais, cuja soma vai
dar aproximadamente o valor da caução. No entanto,
a nossa reportagem soube
de algumas fontes que quase
duas semanas antes da leitura da sentença a Procuradoria Distrital de Boane terá
enviado uma nota à Procuradoria Provincial de Maputo,
dando por absolvidos os 19

réus envolvidos naquele processo.
É mais um acto escandaloso que coloca em choque
qualquer leigo em matéria
jurídica, questionando-se as
intenções da nota, que peca
por ter sido enviada antes da
sentença a anunciar a absolvição de pessoas que viriam a
ser condenadas.
Não é a primeira vez que os
homens da lei agem à margem da mesma lei que juraram defender.
Lembre-se que, segundo denunciou Anacleto Cuna,
abordado pela nossa reportagem na Cadeia Central de
Maputo, o seu depoimento foi falsificado com vista
a chegar-se a mais pessoas:
“Dizem que Paulo Manala foi
detido por ter dito que trabalhávamos juntos, mas isso
não é verdade”, disse na altura.

Fundos da caução fora da conta
do Tribunal
Numa gestão suspeita, os
acusados ou familiares, de
forma individual, segundo
apuramos em contacto com
estes, colaboraram no pagamento de subornos, outros
conscientes e outros não, que
variavam entre 40 e 200 mil
meticais. Era mediante estes
valores que a liberdade condicional imperava.
“Eu não sei como é que foram os pagamentos, mas a
minha família diz que pagou
90 mil meticais ao Tribunal,
destes, dez mil foram deposi-

tados na conta do Tribunal.
Está tudo no talão de depósito”, disse Joaquim Cuambe,
que discorda com a decisão
do Tribunal.
Cuambe, que ao todo foi
condenado a cinco meses de
prisão convertidos em 33.750
meticais, disse não concordar
com a decisão do Tribunal.
“Queriam 102 mil meticais,
mas a minha família pagou 90, no talão de depósito
vem apenas 10 mil meticais.
Eu estava na cadeia, não sei
como é que isso foi”, disse.

A mesma posição é assumida
por Rafael Jalane, líder comunitário de Beluluane desde 1982, um nome acusado
pela comunidade de não respeitar as terras, sendo que o
seu envolvimento com o parque não é o primeiro, é constantemente apontado como
quem legaliza a usurpação
das terras às comunidades.
“Eu é que fui com o procurador para lá, se eu sou culpado também o procurador é”,
referindo-se ao procurador
Carlos Alima, que formalizou
a acusação depois de uma
suspeita investigação.
Adiante acrescenta que “não
vi recibo, mas a família é que
pode explicar. Só que na explicação vem que pagou 80
mil meticais, quando no recibo vem 10 mil meticais.
Quando começou a invasão
eu fiz todo o esforço, mandei
informações para a chefe do
posto e hoje sou condenado.
O que é isso?” – questionou
Jalane, que se mostrou decepcionado com a Justiça.
“Eu fui me reunir com as
pessoas que estavam a invadir, reuni-me lá por duas vezes. Fui com o próprio Procurador, porquê ele não fica
preso”, reforçou revoltado.
Os advogados de defesa dizem ter tido conhecimento
agora de que os seus constituintes pagaram mais do
que o que consta nos talões
de depósito. “Eles pagaram,
mas os valores não foram
depositados na totalidade
na conta do Tribunal”, disse
Adolfo, mandatário de Rabia

Aly, explicando que não há
talões de depósito desses valores dos seus constituintes,
mas quase na sua maioria
vem 10 mil quando pagaram
mais.
Para Paulo Manala, a sua
pena chegou a 13 meses convertidos em multa no valor
de 87.500 meticais, segundo
ilustra a sentença em nossa
posse, embora no despacho
do Juiz vem que deveria pagar 100 mil meticais de caução. A sua família foi pagar
no total 300 mil meticais.
Embora este se tenha recusado a tecer qualquer comentário e nem esteve presente na
sessão de leitura da sentença,
o Magazine soube que depois
de se exigir um milhão de
meticais para a sua soltura,
“a redução da caução só viria a acontecer depois de a
família pagar o valor de 200
mil meticais, anunciado pelo
Oficial de nome Arcílio Nhabomba”.
Dito e feito, segundo narra
um dos intervenientes que
pediu anonimato, o Oficial
acompanhou a família para
o Multi-Hotel na Matola,
onde se encontrava o Juiz e o
Procurador. Foi lá, no dia 14
de Setembro, que os 200 mil
meticais foram entregues, no
dia seguinte, a mesma família depositou os 100 mil meticais na conta do Tribunal.
Porém, à nossa reportagem
Nhabomba diz que quem esteve em frente do processo é
um outro colega, negando o
seu envolvimento.
Entretanto, nem todas as famílias tiveram acesso ao despacho que anunciava as cauções. É o caso da família de
Anacleto Cuna, condenado
a multa de 47.250 meticais.
Segundo ele, foram comunicados oralmente que deviam
pagar 150 mil meticais, mas
o valor reduziu para 66, e
destes apenas 10 mil foram
depositados na conta Tribunal.
O Magazine não conseguiu
apurar os detalhes da entrega, mais concretamente a figura que recebia os valores,
mas os advogados de defesa,
pelo menos os dois que falaram com a nossa reportagem,
confirmaram que sim, sem
o seu conhecimento os seus
constituintes pagaram mais
do que o declarado.
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Sentença destaca postura
condenável de Ana Maposse
Segundo lê-se na sentença, em 2016, volvidos cerca
de 16 anos, “a senhora Ana
Maposse, então secretária da
comunidade de Djuba B do
Partido Frelimo, foi criando situações de invasão em
cerca de 300 metros quadrados dentro da área do PIB,
o cercado de arame farpado
demarcando uma estrada de
acesso de 300 metros quadrados, usando máquinas pesadas, iniciando algumas obras,
tudo dentro da área do PIB
e com base na arrogância e
sem qualquer autorização das
entidades legais e ou do PIB
ou algum fundamento aceitável”.
O que a sentença não acrescenta é que a referida estrada
de 300 metros era para criar
acesso a um espaço pertencente a Raimundo Diomba,

governador da província de
Maputo. Talvez seja por isso
que ela dizia, segundo documentos na posse do Magazine, que agia em nome de ordens de cima.
Curiosamente, no decorrer
do julgamento, dos cerca de
19 pessoas acusadas de usurpação de imóvel (terras) e
arrancamento de marcos no
PIB não foi solicitada a figura de Ana Maposse, líder
comunitária de Djuba, nem
como declarante, embora a
defesa a tivesse solicitado e o
juiz aceitado.
“Os administradores do parque disseram terem convocado a camarada Ana Maposse
para se fazer presente para
resolver o problema de forma
amigável, porque seria benéfico para as partes, mas ela
recusou-se alegando que está

Magazine independente

13

a construir os muros pertencentes a dirigentes de alto
nível do Governo”, lê-se na
mesma síntese que o Magazine Independente teve acesso.
“Em Agosto último, numa
atitude perigosa e arrogante,
a sra. Ana Maposse pôs-se a
parcelar novas áreas, não respeitando os limites do PIB, e
como consequência iniciou-se
algumas obras dentro da área
do PIB, das quais uma delas
circundou uma das guaritas
dos seguranças pertencentes
ao parque. Segundo Ana Maposse, essa obra pertence a
Sua Excelência o Governador
Raimundo Diomba, a obra
ao lado é da pertença do Venerando Presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga”, lê-se na exposição
que foi igualmente remetida
ao Comité de Verificação,
realçando que parte destas
obras é realizada no final de
semana.

Ngunga desafia jovens a liderarem
seus destinos profissionais
O vice-ministro da Educação
e Desenvolvimento Humano,
Armindo Ngunga, desafia os
recém-graduados pelo Centro
de Aspiração para Jovens em
Moçambique, braço de formação da Fundação Rizwan
Adatia, a serem autores principais dos seus destinos profissionais.
Foram no total 525 técnicos profissionais colocados
no mercado de trabalho pelo
Centro de Aspiração para
Jovens em Moçambique. Na
ocasião, o vice-ministro da
Educação e Desenvolvimento
Humano, Armindo Ngunga,
que presidiu à cerimónia de
graduação, disse aos graduados que o Governo continua a
envidar esforços na expansão
da rede escolar e a incentivar os jovens a frequentarem
cursos técnico-profissionais de
curta duração para responder à procura de mão-de-obra
qualificada.
Ngunga avançou ainda que é
importante que se abrace este
tipo de formação, que permite municiar os jovens de ferramentas para a sua sobrevivência, e a Fundação Rizwan
Adatia, através do centro,
desempenha um papel muito
importante neste aspecto.
Assim, segundo o governante,
o Governo apoia este tipo de
iniciativas, através do Orçamento do Estado, mas tam-

bém contando com a iniciativa privada ou comunitária,
como o exmplo desta fundação, com vista a satisfazer as
necessidades cada vez mais
crescentes dos jovens e adultos que surgem com os constantes desafios de desenvolvimento económico do país.
Os cursos técnico-profissionais, segundo Ngunga, permitem aprender o saber fazer.
Este tipo de cursos oferece
conhecimentos, competências
técnicas específicas e necessárias para se exercer uma determinada profissão ou ofício,

através do auto-emprego e do
empreendedorismo.
“Vocês são o futuro deste país
e todos nós esperamos que
possamos contribuir para o
desenvolvimento sócio-económico de Moçambique”, disse
Ngunga dirigindo-se aos presentes.
Por sua vez, Rizwan Adatia,
patrono da Fundação, que anseia atingir cerca de um milhão de pessoas apoiadas pela
Fundação no próximo ano,
disse que desde 2015 já foram
apoiadas pelo menos 15 mil
pessoas, através da Fundação
em diferentes áreas, com des-

taque para a saúde, educação
e abastecimento de água.
Na ocasião, Rizwan Adatia
recomendou aos jovens graduados a darem seguimento
à jornada académica ora iniciada. “Várias competências
puderam adquirir durante
a formação, pelo que devem
praticar e melhorar cada vez
mais os conhecimentos aqui
adquiridos”, disse.
Prosseguindo, Adatia disse
que “as competências adquiridas durante os três meses de
formação só terão importância se as colocarem em prá-

tica através do auto-emprego
ou trabalho para outrem”.
Mas isso só será possível, segundo Rizwan Adatia, se estes jovens acreditarem nas
suas potencialidades, aliás, na
ocasião, o patrono da Fundação passou o bê-a-bá sobre
como vencer os desafios colocados pela vida, afirmando que “vocês devem criar
o hábito de praticar a meditação, que é o uso do poder
da mente, criem o hábito de
falar convosco mesmo, por
exemplo dizer que eu sou o
mais saudável, o mais forte e
o mais feliz, isso vai vos ajudar a alcançar o que querem
nas vossas vidas, porque esse
exercício vos vai dar força
para alcançar os vossos objectivos”.
Refira-se que esta é a sexta
cerimónia de graduação, contando com um total de 525
graduados de vários cursos
de ensino técnico-profissional,
nomeadamente corte e costura, artesanato, beleza e estética, serralharia, ladrilharia,
carpintaria, entre outros.
Importa salientar que de 2016
a esta parte foram graduados
mais de 3.240 técnicos, sendo
60 porcento do sexo feminino, segundo avançou o Administrador do centro, José
Manuel.
Adelina Pinto
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Eight alleged terrorists detained near Palma
The Mozambican
defence and security
forces on Thursday
morning captured eight
men, believed to be
members of the terrorist
organisation operating
in parts of the northern
province of Cabo Delgado.

A

ccording to
a report in
Friday’s issue of
the independent
newssheet “Carta de Mocambique”, the men
were captured in the village
of Malamba, which is just seven kilometres from the town
of Palma.
The eight men, aged between
18 and 40, were armed with
machetes, spears and arrows. After their arrest, a
crowd gathered at the Palma district police command,
anxious for a glance at the
people who are allegedly responsible for so much misery
in Cabo Delgado.
But some sources in Palma
who spoke to “Carta de Mo-

cambique” said the men have
nothing to do with the insurgency – they were merely villagers who had gone into the
bush for hunting and other
subsistence activities.
They were seized following
an incident on Tuesday when
a farmer from Malamba was
kidnapped and killed in his
field. Other members of his
family then set out in pursuit
of the killers.
On Thursday, the community leader from the Incularino neighbourhood, on

the outskirts of Palma, Ali
Nkule, was called to the police command to identify the
men captured. The paper’s
sources said that, before they
went into the bush to hunt,
the men advised the authorities, who advised against
their trip.
But they went anyway, and
while they were in the bush
villages near Palma came
under terrorist attack. This
made them suspects.
Stories circulated in Palma
on Thursday that a local

religious leader, Sheik Abdremane Alide had been arrested in Mtwara province in
Tanzania, accused of belonging to the insurgent group.
Alide, who makes regular visits to Tanzania, runs a Palma koranic school, with 20
pupils. By Thursday afternoon his family had no idea
of his whereabouts.
People displaced from Palma villages are now fleeing
to the district capital. Many
fled into the bush on Wednesday night, following an

attack against the village of
Miando, in which 100 houses
were burnt down.
A local source told “Carta
de Mocambique” that this
raid began at about 16.00,
when a taxi-driver, returning
to Miando from the Quionga administrative post, was
shot. He ran into a road block set up by insurgents, but
instead of obeying their orders to stop, he accelerated.
Shot in an arm, he could not
continue riding his motorbike-taxi for long, and abandoned it in the bush. He made
his way on foot into Palma
town, where he was sheltered
by relatives. That evening,
at about 21.00, the insurgents set much of Miando on
fire. There were no reports
of loss of life, but many of
the 500 people who lived in
Miando abandoned their homes and trekked into Palma.
Palma is the district where
liquefied natural gas (LNG)
facilities will be built, to exploit the enormous natural
gas deposits discovered in
the Rovuma basin off the
coast of Cabo Delgado.
AIM

Sacked mayor blackmails Quelimane Assembly
The Mayor of the central Mozambican city of Quelimane,
Manuel de Araujo, has threatened not to pay three months
back wages to the 22 members
of the Quelimane Municipal
Assembly, until the Assembly
passes the amended budget

for the municipality, reports
Friday’s issue of the independent daily “O Pais”.
Araujo says that in August he
submitted the amended budget to the Assembly, but the
members refused to deal with
it “because they don’t recogni-

se my legitimacy as Mayor of
Quelimane”.
It is, however, not just the
Assembly that denies his legitimacy. In August, the government sacked Araujo,
because he had switched his
political allegiance from the
Mozambique Democratic Movement (MDM) to the main
opposition party, the former
rebel movement Renamo. The
government cited a clause in
the 1997 law on administrative supervision of municipalities, which states that “office
holders in municipalities shall
lose their office if, after the
elections, they join a party or
list different from the one for
which they presented themselves to the electorate”.
Araujo is clinging on to his
position because he appealed
against the government decision to the Administrative
Tribunal and, although three
months have passed, the Tribunal has yet to issue a ruling.
Araujo made it brutally clear
that, unless they pass his budget, the Assembly members
will not receive their remuneration. “There are two possibilities: either I am legitimate and I sign the cheques, or

I am not legitimate and I do
not sign the cheques”, he said.
If the impasse continues, and
the Assembly refuses to meet
to pass Araujo’s budget, then
the Quelimane municipality will enter 2019 without a
budget or a plan of activities.
“It is the municipal citizens of
Quelimane who will be prejudiced”, said Araujo. “I will never take a decision to sacrifice
the municipal citizens”.
He complained that the budgetary problems mean “I don’t
have money to buy fuel. For
fuel, I have to beg money from
business people, because if I
take the money from the municipality, I shall exceed the
budgetary limits”.
The head of the group of the
ruling Frelimo Party in the
Assembly, Rijone Bombino,
accused Araujo of lying. He
said the wages of the Assembly members do not come
from the budget at all, but
from the municipality’s own
internal revenue. And if there
was a real problem in paying
wages, then the Mayor himself
and all the other municipal
staff should also be without
money.

The Assembly chairperson,
Domingos Albuquerque of the
MDM, accused Araujo of prejudicing the families of the Assembly members, while the government stands by and does
nothing.
Araujo was once a Renamo
member of the country’s parliament, the Assembly of the
Republic, elected on the Renamo ticket in the 2004 elections. But when Renamo dissidents, led by the Mayor of
Beira, Daviz Simango, founded the MDM in 2009, Araujo was quick to join it. It was
thanks to the MDM that he
was elected Mayor of Quelimane in a by-election in 2011,
and again in the municipal
elections of 2013.
This year, he turned his coat
again, even though the MDM
membership in Quelimane intended to run him for a further term as mayor. Araujo
not only returned to Renamo,
but became the Renamo candidate for mayor. For good
measure, he dismissed the
MDM, a party in which he
had been a senior figure for almost a decade as “a party of
bandits”. AIM
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Matrículas para 2019
Exames das 7ª, 10ª e 12ª classes
nesta ECLC
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC deseja aos seus
alunos, pais, encarregados de educação e ao público em geral

Boas Festas e Próspero
Ano Novo Lectivo 2019.
Aproveita este meio para informar que ainda renova-se matrícula

6ª,
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª
classe 600,00 meticais
7ª, 10ª e
12ª classes
e que ainda há vagas para matricular novos ingressos da

por

.

Informa – se ainda que os alunos da

fazem exames na própria Escola
Comunitária Luís Cabral. Pode-se obter mais informações
na Secretaria da escola, sita na sede do bairro Luís Cabral,
entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos
telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

Aos nossos estimados clientes, leitores e
público em geral desejamos um Natal Feliz e
Próspero Ano Novo. Que em 2019 todos os
sonhos se concretizem!
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Um ano económico turbulento
para uma economia “adoecida”

O ano económico 2018 foi
atípico, uma estrada com
mais buracos que asfalto,
tendo sido marcado pelo
aumento do endividamento público, redução
do crédito bancário ao
sector privado, entrega
das receitas do gás para
pagar as dívidas ocultas,
brindado pelo black out
do sistema financeiro e
um travão na importação
do açúcar refinado, que
consumia a economia
nacional em cerca de 30
milhões de dólares/ano.

O

Elísio Muchanga

ano económico
prestes a findar iniciou com
alguma turbulência e quase
fecha em descalabro, com o
black out do sistema financeiro que custou à banca e
ao empresariado nacional milhões de meticais.
Em jeito de refrescar a memória, basta lembrar que
2018 inicia com uma desaceleração da inflação anual
pelo nono mês consecutivo
em Janeiro, para 3,84%, após
20,56% em igual período de
2017, fecha com a inflação de
4,27%, mantendo um abrandamento iniciado em Setembro, quando se situava em
4.89 porcento.
No início do ano, o endividamento público aumentou para 104.697 milhões
de MZN em Fevereiro, após
98.497 milhões de MZN em
Dezembro de 2017, e fechou
com um aumento de 3.759
milhões de meticais, passan-

do o saldo para 112,016 milhões de meticais, o equivalente a 12.8 porcento do PIB.
Por sua vez, o mercado cambial doméstico registou, desde os meados de Janeiro,
uma forte pressão, com o
dólar cotado em 58,92 MZN,
passando a ser transaccionado a 61,39 MZN, e o rand cotado em 4,78 MZN para 5,28
MZN. Já no fecho do ano, estas moedas estão cotadas em
61,48 MZN o dólar e o rand
a 4,31 MZN.
Em Janeiro, a liquidez do
mercado monetário reduziu,
o crédito bancário ao sector
privado reduziu em 12,8%.
No mesmo período, o agregado M3, constituído pela
totalidade dos depósitos do
sector privado e pelas notas
e moedas em circulação, expandiu em 8,8%.
A queda das taxas de juro
no Mercado Monetário Interbancário também marca o
início de 2018, onde as taxas
de juro das operações repo e
de permutas de liquidez entre as instituições de crédito, bem como dos Bilhetes
de Tesouro observaram uma
queda, convergindo para a
taxa MIMO e de acordo com
as expectativas de redução
da pressão inflacionária.
Ainda no abrir do ano, as
reservas internacionais sofreram um desgaste acumulado de USD 96,3 milhões,
até meados de Fevereiro, um
desgaste que se deveu essencialmente às vendas efectuadas pelo BM no Mercado
Cambial Interbancário, no
valor de USD 87,8 milhões
(das quais se destacam USD
55,5 milhões destinadas à liquidação da factura de combustíveis) e ao serviço da dívida pública externa (USD
86,1 milhões). No fecho do
ano, as reservas internacionais brutas incrementaram

de USD 70,8 milhões para
USD 3.130,2 milhões em finais de Novembro, valor que
permite cobrir 7 meses de
importação de bens e serviços, excluindo as transacções
dos grandes projectos.
Por outro lado, o acordo alcançado pelo Governo junto
dos credores detentores dos
títulos da chamada “dívida
oculta”, contraída com aval
do Estado para financiar a
criação das empresas EMATUM, MAM e ProIndicus,
bem como o apagão do sistema financeiro que custou
milhões de dólares ao empresariado nacional, aliado
a emissão de Títulos de Tesouro pelo Banco de Moçambique para financiar o défice
das contas públicas, num
contexto em que os doadores externos congelaram os
fundos para o Orçamento do
Estado (OE), são também
um marco do ano económico
2018.
Começando pelo acordo entre o Governo e os credores,
a medida surge após um grupo de investidores que detêm mais de 80% da dívida
pública ter rejeitado a proposta do Governo aos credores de um perdão de 50% da
dívida atrasada, ou seja, 318
dos 636 milhões de dólares de
dívida que já devia ter sido
paga.
Os termos acordados entre as
partes determinam a extensão do período de pagamento
da dívida para mais 10 anos,
ou seja, a maturidade passa
de 2023 para 2033.
Para o efeito, o Governo
compromete-se a emitir, no
início do próximo ano, “novos títulos da dívida” e “uma
série de instrumentos de valorização”, que estarão associados a receitas fiscais dos
projectos de gás da Bacia do
Rovuma, de onde 5 porcento
destas servirão para pagar a
dívida.
Um outro aspecto não menos importante tem a ver
com o apagão do sistema
financeiro, uma batalha frenética de demonstração de
forças entre a BizFirst e a
SIMO, que causou aos bancos comerciais perdas de
mais de cinco milhões de
meticais diariamente, uma
novela que poderá terminar
com a entrada do novo provedor que já se encontra no
país, contratado num processo que cheira a falta de
transparência.
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FMI projecta um crescimento
económico de 4,7 por cento para 2019

Ari Aisen, representante-residente do Fundo Monetário
Internacional em Moçambique
O Fundo Monetário Internacional (FMI) projecta um
crescimento económico, para
Moçambique, entre 4 e 4,7
por cento, no próximo ano,
segundo indicou, semana passada, 12 de Dezembro, em
Maputo, o representante residente desta instituição, em
Moçambique.
Ari Aisen, que falava à margem de uma palestra, promovida pela Escola Superior
de Altos Estudos e Negócios
– ESAEN, uma unidade orgânica da Universidade Politécnica, sob o tema: “A
Conjuntura Económica Internacional e Potenciais Impactos nas Economias Emergentes e de Moçambique”,
sustentou que o desempenho
da economia moçambicana,
em 2019, vai depender, em
parte, da Decisão Final de
Investimentos (FID) das empresas no sector de gás, na
bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado.
O representante residente referiu, igualmente, que aliado
a este factor, o pagamento
aos fornecedores e o contínuo relaxamento cauteloso
de uma política monetária
podem favorecer o aumento
de crédito, assim como a manutenção da paz, que é um
elemento central no projecto
do crescimento económico do
país.
A Decisão Final de Investimentos sinaliza, conforme
argumentou Ari Aisen, o
grande potencial que Moçambique tem e que poderá

catapultar o crescimento da
economia para 4,7 por cento.
O orador alertou sobre os
riscos que as economias da
África subsariana têm, e que
podem ser externos, como os
preços do carvão e do alumínio, que se espera que não
tenham declínio no mercado internacional. Apontou
ainda para os factores de
risco climáticos, que podem
pressionar a política fiscal e
económica, tendo, por consequência, recomendado para a
observância de uma disciplina
fiscal acentuada.
“Recomendamos uma disciplina fiscal neste processo, para
evitar situações de agravamento, depreciação e inflação
da moeda, quando comparado
com o que o País registou no
ano passado, com o Produto
Interno Bruto (PIB) a registar uma subida de 3,5 pontos
percentuais, em 2018, para
4.7 por cento, como projecção
em 2019”, disse Ari Aisen.
A inflação também registou
uma estabilidade, com o registo de 6.5 pontos percentuais, em 2018, e projecta-se
5,5 pontos percentuais para
2019. A taxa de câmbio, segundo Ari Aisen, continuará
estável em 2019.
Abordado momentos após a
palestra, Narciso Matos, Reitor da Universidade Politécnica, disse ter tirado várias
ilações da apresentação feita
pelo representante do FMI
em Moçambique, particularmente no que se refere às projecções do ano económico de
2019.

18 de Dezembro 2018 | Terça-feira
PUBLICIDADE

Magazine independente

17

18

Magazine independente

Texto: Alfredo Langa
Fotos: António Nhangumbe
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Descansar a caneta e tratar da bolinha!

Foi fantástico e muito espectacular, cheio de gargalhadas, piadas e rivalidade positiva, como se se tratasse da venda de jornais. Mas não se tratava
disso. Os escribas de três jornais da praça, nomeadamente o SAVANA, MAGAZINE Independente e CANAL de Moçambique, deixaram os seus escritórios, canetas e foram dar gosto ao pé, jogando a bolinha de salão. Até se esperava a presença do Jornal Dossiers e Factos, mas à última hora ficamos
a saber que tinham muitos jogadores lesionados, mas com a garantia de que no próximo embate se fariam presente.
Com um calor abrasador, também deu para dar os parabéns ao jornalista Armando Nhantumbo, pelo prémio ganho na CTA, e vimos o galáctico Editor do CANAL, Matias Guente, a jogar tipo Swagger, violando todas as regras básicas do futebol, mas talento não lhe falta!
O grande craque do SAVANA, dono de um portentoso remate, ao estilo de Calton Mbanze, foi o grande ausente, por ter estado envolvido em trabalho
religioso na Igreja São Joaquim, desfalcando por completo a sua equipa. Falamos de Argunaldo Nhampossa. Desta vez decidiu pôr à prova a aptidão
física dos escribas, transferindo-os do pavilhão coberto para o aberto. Apanhou-se um banho de sol. Meu Deus!
Na quadra, o CANAL foi o vencedor justo do mini-torneio, tendo vencido o MAGAZINE e SAVANA. Enquanto isso, o MAGAZINE Independente
empatou com o SAVANA, na tabela classificativa. Recorrendo às regras de desempate, o MAGAZINE ficou em segundo lugar, como resultado de mais
golos marcados e da gostosa goleada, ao ponto do adversário abandonar o jogo antes do fim do tempo regulamentar.
Animou muito. Como uma regra básica neste tipo de torneios não faltou uma boa sopinha, refrigerante e boa cerveja. Para o ano há mais. O resto as
fotos falam por si.
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Aniversariantes
Enzo

Neste dia tão especial do teu
aniversário pedimos a Deus
que continue a iluminar os teus
passinhos, cuidando de ti para
que cresças saudável e com
sabedoria. Votos dos teus Papás
e manos que tanto te amam!

António
Parabéns pelo teu aniversário, colega!
Esperamos que
tenhas um dia
cheio de alegria
e momentos inesquecíveis. Que
o ano que agora
vai começar seja
o melhor da tua
vida e que o sucesso
faça sempre parte dos
teus dias. Que os sorrisos
no teu rosto estejam sempre presentes e
que a tua simpatia jamais seja diminuída
e o teu conhecimento seja estendido todos
os dias! Do MAGAZINE.

Afonso

Alcides

Viva! Chegou o dia
tão esperado e
nós teus amigos
desejamos-te
mais anos de risadas, alegrias
e diversão. Muitas surpresas,
amor e felicidades.
Quando o dia do teu
aniversário terminar
esperamos que no fundo do
teu coração saibas o quanto
vivencias as tuas brincadeiras.
Parabéns!

Apesar de ser teu aniversário, eu ganho o
presente por contar
com a tua presença e teu carinho.
Mereces todas as
coisas boas que a
vida oferece. Desejo que sejas muito,
mas muito feliz mesmo. Que alcances todo o
sucesso que almejas e continues
a conquistar o que almejares. O teu
dom é fazer as pessoas ao teu redor
cada vez melhores. Parabéns!

Arcénia
Hoje é dia de festa, pois
uma grande guerreira colhe mais
uma flor no
jardim da vida.
Que consigas
conquistar todos os teus objectivos, pois
capacidade
para tal não te
falta. Feliz aniversário colega!
Hoje desejo-te não só
um sorriso, mas também o
grito de muitas felicidades.

Adélio
É impressionante
como o tempo
passa depressa e
eu nem acredito
que hoje tu estás
a completar 10
anos, filho. É
gratificante te
ver a crescer.
Espero que uma
década de vida te
traga um mundo
inteiro de descobertas
e muitos aprendizados.
Nunca percas esse jeito inocente, mas
aprendas e amadureças com as tuas
escolhas. Estarei sempre aqui quando
precisares de alguém.
Feliz aniversário, votos da tua família,
em especial Rafa e Kaka.

Maria Alice
Feliz aniversário,
querida Maria!
As nossas vidas
são iluminadas
porque tu estás
sempre do nosso
lado e, apesar
de sabermos que
criamos amizades
por demais, e que cedo
ou tarde nos iremos afastar, sabemos
também que os nossos lugares estão
guardados nos nossos corações. Que o
teu dia seja repleto de alegria porque
mereces. Parabéns!

Roberto
Hoje o céu amanheceu
mais azul, o sol está
brilhando e as rosas
perfumam o ar com
o teu doce cheiro,
tudo isso porque é o
teu dia. Até a natureza te quis presentear
através do ambiente que
te rodeia! Desejo-te um dia
muito feliz e cheio de amor. Que a tua
vida continue sendo abençoada e que a
cada ano as tuas conquistas sejam cada
vez maiores. Parabéns!

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com ou jornalmagazineinde@gmail.com
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TP50 presta tributo a João Bosco

cultura

Desta vez, o TP50 prestou tributo a João Bosco, um dos mais conceituados cantores e compositores da música popular brasileira. Trata-se de um grupo que realiza shows temáticos que
integram várias artes para a divulgação de valores humanitários que, na ocasião, interpretou 14
dos seus temas mais conhecidos, acompanhados pela voz de Bruno Huca.

Marlise Sancur exibe prémios de Miss
University Africa 2018 no MCT

Gonçalo Ferrão lança livro
“A Magia do Perfume na
Cacimba”
O Centro Cultural Português
acolheu ontem o lançamento
do livro de Gonçalo Ferrão Júnior, com o título “A Magia do
Perfume na Cacimba”, sob a
chancela da Alcance Editores.
O livro tem muitos valores
culturais que nos identificam
como pessoas, famílias e povos,
confrontados com a imperatividade de mudança no comboio
da globalização.
A velocidade estonteante das
exigências dos tempos da modernidade gera a crise existencial das tradições e valores
culturais das famílias. Entre
o presente e o futuro, mora a
incerteza do desfecho da luta
entre o velho e o novo. O realinhamento, a reidentificação,
a redefinição do conceito da
família e o futuro do papel da
mulher.
Estas linhas são um convite
apaixonante, vibrante, de algumas peripécias de mulheres
buscando soluções aos desafios
da mudança, face à insegurança das relações conjugais e
amorosas em tempos de modernidade.
As mulheres neste romance
questionam todas as grilhetes
que as amarram à condição de
humanas subalternas, responsáveis pela libertação da sociedade. Com realismo desnudam
as implicações da responsabilização feminina pela governação doméstica da família. Resignificam os ritos de iniciação
e a virgindade, requalificam o
lobolo, descamoteiam os casamentos prematuros e a mutilação dos órgãos sexuais, a poligamia e o amantismo.
Refutam a submissão e subserviência da mulher ao homem e reencontram nos
caminhos do saber, da independência económica, o cometimento para a persistência na
luta pela emancipação da sociedade, com igualdade de direitos e deveres entre homens
e mulheres.

O Ministério da Cultura
e Turismo (MCT) recebeu semana finda a Miss
University Africa 2018,
a nova Rainha africana
de beleza que venceu o
troféu, numa competição
que envolveu mais de 50
países africanos. A moçambicana Marlise Sancur
conseguiu trazer o título
continental ao país.

O
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ministro da
O ministro da
Cultura e Turismo, Silva
Dunduro, disse
que a Miss University Africa
2018 trabalhou para que as
artes e cultura, quer seja na
educação ou na área social,
sejam integradas. Com o prémio encorajou toda a juventude a participar nos eventos,
não apenas na moda, mas nos
concursos literários, nas artes
cénicas, áudio visual e cinema, porque isso de facto engradece o país.

Segundo o ministro, são as artes e cultura que levam a boa
imagem de Moçambique na
diplomacia cultural.
De acordo com o governante,
“sabemos que todos os segmentos deste país devem participar no desenvolvimento e
divulgação da imagem. Moçambique tem uma particularidade, devido a diversidade
cultural e da nossa miscigenação, de Norte a Sul temos
algumas características que
se confundem com o mundo
inteiro. Estamos comprome-

tidos com todos os segmentos
ligados ao movimento criativo
e à cultura no geral”.
Sobre a vencedora da Melhor
voz no Ngoma, Rodária Silvestre, o ministro disse que
isso se deveu a uma acção espontânea, quando se ouviu a
intervenção da cantora parecia estar a ouvir-se a Tandy.
A voz parecia de alguns nomes ligados ao jazz, isso conta
nas nossas raízes. Por isso, o
FUNDAC achou ser necessário valorizar a voz através de
patrocinar a gravação e produção de um CD.
Para Dunduro, a cultura não
se resume em dançar ou cantar, mas é tudo aquilo que
nos diferencia dos outros. As
vozes negras africanas tiveram uma interligação com o
gospel, depois tornaram-se
grandes vozes.
Por seu turno, Marlise Sancur, de 21 anos, licenciada em
arquitectura e vencedora do
Miss University 2018, disse
que o concurso visa promover
a educação, a união entre estudantes africanos e também
celebra a beleza e a inteligência africana, sem precisar de
mostrar grandes posições corporais, e uma vez que traz o
título tornou-se embaixadora
dos estudantes africanos nas
Nações Unidas.
“Durante o ano do reinado
terei a oportunidade de trabalhar com a organização do
Miss Universidade de África,
que tem uma fundação associada à Fundação Rufok na
Nigéria. Quero trabalhar muito com eles, quer a nível de

Moçambique e de toda África. Promover a cultura é uma
formação que deve ser apostada, só assim somos distinguidos pelos outros”, salientou
Sancur.
Por outro lado, a Miss disse
que foi uma honra carregar a
bandeira de Moçambique com
humildade, acima de tudo,
sobretudo por ser um país de
pessoas de bom carácter.
Para mostrar os prémios, a
vencedora continha quatro
prémios, um deles da escolha
do presidente da Universidade África Miss Simpatia, Melhor vídeo de apresentação do
país, Melhor vídeo de acção
social, e, por último, por ter
vencido o concurso e se ter
tornado a Miss Universidade
África Moçambique 2018.
A vencedora da Melhor voz
do Ngoma 2018, Rodária Silvestre, disse que não participava em festivais na Europa
por não ter o CD para levar,
o que lhe permite ser reconhecida como os outros músicos.
“Quando ouvi do Ministério
da Cultura e Turismo que
Rodária é a vencedora da
Melhor voz do Ngoma fiquei
admirada, naquele exacto
momento não acreditei que
esse dia chegou. De tanto
tentar, com o apoio do meu
produtor, para conseguir
participar no Ngoma 2018.
Fiz uma boa escolha, por ter
voltado a casa, porque vivi
na África do Sul por muitos
anos. Vou dar o meu melhor
e representarei Moçambique
em todo o mundo”, concluiu
Rodária.
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Ano 2018 marcado por uma
dinâmica literária sem igual
Lá vai 2018, um ano que
fica na memória. A literatura mereceu destaque
sem igual, se olharmos
pelas obras publicadas
e no reconhecimento
do talento dos escribas
moçambicanos, dentro
e fora do país. A música,
fotografia, as artes plásticas, o teatro e o cinema
também dinamizaram o
ano que está prestes a
findar.

A
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o longo deste
ano vimos algumas figuras sonantes na praça
a trazerem mais
obras, que servirão de inspiração para as novas gerações
de moçambicanos. Do rol
das actividades do ano 2018
notou-se alguns marcos, com
destaque nas celebrações dos
30 anos de carreira do escritor Marcelo Panguana, com a
obra intitulada “Os peregrinos
da palavra”, com vista a partilhar as suas ideias, inquietações e propostas que sonham
por uma sociedade cultural e
socialmente mais justa.
“Os peregrinos da palavra” é
um pretexto para comemorar
três décadas do envolvimento
na produção literária. Ao longo desses anos vivi o mundo
dos verbos, em que as palavras comandaram sempre a
minha vida. Descobri o mundo através delas e a minha
compreensão com o homem
amadureceu muito, as grandes
inquietações sentidas na vida
foram expressas através das
palavras”, disse o artista.
O antigo ministro dos Combatentes, o Coronel Mateus
Kida, não deixou passar a

caravana 2018, tendo dado
o pontapé com a colecção de
memórias de combatentes, intitulada “Na sua voz e na dos
seus camaradas e outros próximos”, que retrata o legado
deixado por muitos camaradas
que lutaram para o bem dos
moçambicanos e da Pátria.
O embondeiro da literatura
Ungulani Ba Ka Khosa foi
um dos homenageados do ano,
com a “Ordem de Rio Branco”, do Brasil, tendo na ocasião
o escritor dedicado o prémio à
nova geração de autores.
De seguida, a Universidade
Pedagógica (UP) homenageou
o escritor moçambicano Marcelo Panguana, pela passagem
dos 30 anos da sua carreira
literária. Na ocasião, os participantes foram presenteados
por mais uma obra do escritor,
intitulada “Escrever a terra”,
totalizando 13 vidas literárias.
No que tange ao cinema, um
dos filmes que ainda mexe com
os amantes do cinema, e que
ainda recebe vários prémios a
nível internacional, é sem dúvidas o “Comboio de Sal e Açúcar”.
Neste ano, mais uma vez foi
premiado. O realizador Licínio
de Azevedo recebeu o prémio
de ‘Melhor Realizador de Ficção’, na 26ª edição do PAFF
– The Pan African Film and
Arts Festival, em Los Angeles,
Estados Unidos.

Como forma de reconhecer os
feitos de alguns actores do filme, a actriz moçambicana Melanie de Vales Rafael ganhou o
prémio de Melhor jovem actor
africano, edição 2018, pelo seu
desempenho no filme “Comboio de Sal e Açúcar”, pela
Academia Sotigui, do Burquina
Fasso.
“São nove anos dedicados
ao cinema, de muito amor e
aprendizado. No cinema aprendi o que é trabalhar, e que exige muita disciplina, entrega e
amor. Com isso anuncio que
aceito mais um desafio de dar
vida a outra veia artística que
muitos em mim desconhecem ‒
a música”, disse Melanie.
Foram vários os concertos organizados neste país, não só
no âmbito da Temporada de
Música Clássica. “Os cinco
anos do Xiquitsi constituem
um sinal de muito crescimento,
aprendizado e vitórias. Foi um

PUBLICIDADE

sonho tornar a música clássica
nacional em realidade…”, defendeu Materula.
Na esfera musical, o ano foi
marcado por novos trabalhos e
uma luta renhida na busca de
qualidade, aliás, parece que a
camada juvenil entendeu os recados dos anos anteriores e primou por compor e lançar músicas com conteúdo educativo.

Algumas instituições deram
gás no estímulo a novos talentos para despertar neles o
gosto pela leitura e escrita.
Destas, os nossos registos
apontam para o Centro Cultural Franco-Moçambicano,
o Centro Cultural Brasil-Moçambique, Centro Cultural Português, Fundação
Fernando Leite Couto, entre
outros.
Várias actividades culturais
aconteceram naqueles locais,
a destacar exposições de imagens que retratam a vida e
obra de Aquino de Bragança,
teatro, lançamento de livros,
com destaque de literatura
infantil, espectáculos, música e dança. Houve estímulo
na produção de obras literárias, intercâmbio de telas,
debates e promoção de novos
talentos, com a finalidade de
desenvolver o país através da
interactividade cultural.
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Época futebolística abre a 19 de Janeiro

desporto

O organismo que superintende o futebol já definiu a data do início da época 2019/2020. Aliás,
a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) marcou para o dia 19 de Janeiro do próximo ano o
jogo entre a União Desportiva do Songo e o Costa do Sol, referente à Supertaça da modalidade.

As nossas figuras desportivas de 2018
Egipto apresenta
candidatura para
CAN 2019
O Egipto oficializou há dias
a sua candidatura para a
organização da Taça das
Nações Africanas de futebol (CAN) de 2019, depois
de esta ter sido retirada aos
Camarões por falta de condições, anunciou a federação egípcia através das redes sociais.
“A Federação Egípcia de
Futebol (EFA) candidatou-se oficialmente para acolher o CAN-2019, previsto
para Junho e inicialmente
atribuído aos Camarões,
que não reuniram as condições necessárias”, transmitiu a EFA no comunicado
emitido.
O anúncio surge depois de
na quarta-feira Marrocos
ter retirado a sua candidatura à organização da
competição, algo que levou
o país dos “Faraós” a manifestar-se prontamente receptivo e “preparado” para
receber a competição que já
albergou por quatro vezes,
a última das quais em 2006.
Depois da retirada da organização do CAN aos Camarões, pela Confederação
Africana de Futebol, devido a atrasos no desenvolvimento de infra-estruturas
e desistência de Marrocos,
considerado o mais forte
candidato para suceder aos
Camarões, o Egipto apresenta-se agora como a mais
forte possibilidade.
A África do Sul, o único
país africano organizador
de um Mundial em 2010,
já terá transmitido à CAF
a intenção de acolher o
CAN, tal como o Gana, que
através do seu ministro da
Juventude e do Desporto
também já se mostrou disponível, no entanto ainda
não foi apresentada qualquer candidatura oficial.
A decisão relativa ao local
será tomada e anunciada
no dia 09 de Janeiro, mas
a data prevista para a realização do torneio, entre
15 de Junho e 13 de Julho,
mantém-se. In Sapo

O colectivo de Redacção do semanário MAGAZINE Independente esteve reunido extraordinariamente para
eleger, de forma democrática, com recurso a voto, as figuras que mais se destacaram no presente ano
prestes a findar em algumas categorias, tais como a Equipa do Ano, Atleta do Ano, Dirigente do Ano e
Treinador do Ano. Para a Equipa do Ano, a formação de basquetebol seniores femininos do Ferroviário de
Maputo teve a maioria de votos do colectivo de Redacção, pela inédita conquista do título no Africano da
modalidade, em solo pátrio. Na categoria de Treinador do Ano, o nome de Leonel Manhique, que ganhou o
título de Campeão Africano e qualificou os Sub-18 para o Mundial de basquetebol, foi o mais votado. Como
Dirigente do Ano, a Redacção do MAGAZINE Independente apostou em Gabriel Júnior pelo seu empenho
na retirada do boxe da letargia, enquanto Telinho, pela sua história de superação, tornou-se o Melhor Jogador do Moçambola e Melhor Marcador. Neste contexto, a Secção Desportiva deseja a todos os agentes
desportivos que ao longo do presente ano, em diversas modalidades, se esforçaram nas suas realizações, a
nível doméstico e internacional, Festas Felizes e um Ano Novo Próspero desportivamente.

Equipa do Ano
-Ferroviário de Maputo

É óbvio! O Ferroviário de Maputo, em basquetebol seniores femininos, foi a Equipa do Ano, na
eleição democrática da Redacção
do MAGAZINE Independente.
Estas meninas da Pérola do Índico conquistaram e convenceram
com muito suor e tremeduras
na quadra o título de Campeãs
Africanas de basquetebol seniores femininos, a nível de clubes
africanos, objectivo que vêm
caçando há bastante tempo, a
cerca de 5 anos.
Não há muitos argumentos contra esta equipa, simplesmente
devemos continuar a prestar
vénia.
Depois de transitar na fase de
grupos, o Ferroviário de Mapu-

Treinador do Ano
-Leonel Manhique
O treinador Leonel Manhique,
que antes era para o público um
ilustre desconhecido, passou a
figurar no topo da lista de treinadores de elite na modalidade

to afastou o KPA (Quénia) nos
quartos-de-final (73 – 40), o First
Bank (Nigéria) nas meias-finais
(72 - 59) e bateu na final o Inter
Clube de Angola por 59 – 56,
clube com quem perdera na fase
de grupos por 70 – 77.
Desde 2006, 2016 e 2017 que
as locomotivas vinham perseguindo o título de Campeãs
Africanas, sendo que desta vez
deu certo, para a alegria de todos
os moçambicanos.
Em termos de títulos africanos
ganhos por clubes moçambicanos na modalidade, a equipa
locomotiva juntou-se ao Maxaquene (1991), à Académica
(2001), ao Desportivo (2007 e
2008) e à Liga Desportiva (2012).

de basquetebol em Moçambique,
depois de conquistar o campeonato nacional de basquetebol no
comando do Clube Ferroviário
de Maputo.

Iniciou a carreira de treinador na
Escola Secundária da Matola, há
sensivelmente 14 anos. No escalão de formação, em que sempre
esteve associado às escolas, o jovem técnico venceu cinco das sete
edições do torneio inter-escolar
denominado “Basket Show”.
Em 2014, Manhique, ao serviço
da equipa feminina do Ferroviário de Maputo, acabou com a
hegemonia da Liga Muçulmana e

de Nazir Salé, conduzindo aquele
conjunto à conquista do campeonato nacional de basquetebol no
escalão sénior feminino. Este
ano atingiu o ponto mais alto
da sua carreira, ao qualificar a
selecção de Sub-18 feminino de
basquetebol para o Mundial da
respectiva categoria e conquistou
o título de campeão africano de
2018, ao serviço do Ferroviário
de Maputo.

Dirigente do Ano
-Gabriel Júnior

Mais conhecido por “filho do
povo” no mundo das artes e cultura, Gabriel Júnior iniciou uma

aventura na direcção do boxe.
Tem vindo a tirar a modalidade da
letargia, tendo organizado, depois
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de um bom tempo de “gazeta”,
de forma brilhante, o Africano
de zona, tendo conquistado a
medalha de ouro.
Iniciou um projecto invejável de
massificação do boxe em todo
o país nas Forças Armadas de
Defesa de Moçambique. No seu
reinado, pela primeira vez na
história do boxe, Moçambique
participou no Mundial da modalidade, na Índia, em femininos.
Gabril Júnior conseguiu este
ano merecer o voto de confiança

e participar pela primeira vez
num congresso da Associação
Internacional de Boxe, AIBA,
em Moscovo.
Uma grande nova vai ganhando
espaço no desporto moçambicano, onde também foi eleito presidente do Conselho Superior de
Desporto, CND, e gradualmente
vai materializando o seu sonho
de colocar um ringue em todo o
país. Algo que será inédito.
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viação, o que deixou o jogador
muito abalado, isso não aconteceu, e graças ao apoio de amigos,
dirigentes, Telinho levantou a
cabeça e deu continuidade a sua
carreira.
Este ano tornou-se o Melhor
Marcador do Moçambola. É
o jogador mais valioso, tendo
conquistado o maior prémio
da prova, uma viatura Nissan
Hardbody.

Atleta do Ano
-Telinho
O atacante Telinho, ex-jogador
da Liga Desportiva de Maputo,
actualmente a jogar na União
Desportiva do Songo, tem uma
história de superação. Quando
se esperava que o jogador ia
abandonar a bola, devido a um
episódio triste na sua vida e
carreira desportiva, com a perda
da sua esposa num acidente de

Maxaquene e ADM parceiros de verdade

O clube histórico de Moçambique, o Maxaquene, e
a Empresa Aeroportos de
Moçambique assinaram um
memorando de entendimento que oficializa o retorno de
apoio ao clube.
Segundo O País, as direcções
das duas instituições reuniram-se para sanar as diferenças e fumar o cachimbo da
paz, tendo na ocasião emitido
um comunicado que diz que a
Empresa Aeroportos de Moçambique assinou um memorando de entendimento com
o Clube dos Desportos da
Maxaquene. O memorando

de entendimento “versa sobre
a concessão de patrocínio ao
clube e sobre demais deveres
e obrigações de cada uma das
instituições, tendo como objectivo o reforço das relações
de cooperação entre ambos
nos domínios de promoção da
cultura desportiva e de responsabilidade social com os
seus trabalhadores e associados”, escreve o comunicado
emitido na última sexta-feira.
O memorando de entendimento foi assinado pelo Presidente do Conselho de Administração dos Aeroportos de
Moçambique, Emanuel Cha-

ves, e o presidente de Direcção do Clube dos Desportos
da Maxaquene, Arlindo Mapande, sob mediação de Sérgio Pantie, ex-presidente de
Mesa da Assembleia-Geral do
Clube Maxaquene.
O memorando de entendimento surge dias depois de
os trabalhadores do clube
“tricolor” terem paralisado
as actividades na sede da colectividade, em greve protestando contra os vários meses
sem salários, como forma de
pressionar a Direcção a fazer
os pagamentos do salário em
atraso.
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PARABÉNS ERLINA COSSA (I)
Existia mundle (camarão pequeno séco), mahanti (camarão
grande), swikalani (caranguejo), nhambi( peixe cobra), ma
korvina ( corvina), peixe pedra, peixe serra, espada, enguia, magumbas, tainhas, garopa, holhwana( peixe vermelho),linguado,
de entre outros.
Uma diversidade.
Os que hoje são classificados como sendo peixes chics para
chics são caros eu sinceramente vos digo que comia porque
existia mas não conhecia os nomes, o importante era comer
porque o mar nos dava.
O tempo passou e eu cresci, não sei como foi mas de repente
o mar zangou- se.
Há anos perguntava por onde andam as senhoras que antes
cantavam com bacias cheias de peixe. Procurei saber de uma
vizinha que vende magumbas e me respondeu:
- Olha filha, o tamanho das magumbas que saem do mar. Já
não há magumbas, já não há peixe suficiente... O mar zangou.
Olhei para a expressão facial dela e vi a tristeza. Em seu olhar
consegui ver escrito: “ está difícil sustentar os meus filhos
porque está difícil encontrar o peixe”.
A crise também está no mar.
Pus- me a pensar no que estaria por trás disso. Sem muito a
meditar conclui: “SOMOS UMA GERAÇÃO TERRORISTA.”
Por muito tempo trocamos o peixe da Costa do Sol por baizanes (frangos), por isso eles não nos importam. Não quero
ser categórica mas essa é a minha impressão.
Cortamos todos os mangais e substituímos por pedras das
montanhas. Destruímos a casa dos peixes, colocamos um bairro
de elite. Até aí tudo bem.
Ocupamos todo o caminho que escoava a água das chuvas para
o mar com condomínios de luxo e construções desordenadas.
Bebemos muita cerveja, whisky, refresco, água e lançamos as
garrafas no mar.
Transamos nas águas e lá deixamos preservativos.
Defecamos e urinamos no mar ou nas praias sem se importar
com os que lá vivem. Afinal são todos peixes, e pra apanhalos desenvolveremos tecnologias pra pega- los e pagar caro
pra os comer.
Lançamos no mar restos de frangos, óleo, cinzas dos fogões
grelhadores das barracas a beira da praia.
Ser chics é beber até deixar a praia cheia garrafas. Se não o
fazer - mos sairemos do padrão humano que a sociedade exige.
Lançamos lá no mar panos e objectos que significam maldição
nos tratamentos feitos por nossos pastores nas correntes de
libertação no mar, como se o mar fosse culpado dos nossos
demónios.
Está bem porque satisfazemos o nosso ego...!?
Está mal porque somos psicopatas (matamos os habitantes do
mar conscientes), somos terroristas.
Somos terroristas, o terror que sofremos durante a guerra dos 16
anos estamos a fazer para os habitantes do mar na costa do sol.
Leia se faz favor: Estimado Carlos Serra! Nunca houve, nem
há praia do ATCM!O que houve sim, foi um evento em frente
da pista e à revelia do ATCM, que deixou aquela zona toda
cagada!!! Tal e qual, como na Praça da Independência, quando
acontece o mesmo!...O pior é que é nessa mesma Praça, que
tem-se realizado SOLENEMENTE, a tomada de posse dos
últimos Chefes de Estado de Moçambique; e é nessa mesma
Praça, que se realizam eventos em que além da curtição também
há, uns cocós e xi-xis entre outras coisas…à mistura!
antonio.marques17@hotmail.com
``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM Inhambane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM Nampula, Domingo
das 18.00horas às 19.00horas e em todo o mundo no site:
www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco
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Rua da Concórdia (Oliveira) n°38; 1° andar único, no bairro da Malhangalene “A”, na cidade de Maputo.

Vasco Viageiro medalhado
no tabuleiro na África do Sul
O campeão nacional na
categoria de juniores,
Vasco Viageiro, ficou
classificado no recém-terminado torneio de
xadrez, na vizinha África
do Sul, ao conquistar dois
títulos, uma medalha de
prata e outra de candidato a mestre (CM).

R

Alfredo Langa
ecorrendo ao velho ditado que
diz “filho de
peixe sabe nadar”, o mesmo
foi testemunhado recentemente na África do Sul, quando o xadrezista prodígio Vasco
Viageiro conquistou a medalha
de prata no torneio individual
da modalidade. E não só. Com
14 anitos de idade, também
conquistou o título de candidato a mestre FIDE (CM). Vasco é filho do reformado Mestre
Viageiro, actualmente a exercer a função de Secretário-Geral da Federação Moçambicana de Xadrez, FMX.
No seu percurso de resultados
desportivos, Vasco venceu na
primeira jornada Besesi, da
África do Sul. Na segunda, o
xadrexista bateu Tiresh, também da África do Sul. Na ter-

ceira ganhou Kweswa Thambo
da RAS, na quarta empatou
com Emil Solambel. Na quinta jornada voltou a empatar
com Carlos Grimaldo, do país
irmão Angola.
Na sua cavalgada para conquistar o certame, nas jornadas
subsequentes bateu Aldo Horn
da Namíbia, Keven do mesmo
país e Bother Lekang do Bostwana.
Para além de Vasco Viageiro
mais quatro xadrezistas estiveram no evento, sendo três da
Academia de Xadrez da Matola, Hayssen Abdul, Fayra Sechene e Rocadia Aires. Fernanda Nhancale, da escola privada
Shalon. Estes atletas fazem
parte de um leque de xadrexistas promissores, estando na
“incubadora” da modalidade,
tendo ganhado mais tarimba
em provas internacionais.
Em curto contacto com o
MAGAZINE Independente
via watsApp, o menino prodígio e candidato a mestre
disse que “quero em primeiro lugar agradecer à Federação Moçambicana de Xadrez
pelo apoio que me concedeu,
em especial ao meu pai, que
incansavelmente me tem incentivado a melhorar a minha
carreira na modalidade. Vou
continuar a trabalhar para
conquistar o título de mestre e
apoiar outros xadrezistas moçambicanos”.
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