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Governo deve negociar 
com Mariano Nhongo

Organizações da Sociedade Civil, académicos, 
religiosos e partidos políticos defendem a 
necessidade de criação urgente de um grupo 
multissectorial de contacto, com vista a 
estabelecer um diálogo construtivo com a 
auto-proclamada Junta Militar da Renamo.

Pedidos dos extraparlamentares a Filipe Nyusi

Obras, dúvidas e reajuste de 
horários marcam regresso às aulas 

O anúncio da retoma faseada das aulas está 
a agitar o sector da Educação e a sociedade 
em geral que, entre obras, incertezas e falta de 
clareza se preparam para dar início, no dia 27, 
às aulas, que nesta primeira fase vão abranger 
a 12ª classe e formação de professores.

PNUD e Japão juntam-se 
contra o conflito em 

Cabo Delgado

Agostinho Vuma 
reconheceu um dos 

atiradores

- O político João Massango, no encontro havido entre o 
Presidente da República e os partidos extraparlamentares, 
pediu para ser “administrador” de qualquer distrito 

“Vamos 
comer 

juntos, o 
problema 

é fome”
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destaques
Moçambique pede alívio da dívida à China
Moçambique irá precisar da ajuda da China para lidar com o impacto económico da Covid-19, nomeada-
mente através do cancelamento, suspensão ou renegociação da dívida, disse a Embaixadora moçam-
bicana em Pequim, Maria Gustava. A diplomata disse que o País gostaria também de obter da China 
ajuda financeira em condições favoráveis e assistência alimentar. Macauhub

AgostinhoVuma reconheceu um dos 
atiradores: Quem será o mandante?

Diogo recomenda 
Comando da PRM de 
Boane a esclarecer 
crimes de roubos
Vitória Diogo, Secretária de Es-
tado na província de Maputo, 
instou ao Comando Distrital de 
Boane, a elevar a percentagem 
de esclarecimento de crimes, com 
maior incidência de roubo de 
gado, assaltos a residências, esta-
belecimentos comerciais e na via 
pública.
A Secretária de Estado falava 
durante a formatura que dirigiu, 
na semana passada, tendo subli-
nhado a necessidade de apertar o 
cerco à criminalidade e, paralela-
mente, investir na investigação e 
prevenção dos crimes, sempre em 
coordenação com as comunida-
des.
Também alertou a corporação a 
realizar intervenções específicas 
para reduzir a ocorrência de aci-
dentes de viação, que ceifam vi-
das e atrasam o desenvolvimento 
do País.
Num outro encontro que mante-
ve com o Governo do Distrito de 
Boane e Conselho Autárquico de 
Boane, a Secretária de Estado na 
província de Maputo recomen-
dou a prestarem maior atenção 
ao ordenamento territorial, de 
modo a se evitar situações adver-
sas futuramente,  que impliquem 
requalificação de determinadas 
áreas e indemnizações.
Ela falava durante a visita que 
efectuou à Direcção Distrital de 
Plano e Infra-estruturas, onde se 
inteirou dos planos de pormenor 
em curso em bairros como Ma-
voco e Jonasse.
Orientou para as lideranças dis-
tritais intensificarem a sensibi-
lização das comunidades, para 
aderirem aos processos de urba-
nização, que tem em vista o de-
senvolvimento do distrito. Tam-
bém apelou às comunidades para 
registarem suas propriedades ou 
casas junto das entidades admi-
nistrativas.
Ainda no decurso da semana 
passada, Vitória Diogo enalteceu 
a iniciativa de construção de um 
novo mercado no Conselho Au-
tárquico de Boane.
Depois de visitar as obras de edi-
ficação da infra-estrutura, aquela 
dirigente destacou a importância 
de se organizar a actividade co-
mercial, para garantir a ordem e 
beleza da vila, por um lado, e ar-
recadação de receitas, por outro. 

Mercado de capitais ainda não é 
alternativa para financiamento

Quatro dias após o ba-
leamento do empresário, 
presidente da Confede-
ração das Associações 
Económicas de Moçam-
bique (CTA) e deputado 
pela bancada parlamentar 
da Frelimo, Agostinho 
Vuma, ainda não são co-
nhecidos os mandantes 
da tentativa de homicí-
dio ao empresário e os 
executores continuam a 
monte. A informação que 
as autoridades policiais 
dispõem no momento é o 
nome Salimo, cuja vítima 
gritou perguntando “Sali-
mo, o que eu te fiz?”. Mas 
a pergunta que não quer 
calar é quem serão os 
mandantes, uma vez que 
a própria vítima reconhe-
ceu o atirador.

Neuton Langa

Tudo aconteceu pe-
las 15:00 horas do 
passado sábado 
(11.07), quando 
Agostinho Vuma 

saía do seu escritório, no Prédio 
104, defronte do Balcão Único 
da cidade de Maputo, na Ave-
nida Josina Machel, tendo sido 
interpelado por dois indivíduos 
nas escadas que dispararam dois 
tiros à queima-roupa contra o 
empresário, sendo que um tiro 
atingiu o maxilar e outro o pei-
to. A vítima foi socorrida por 
um dos seus colaboradores, que 
o transportou para uma das em-
blemáticas clínicas da capital do 
país, onde sofreu uma interven-
ção cirúrgica que durou pouco 
mais de duas horas, para a reti-
rada das balas. 
No entanto, no fim da tarde de 
domingo (12.07), a CTA decidiu 
quebrar o silêncio e, através de 
um comunicado, informou que o 
seu presidente, Agostinho Vuma, 
sofreu um atentado na tarde de 
sábado e que ainda não eram 
conhecidos os autores do crime 
nem as suas motivações.  

Entretanto, no início da tarde 
de ontem (segunda-feira), o MA-
GAZINE apurou junto duma 
fonte hospitalar que o quadro 
clínico de Agostinho Vuma co-
meçava a apresentar sinais de 
melhoria e esperava-se que den-
tro de dias pudesse receber alta 
hospitalar e regressasse ao conví-
vio familiar. 
Mas nem tudo corre a mil ma-
ravilhas, pois o guarda que tes-
temunhou o acto macabro e ou-
viu o presidente da CTA gritar 
o nome ‟Salimo” corre perigo, 
havendo a necessidade de protec-
ção da Polícia. 
Recorde-se que em 2012 foi apro-
vada a Lei de Protecção às Víti-
mas, Testemunhas e Denuncian-
tes, mas supõe-se que esta lei não 
esteja a ser implementada.  Com 
o caso do baleamento de Agosti-
nho Vuma renasce o debate em 
torno da protecção das testemu-
nhas.
O jurista Baltazar Fael, falando 
ontem num dos programas in-
formativos da Stv, explicou que 
a testemunha deste caso pode es-
tar em perigo e era preciso prote-
gê-la. “A questão da testemunha 
deve ser debatida com muito 
cuidado, atendendo que não foi 
protegida pelos órgãos de infor-
mação. Esta é uma pessoa que 
neste momento está em risco, e 
também pode vir a ser uma das 
pessoas baleadas”, disse.
Baltazar Fael acrescentou que, 
por mais que seja um simples 
guarda, pode não se dar a devida 
atenção, mas é importante que o 
Estado e a imprensa façam sen-
tir a Lei de Protecção a Teste-
munhas.
 O jurista concluiu afirmando 
que, para este caso, a Polícia tem 
elementos suficientes para escla-
recer o crime, com base nas ima-
gens gravadas pelas câmaras de 
segurança e a própria vítima que 
reconheceu um dos atiradores.
Contudo, o porta-voz da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), a nível da cidade de Ma-

puto, Leonel Muchina, disse que 
o processo investigativo coorde-
nado pelo Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC) 
prosseguia, sendo que os autores 
morais, bem como as motivações 
do crime permaneciam desconhe-
cidos, mas  contam com as ima-
gens das câmaras de segurança 
que podem ser determinantes 
para esclarecer o caso. Porém, 
Muchina revelou que Vuma foi 
alvejado por disparos de uma 
pistola, mas não especificou a re-
ferência da mesma. 
Em relação a inquietação apre-
sentada pelo jurista Baltazar 
Fael, o porta-voz da PRM ga-
rantiu que todas as testemu-
nhas, incluindo o guarda, que é 
testemunha chave no processo, 
porque ouviu Agostinho Vuma a 

gritar “Salimo, o que eu te fiz”, 
estavam sob protecção policial, 
porque proteger as testemunhas 
faz parte do guião de actuação 
da Polícia, devido à importância 
que desempenham para o escla-
recimento cabal de um caso cri-
minal. 
De salientar que Agostinho 
Vuma, 44 anos de idade, é mem-
bro fundador da Associação dos 
Empreiteiros da Cidade de Ma-
puto, da qual foi presidente, e 
esteve depois na génese da Fe-
deração Moçambicana de Em-
preiteiros (FME). Actualmente, 
Vuma é presidente da CTA, 
eleito em Maio de 2017, e tam-
bém deputado pela Frelimo na 
Assembleia da República, eleito 
desde 2015 pelo círculo eleitoral 
de Gaza, no Sul do país.

 O mercado de capitais ainda 
não constitui alternativa para 
o financiamento corporati-
vo privado, defende o Banco 
Central, ainda que este mos-
tre uma tendência crescen-
te das acções. Entretanto, a 
capitalização bolsista mostra 
um incremento, ao transitar 
de 85.339 milhões de meticais 
em 2018 para 102.139 milhões 
de meticais em 2019.
O reduzido volume de tran-
sacções nos segmentos das 
acções e obrigações corpora-
tivas em 2019 (apenas 15,8% 
e 7,8%, respectivamente) dá 
indicações de que o mercado 
de capitais continua a não 
constituir alternativa para 
o financiamento corporativo 
privado, ainda que seja ten-
dencialmente crescente no 
caso das acções, escreve o 
Banco de Moçambique no seu 
mais recente relatório sobre a 
estabilidade financeira.
Este facto é igualmente ates-
tado pelo número de ins-
trumentos cotados por cada 
segmento do Mercado de 
Valores Mobiliários, onde as 
obrigações corporativas, mas 
sobretudo as acções, têm uma 
participação relativamente 
reduzida se comparadas às 
Obrigações do Tesouro.
De acordo com o Banco, esta 
dinâmica não favorece o alar-
gamento das fontes de finan-

ciamento para as empresas, 
que, eventualmente, poderia 
contribuir para a redução do 
custo de financiamento des-
tas, através de taxas mais 
atractivas, pressionando em 
baixa as taxas do sector ban-
cário, o que impactaria na 
redução do risco de mercado, 
com consequente melhoria 
dos índices de estabilidade fi-
nanceira.
“Adicionalmente, o facto de 
uma importante parte dos 
brokers serem, em simultâ-
neo, intervenientes no sector 
bancário parece condicionar 
a dinâmica de crescimento 
do financiamento corporativo 
privado pela via do Mercado 
de Valores Mobiliários, fa-
zendo com que as taxas das 
obrigações corporativas este-
jam alinhadas com as taxas 
a retalho do sector bancário”, 
refere o Banco.
O Banco Central salienta ain-
da que a capitalização bolsis-
ta, que constitui o principal 
indicador do mercado bolsista 
moçambicano, incrementou, 
ao transitar de 85.339 milhões 
de meticais em 2018 para 
102.139 milhões de meticais 
em 2019, consubstanciando 
um crescimento em 19,7%, 
influenciado, sobretudo, pela 
dinâmica das Obrigações do 
Tesouro. 

Elísio Muchanga
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Pedidos de extraparlamentares a Filipe      
Nyusi: “Vamos comer juntos, o problema é fome”

Sociedade Civil defende que Governo deve 
negociar com Mariano Nhongo

Ao público chegou a 
agenda da Covid-19 e Paz, 
afinal foi ela que forçou o 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, a convocar 
um encontro com os 
partidos extraparlamen-
tares. Mas o MAGAZINE 
Independente apurou que 
esta agenda foi desvir-
tuada pelos políticos 
presentes na reunião e o 
encontro, que durou qua-
se quatro horas, serviu 
de oportunidade para os 
extraparlamentares faze-
rem pedidos de casas, de 
“comer juntos” e serem 
nomeados, pelo menos, 
para cargos de “adminis-
trador em qualquer ponto 
do país”. E a resposta de 
Nyusi não podia ter sido 
mais irónica.

Nelson Mucandze

Foram no total 16 
extraparlamentares 
que, convidados 
acima da hora (na 
tarde do dia 1 de 

Junho para as 10 horas do dia 
seguinte), estiveram presentes 
na Presidência da República. 
Dentre eles, o destaque vai para 
Raúl Domingos, presidente do 
Partido para a Paz, Democracia 
e Desenvolvimento (PDD), que 
mudo, com a maturidade que a 
experiência lhe confere, deve-se 
ter sentido envergonhado com a 
postura e intervenção dos seus 
colegas. Mas, por outro lado, foi 
notável a ausência do presidente 
da Nova Democracia (ND), Salo-

mão Muchanga, que não esteve 
presente, apesar do convite, não 
tendo sido possível apurar as ra-
zões da sua ausência.
Ignorando a agenda, segundo 
apurou este jornal, depois de po-
bres contribuições sobre o tema 
proposto, João Massango, pre-
sidente do Partido Ecologista- 
Movimento da Terra, pediu ao 
Presidente Nyusi para ser “admi-
nistrador de qualquer ponto do 
país”, um pedido que foi ironiza-
do pelo Chefe de Estado: “Não 
quer ser embaixador?”, questio-
nou Nyusi.
Minutos depois, quase no fim, 
quando Massango, nas suas úl-
timas considerações, insistiu que 
o pedido fosse “considerado”, o 
Chefe de Estado voltou a ironi-
zar, ao responder que “não que-
res ser meu conselheiro!”.
Yaqub Sibindy, do partido In-

dependente de Moçambique 
(PIMO), sempre farejando opor-
tunidades no Governo, foi à Pre-
sidência da República com a sua 
mala de documentos que rabis-
cam qualquer projecto de distri-
buição de terras. 
Sibindy entregou o projecto a Fi-
lipe Nyusi, e como não podia es-
perar pela resposta, verbalizou o 
pedido: “O problema é fome. Va-
mos comer juntos”. “Explica-me 
o que é isso de comer juntos”, 
respondeu  ironicamente Nyusi.
Outro que não quis ficar fora do 

Organizações da Sociedade Ci-
vil (OSC), académicos, religio-
sos e partidos políticos defen-
dem a necessidade de criação 
urgente de um grupo multis-
sectorial de contacto, com vista 
a estabelecer um diálogo cons-
trutivo com a auto-proclamada 
Junta Militar da Renamo, que 
está a protagonizar ataques ar-
mados na zona Centro do país.
Este posicionamento foi toma-
do durante uma mesa-redonda 
virtual, organizada pelo Institu-
to para a Democracia Multipar-
tidária (IMD), que tinha como 
objectivo a busca de soluções 
urgentes pacíficas e sustentá-
veis para pôr fim a estes ata-
ques armados que constituem 
uma ameaça à paz e aos avan-
ços no processo de Desarma-
mento, Desmobilização e Rein-
tegração (DDR) dos homens 
armados da Renamo, cujo tér-
mino está previsto para Julho 
de 2021. 
Para os participantes no deba-
te, o grupo de contacto deve 
ser constituído por diversos 
segmentos sociais, devendo ser 
portador de uma mensagem de 
paz, amor e respeito pela pes-
soa humana, independentemen-
te do que ela tenha feito, com o 
intuito de compreender melhor 
as causas que levaram a Junta 
Militar a enveredar pelo con-
flito armado e daí buscar-se a 

solução do problema.
Segundo o Reverendo Albino 
Mussuei, do Conselho das Re-
ligiões de Moçambique (CO-
REM), o grupo de contacto 
deve estabelecer uma interac-
ção não apenas com o líder da 
Junta Militar, Mariano Nhon-
go, mas também com a direc-
ção do partido Renamo, bem 
como com o Governo moçam-
bicano, para depois produzir-
-se comentários e com isso 
desenhar-se um plano de acção 
estruturado. “Precisamos de 
tratar este assunto com muito 
amor e muito carinho porque 
estamos a tratar de homens, e 
sobretudo de pessoas com ar-
mas. Por isso, a criação do gru-
po de contacto vai possibilitar 
descobrir as reais motivações de 
Mariano Nhongo e as pessoas 
que podem estar envolvidas no 
processo”, disse. 
Por seu turno, o Frei Alfredo 
Manhiça chamou atenção para 
se encontrar as suas causas, 
bem como as pessoas envolvi-
das, para além dos que estão 
em posição de negociar. “O 
Governo moçambicano tem 
negociado com a Renamo, por 
isso não se pode excluir. Tem 
que encontrar formas de nego-
ciar também com os homens 
armados da Junta Militar”, 
disse.
Entretanto, o Bispo Dinis 

Matsolo disse haver necessida-
de de envolvimento de todos 
os actores no processo, tendo 
como fundamento que o assun-
to da paz e bem-estar da Nação 
moçambicana é preocupação de 
todos nós.
“Devemos envolver todos os in-
teressados na matéria. Então, o 
espírito de exclusão de alguns 
pode minar qualquer e todo 
um processo que pretendemos 
levar a cabo. É importante o 
envolvimento de todos, mesmo 
os que por alguma razão ou ou-
tra pretendam dar a entender 
que não estão interessados em 
envolver-se, se nós percebermos 
que são parte do processo é tão 
importante que façamos todo o 
esforço para envolvê-los”, dis-
se o Bispo, sustentando que se 
isso não acontecer estar-se-ia a 
dar passos em falso.
Para o religioso, o maior desa-
fio é fazer de tudo que está ao 
alcance para ouvir a opinião de 
cada um para encontrar solu-
ções para o problema. “Cada 
um de nós tem que fazer a sua 
parte e nunca pensar que nada 
posso fazer. Ninguém pode se 
minimizar naquilo que pode 
ser a sua contribuição neste 
processo. Então, vamos juntar 
as mãos, a nossa inteligência, 
os nossos esforços na busca de 
soluções para o problema que 
enfrentamos”, sublinhou. 

ridículo espectáculo, na narrativa 
das nossas fontes, foi Marciano 
Fijamo, presidente do Partido 
Popular Democrático de Mo-
çambique (PPD), que pediu que 
o Presidente da República, por 
consideração dos presentes, devia 
“atribuir uma sede, pelo menos, 
para cada um de nós que veio 

ao encontro”, um pedido desen-
quadrado, visto que a agenda do 
encontro era a Covid-19 e Paz.

Foram pedidos que contrariam 
todas as expectativas, segundo 
se preconiza no artigo três da 
Lei nr. 7/91, Lei dos Partidos 
Políticos, que orienta que estes 
devem, como regras básicas, “de-
fender os interesses nacionais”, e 
não estomacais, como se viu no 
encontro com o Presidente da 
República.
O que seria de ponderar é se 
esses pedidos tivessem sido fei-
tos em nome dos partidos a que 
presidem, uma vez que a Lei per-
mite que estes recebam do Go-
verno, a “título gratuito”, “bens 
imóveis e outros indispensáveis à 
persecução dos seus fins”.  
É o caso da PCN, antigo parti-
do de Lutero Simango, da União 
Nacional de Moçambique (UNA-
MO), do Movimento Nacionalis-
ta Moçambicano (MONAMO) 
e outros que receberam instala-
ções no executivo de Joaquim 
Chissano. Mas neste momento 
que proliferam partidos políti-
cos, visíveis apenas em tempos 
eleitorais, quando caçam, mais 

do que votos, os fundos distri-
buídos pela Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), esta Lei não 
é exequível. 
Moçambique tem mais de 50 
partidos políticos, mas é do co-
nhecimento de todos que no 
país não existe nenhum partido 
político que se orienta na sua 
plenitude pela Lei. 
Só para ilustrar, a Lei dos Parti-
dos Políticos defende a prestação 
de contas por parte dos partidos 
políticos, uma recomendação não 
observada nem pelos partidos 
parlamentares, nem mesmo pelo 
partido “glorioso’, a Frelimo. “As 
receitas e despesas dos partidos 
políticos deverão ser discrimi-
nadas em relatórios anuais que 
indicarão, entre outros, a prove-
niência das receitas e a aplicação 
das despesas”, lê-se no artigo 19. 
Outro aspecto mais comum que, 
por ignorância ou rebeldia, não 
é observado pelos políticos tem 
a ver com a postura pacífica, que 
também constitui uma das re-
gras básicas, segundo a lei. 

João Massango

Yaqub Sibindy
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Moçambicanos só poderão viajar para RAS em caso de urgência
A Embaixada da República da África do Sul (RAS) em Maputo desencoraja viagens não essenciais 
de moçambicanos para a RAS, a menos que seja por razões médicas de extrema necessidade e 
urgência, cujos procedimentos deverão tramitados pelas autoridades competentes.

Covid- 19: Moçambique tem 27 
pessoas internadas

África do Sul volta ao 
recolher obrigatório e 
proibe venda de álcool
Face ao aumento de casos 
de Covid-19 na África Sul, o 
Presidente Cyril Ramaphosa 
voltou a proibir a venda de 
bebidas alcoólicas no país. O 
recolher obrigatório noturno 
também será restabelecido esta 
segunda-feira.
O Presidente sul-africano 
anunciou este domingo (12.07) 
que o país voltará a proibir a 
venda de bebidas alcoólicas, 
de forma a reduzir o número 
de pacientes nas urgências mé-
dicas e a garantir mais vagas 
hospitalares para doentes com 
Covid-19.
“Embora o aumento das infec-
ções fosse esperado, a força e a 
velocidade com que progrediu 
causaram, compreensivelmen-
te, bastante preocupação”, de-
clarou Cyril Ramaphosa, chefe 
de Estado da África do Sul, 
num discurso transmitido pela 
televisão.
“Muitos de nós receiam o pe-
rigo que isto representa para 
nós próprios e para as nossas 
famílias”, prosseguiu Cyril Ra-
maphosa, referindo que desde 
que a venda de bebidas alcoóli-
cas voltou a ser autorizada, em 
Junho passado, os hospitais 
sul-africanos registaram um 
pico de admissões de pacientes 
nas enfermarias e nos serviços 
de urgência médica.
Confrontada com um aumento 
de internamentos de doentes 
infectados pelo novo corona-
vírus, e de forma a reduzir a 
ocorrência de acidentes rodo-
viários muitas vezes associados 
ao consumo de álcool, a África 
do Sul também decidiu resta-
belecer um recolher obrigatório 
noturno.
As autoridades também decidi-
ram tornar obrigatório o uso de 
máscara em recintos públicos.
No mesmo discurso, Cyril Ra-
maphosa frisou que as auto-
ridades de saúde pública sul-
-africanas alertaram para 
uma escassez iminente de ca-
mas hospitalares disponíveis 
e das reservas de oxigénio 
dos hospitais, numa altura 
em que o país prevê atingir 
o pico de casos da doença 
Covid-19 entre o final deste 
mês e setembro. DW/Lusa

O Governo do Japão, através 
do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD), lançou o Projecto 
“Promoção da Paz, Coesão So-
cial e Prevenção de Conflitos em 
Cabo Delgado, que vai beneficiar 
cerca de 3.200 famílias na pro-
víncia de Cabo Delgado, num 
valor total de USD 643 mil. A 
implementação do projecto será 
coordenada pelo PNUD, em par-
ceria com o Ministério do Inte-
rior e Ministério da Administra-

ção Estatal e Função Pública. 
O projecto irá promover meca-
nismos de paz, coesão social e 
prevenção de conflitos, fortale-
cendo a capacidade institucio-
nal, sensibilização, envolvimen-
to da comunidade e meios de 
subsistência em Cabo Delgado. 
Também vai contribuir para os 
esforços nacionais de recupera-
ção e resiliência nas comunidades 
afectadas pelo ciclone Kenneth, 
em 2019.
Durante a cerimónia, o embaixa-
dor do Japão em Moçambique, 
Kimura Hajime, disse que o Go-
verno do Japão decidiu apoiar as 
populações e comunidades deslo-
cadas pelas tensões existentes de-
vido a conflitos violentos, melho-
rando assim a consciencialização 
sobre a prevenção da violência e 
a capacidade de subsistência em 

Cabo Delgado. Isso ocorre por-
que a pobreza e a marginalização 
são alguns dos factores de risco 
que podem aumentar a instabili-
dade na província. 
Com base nesta intenção, o Ja-
pão vai apoiar Moçambique, 
através de uma doação no valor 
total de USD 643 mil ao PNUD. 
Através deste projecto poderá 
apoiar-se cerca de 3.200 famílias 
(em torno de 16.000 pessoas). 
Por seu turno, o Representante- 
Residente do PNUD, Francisco 

Roquette, destacou a impor-
tância de abordar as principais 
causas da vulnerabilidade e pro-
mover a coesão social para alcan-
çar soluções duradouras para o 
desenvolvimento sustentável em 
Cabo Delgado. 
Francisco Roquette realçou que 
“esforços conjuntos do Governo 
e do PNUD para apoiar as pes-
soas vulneráveis, especialmen-
te jovens e mulheres em Cabo 
Delgado, serão fundamentais 
para protegê-las dos factores de 
risco da violência”, acrescentan-
do que através deste projecto 
prevê-se não apenas conter os 
conflitos em curso, mas também 
criar ambientes propícios onde 
as comunidades possam desfru-
tar do desenvolvimento social e 
económico de uma maneira sus-
tentável. 

PNUD e Japão lançam “Promoção da paz 
e prevenção conflitos em Cabo Delgado”

Moçambique tem vindo a 
registar um crescimento 
da epidemia e as autori-
dades sanitárias apontam 
a implementação rigo-
rosa e responsável das 
medidas de prevenção 
da Covid-19 como essen-
cial para a contenção da 
propagação da pandemia. 
Dados do Ministério da 
Saúde (MISAU) indicavam 
nesta segunda-feira para 
1219 casos confirmados, 
nove mortes, um total de 
369 pacientes curados e 
27 pessoas internadas.

Até esta segunda-
-feira, o país ti-
nha um cumula-
tivo de 1.343.426 
pessoas rastrea-

das para a Covid-19 nos dife-
rentes pontos de entrada. Des-
tas, 22.329 foram submetidas 
à quarentena domiciliar. No 
entanto, dados do MISAU in-
dicavam que até ontem 2.415 
pessoas observavam ainda a 
quarentena domiciliar, com 
um cumulativo de 40.861 casos 
suspeitos testados, indicando 
para 1.219 casos positivos re-

gistados, sendo 1.119 de trans-
missão local e 100 casos impor-
tados. 
Destes casos, 62 foram anun-
ciados nesta segunda-feira, in-
cluindo na sua distribuição 60 
indivíduos de nacionalidade 
moçambicana e dois indivíduos 
estrangeiros, um de nacionali-
dade ruandesa e outro de na-
cionalidade sul-africana. Os 
mesmos resultam da vigilância 
nas unidades sanitárias e do 
rastreio de contactos de casos 
positivos.
Moçambique continua com um 
cumulativo de 27 indivíduos 
internados devido a Covid-19. 
Destes, 5 continuam sob cui-
dados hospitalares. Estes pade-
cem de patologias crónicas di-
versas, associadas à Covid-19. 
A província de Cabo Delgado 
lidera o cumulativo de casos 
confirmados, enquanto Nampu-
la lidera os casos activos, com 
344 e 246 respectivamente.
“Queremos informar que re-
gistamos mais cinco casos to-
talmente recuperados da Co-
vid-19; três na província de 
Niassa, um na província de 
Cabo Delgado, um na provín-
cia de Nampula. Trata-se de 
indivíduos de nacionalidade 
moçambicana que cumpriram 
com o isolamento domiciliar 
durante o período da doença”, 
indica a comunicação do MI-
SAU, que mais adiante detalha 
que Moçambique conta actual-

mente com 369 pacientes total-
mente recuperados, nove óbitos 
devido à Covid-19 e dois óbitos 
por outras causas.
Pelo mundo, dados da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) indicam que houve um 
registo de um número cumu-
lativo de 13.041.719 casos da 
Covid-19. O número cumulati-

vo de óbitos está em 571.674, 
existindo em todo o Mundo um 
cumulativo de 7.588.125 pes-
soas recuperadas da Covid-19. 
Os Estados Unidos da América 
(EUA) estão na liderança do 
cumulativo dos casos confir-
mados, seguidos do Brasil, país 
que se destaca com o nível de 
recuperados.

Foto: Lusa
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Insurgência: Da violência crescente à crise humanitária

Os ataques em Cabo 
Delgado, cada vez mais 
frequentes, já não pas-
sam ao lado do mundo. 
O Parlamento Europeu 
exige medidas mais 
eficazes. A Igreja Católica 
reclama a destruição de 
igrejas, enquanto os pes-
quisadores se desdobram 
em novos estudos para 
a compreensão do fenó-
meno, que parece estar 
longe do fim. 

Elton Pila 

Cabo Delgado tor-
nou-se o centro 
de Moçambique. 
As incursões dos 
insurgentes, cada 

vez mais frequentes, são catalisa-
doras de uma crise humanitária 
que empurra para locais incertos 
cerca de 200 mil pessoas. Estão 
já contabilizados mais de 600 
mortos. Os últimos, pelo menos 
oficiais, são da Fenix Construc-
tion Services, uma empresa sul-
-africana especializada em cons-
trução em locais remotos, que 
está a operar em Palma, Cabo 
Delgado, o que configura uma 
clara ameaça aos empreendimen-
tos que têm lugar naquela região.  
Aos ataques dos insurgentes em 
Mocímboa da Praia, a 27 e 28 
de Junho, as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) ripostaram, 
coadjuvadas pelos mercenários 
da Dyck Advisory Group, que 
estão a custar ao Estado mo-
çambicano cerca de 15 milhões 
de dólares semestrais. Há relatos 
de baixas nos dois lados, com o 
registo da morte de um coman-
dante das FDS. 
Nestes dois dias de ataques fo-

ram destruídas escolas, hospitais 
e igrejas. A Fundação Ajuda à 
Igreja que Sofre (AIS), Fundação 
Pontifícia da Igreja Católica, fez 
saber o que foi a destruição da 
igreja de Mocímboa da Praia. 
“Os ‘insurgentes’ juntaram to-
dos os bancos, empilharam-nos 
como se fossem lenha e atea-
ram fogo”, descreveu o secreta-
riado português da AIS, citado 
pela Agência Ecclesia.
O que antes era apenas preo-
cupação nacional, pela inten-
sidade e frequência, tornou-se 
regional e agora já começa a 
ecoar em paragens mais distan-
tes.
O presidente da delegação do 
Parlamento Europeu à Assem-
bleia Parlamentar Paritária 
África-Caraíbas-Pacífico/União 
Europeia (ACP/UE), Car-
los Zorrinho, já havia apelado 
para que o Executivo tomasse 
medidas “eficazes e decisivas”. 
Apontando também caminhos. 
“Enquanto membro da Comu-
nidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), Mo-
çambique deve explorar possí-
veis opções para a cooperação 
transnacional”.
Falou da necessidade da “apro-
ximação integrada e coordena-
da”, incluindo “a promoção da 
democracia, direitos humanos, 
uma governação local eficaz 
e uma restauração eficaz do 
Estado de Direito”, anotando 
ainda que as condições sócio-
-económicas que levaram à ins-
tabilidade e ao crescimento do 
extremismo violento “precisam 
também de ser abordadas”.
Na última semana, mais dois 
estudos podem ajudar a dar luz 
à compreensão do fenómeno. 
Um saído no Jornal de Estu-
dos Africanos da África Orien-
tal, assinado pelo académico 
Eric Morier-Genoud, da Uni-
versidade Queen’s Belfast, no 
Reino Unido. O outro foi feito 
por João Feijó, pesquisador do 

Observatório do Meio Rural, 
que há muito se tem preocupa-
do em investigar a questão de 
Cabo Delgado. Mas vamos por 
partes.
Morier-Genoud aponta relatos 
de que a seita, que depois abre 
espaço para os insurgentes, te-
ria surgido no distrito de Bala-
ma, em 2007. 
Sualehe Rafayel, de etnia 
Makua, é o nome que é apon-
tado como pioneiro. Retornado 
a Nhacole, sua cidade natal, 
depois de passar vários anos 
na Tanzânia, ele se juntou ao 
Wahhabimos, construindo uma 
Agência Muçulmana da África 
(AMA, uma ONG do Kuwait), 
anota o estudo. 
Rafayel tinha uma abordagem 
diferente da fé islâmica, rejei-
tando várias práticas e ideias 
existentes como proibidas. Ele 
tentou converter membros des-
ta mesquita e outras mesqui-
tas à sua maneira, enquanto 
construía o seu próprio local de 
oração, aproximando-se das au-
toridades para obter uma auto-
rização em 3 de Maio de 2007, 
lê-se no estudo. 
“Antes das acções violentas que 
eclodiram, embora verbalmente 
agressiva, a seita parecia feliz 
o suficiente nos seus primeiros 
anos para se retirar da socieda-
de e funcionar separada da so-
ciedade”, indica o pesquisador. 
A seita começa a ganhar con-
tornos de violência depois de 
uma série de eventos, como 
confrontos com outros grupos 
muçulmanos, assaltos a alguns 
estabelecimentos locais, o que 
levou, inclusive, à detenção de 
alguns membros do grupo. 
Até 2016, a seita estava já acti-
va nos distritos de Palma, Nan-
gade, Mocímboa da Praia, Ma-
comia, Quissanga e Montepuez; 
Balama, Ancuabe e Chiure. 
O pesquisador não descarta 
influências e manipulações ex-
ternas. “Al-Shabaab de facto se 
vinculou ao ISIS, mas é duvido-
so que esses factores tenham al-
terado radical e definitivamente 
a natureza dos insurgentes”. 
No entanto, João Feijó, num 
artigo intitulado “Do impasse 
militar ao drama humanitário: 
Aprender com a história e re-
pensar a intervenção em Cabo 
Delgado”, entende que o avan-
ço da insurgência é alimentado 
por históricos sentimentos de 
exclusão do poder central, que 
estruturaram tensões sociopo-
líticas locais, sendo que a des-
confiança e violência das FDS 
relativamente às populações 
locais tendem a aumentar res-
sentimentos contra o Estado, a 
alargar a base de recrutamento 
de rebeldes e a prolongar e in-
tensificar o conflito. 
“Os posicionamentos dos ór-
gãos centrais ignoram fenóme-

nos históricos de marginaliza-
ção de populações locais pelo 
Estado, com as quais entram 
em ruptura. Em todas as lati-
tudes geográficas, a enfatização 
(e recriação) de um inimigo ex-
terno detém um enorme poten-
cial de cobertura e desculpabili-
zação de contradições internas, 
constituindo uma estratégia 
política recorrente por parte do 
status quo”, escreve o pesquisa-
dor.
Neste estudo, nota as migra-
ções forçadas pela violência e 
as dificuldades de assistência 
alimentar e sanitária. “As mi-
grações são feitas por via ma-
rítima, em pequenos barcos, 
sobrelotados de passageiros, 
desembarcando no Ibo, em 
Pemba ou na Tanzânia, ou via 
terrestre, obrigando frequen-
temente à utilização da via de 

Mueda para Montepuez, de 
forma a contornar as zonas de 
ataque”, faz saber o estudo.
A insegurança que se verifica 
em Quissanga, Mocímboa da 
Praia e Macomia, onde se re-
gistaram, inclusivamente, ata-
ques a armazéns de alimentos, 
anota Feijó, dificulta a acção 
das organizações de assistência 
alimentar. “Por motivos de in-
segurança, o PMA suspendeu 
a sua presença nos distritos de 
Palma, Mocímboa, Macomia, 
Quissanga, Muidumbe e Mue-
da, estando presente em Mon-
tepuez, Metuge, Pemba, An-
cuabe e Chiure”, escreve.
Não se verifica assistência ex-
terna à Ilha do Ibo, onde se 
concentra o maior número de 
deslocados e que ainda não se 
refez da destruição do ciclone 
Kenneth, indica. 

O partido português PSD pe-
diu esta semana ao Governo 
português que sensibilize a 
União Europeia para a ne-
cessidade de encontrar, com 
urgência, uma “solução in-
ternacional” que permita a 
Moçambique “enfrentar os 
ataques terroristas em Cabo 
Delgado”, bem como envio de 
ajuda humanitária.
Num projecto de resolução 
(sem força de lei) entregue na 
Assembleia da República por-
tuguesa, os sociais-democratas 
portugueses salientam que, em 
meados de Abril, a União Eu-
ropeia referiu que “segue com 
apreensão o agravamento da 
situação humanitária em Cabo 
Delgado, no norte de Moçam-
bique, com uma crescente inse-
gurança das populações locais 
e a rápida multiplicação do 
número de deslocados inter-
nos”.
“Ora, não basta seguir apenas 
com apreensão o agravamento 
da situação humanitária no 
norte de Moçambique. A co-
munidade internacional não 
pode alhear-se desta tragé-
dia humanitária. A pandemia 
não pode ser desculpa para a 
União Europeia ou Portugal 
se desinteressarem da sorte de 
toda esta população do norte 
de Moçambique”, defendem os 
deputados do PSD.
O PSD considera que “os 
moçambicanos precisam dos 
portugueses, dos europeus, da 
comunidade internacional” e 
apontam que o ministro de Es-
tado e dos Negócios Estrangei-
ros português, Augusto Santos 
Silva, referiu, em meados de 
Junho, que “Portugal está dis-
ponível para a construção de 

uma solução internacional 
que permita a Moçambique 
enfrentar os ataques terroris-
tas no norte do país”.
Assim, o PSD recomenda 
ao Governo português que 
“encete, com caráter de ur-
gência, uma acção de sen-
sibilização junto da União 
Europeia, no sentido de ser 
encontrada uma solução in-
ternacional que permita a 
Moçambique enfrentar os 
ataques terroristas em Cabo 
Delgado, tendo sempre em 
consideração o profundo res-
peito pela soberania daquele 
país”.
Por outro lado, os sociais-
-democratas portugueses pe-
dem ao executivo que exorte 
a União Europeia, através 
do Serviço Europeu para a 
Acção Externa, no sentido 
de serem preparadas, com 
urgência, “missões de aju-
da humanitária, com o ob-
jectivo de promover a paz 
através de apoio político e 
económico e de garantir a 
segurança participando, des-
te modo, na construção de 
uma solução de apoio inter-
nacional a Moçambique para 
defesa das suas populações, 
para defesa da sua integrida-
de territorial, para defesa da 
sua soberania”.
O número de deslocados in-
ternos devido à violência no 
norte de Moçambique dupli-
cou desde Março e já ascen-
de a 250.00 pessoas, segundo 
a mais recente informação 
do Escritório das Nações 
Unidas para a Coordenação 
de Assuntos Humanitários 
(OCHA, sigla inglesa).

Lusa/Redacção

Partido português pede “solução 
internacional” urgente para Cabo Delgado
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Mário Salimo Umar, o 
embondeiro do Mário´s

Desde que o conheço, por 
volta de 1988, admiro a 
sua capacidade empreen-
dedora. Não sendo natural 
de Tete, ousou transfor-
mar um terreno baldio e 
morfologicamente aciden-
tado de uma rua poeiren-
ta, a partir de uma peque-
na sombra onde iniciou a 
sua empreitada, num dos 
locais de referência obri-
gatória, com altos padrões 
de qualidade gastronómi-
ca e de serviços, que en-
grandecem a cidade de 
Tete e os tetenses: o Res-
taurante Mário´s.
Testemunhei a evolução 
do seu negócio, que muito 
orgulha a alguns naturais 
de Tete, comprometidos 
com o desenvolvimento 
sócio-cultural, alguns dos 
quais  part ic ipantes na 
divulgação e recomenda-
ção das especialidades e 
iguarias (dignas da mesa 
de reis) do Restaurante 
Mário´s.
Salimo presta tributo aos 
seus clientes, saudando-
-os ,  se  não à entrada, 
mesa por  mesa !  Al iás , 
como mandam as regras 
de et iqueta e cortes ia , 
faz com relativa mestria 
as honras da casa, de tal 
sorte que os seus serviços 
nada ficam a dever aos 
grandes mestres-sala de 
restaurantes famosos de 
outras paragens do mun-
do.
Há três anos tive o infor-

túnio de perder o meu pai 
(que a terra lhe seja leve) 
e o destino conspirou à 
favor para que a sua úl-
tima refeição completa, 
acompanhada da sua úl-
tima taça de vinho, fosse 
tomada no Restaurante 
Mário´s, tendo sido o Sa-
limo e a sua amável espo-
sa Tina das últimas pes-
soas com as quais o meu 
pai trocou alegres impres-
sões. Sou-lhes eternamen-
te grata pelos momentos 
agradáveis que proporcio-
naram ao meu pai, a es-
cassos dias da sua partida 
para sempre.
Em tempos idos, o Res-
taurante-Bar “O Retiro 
da Saudade”, localizado 
na entrada da cidade, no 
sentido Sul/Norte,  an-
tes pertença da Senho-
ra Dona Clara, mãe do 
Carlos Francisco Gibe-
lino, Babucho e Agosti-
nho, era famoso pelo seu 
frango grelhado (galinha 
cafreal assada com piri-
piri), e mais tarde o lega-
do à Senhora Dona Inês 
Lino, mãe dos meus fale-
cidos amigos Gray Gru-
nuo e José “Zelito” Lino, 
que manteve o nome e a 
tradição da casa. Outros 
restaurantes e snack-bares 
não menos conhecidos e 
famosos da época, como 
“A Marisqueira de Tete”, 
“Freitas”, “Beira-Alta”, 
“Melo”, “Dominó”, “Mon-
dego”, “Nsango”, “Zambi” 

e “João Coxo”, em Ma-
tundo, também tinham as 
suas tradicionais especia-
lidades e deixaram o seu 
marco histórico.
H o j e ,  o  R e s t a u r a n t e 
Mário´s está fazendo a 
sua história, com a espe-
cialidade de peixe pende 
grelhado de acordo com 
a filosofia antiga da boa 
culinária e da gastrono-
mia dos bons velhos tem-
pos de Tete, que melhor 
representar-nos-ão sem-
pre e que os nossos pais 
conheceram, aprovaram e 
vivenciaram.

Mário Salimo Umar é o 
“cara”, no peric l itante 
linguajar brasileiro na tó-
nica tetense, na perspec-
tiva do desenvolvimento 
sócio-cultural de Tete, 
mantendo a gíria da nossa 
terra, que reforça a união 
dos tetenses (os desavin-
dos, inclusive), quebrando 
alguns paradigmas sociais 
e cognitivamente disso-
nantes, evidenciando a sua 
resistência psicológica aos 
detractores de costume, 
os caudilhos do retrocesso, 
que até do bem falam mal.
Vivemos actualmente em 

tempos críticos, difíceis de 
suportar e, sabendo-se de 
antemão que a ansiedade 
sobrecarrega o coração do 
homem, toda a boa pala-
vra em tempo oportuno 
alegra o coração, por isso 
endereço-o esta singela 
homenagem, e quero acre-
ditar que do seu legado 
virão réplicas num futuro 
próximo. Vergo-me peran-
te a sua figura, que merece 
respeito e consideração dos 
tetenses.
Bem-haja Mário Salimo 
Umar, o Embondeiro do 
Mário´s!

Embondeiro

Lionel Papane
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Quando a tarde de sábado 
corria calma, sobretudo na 
baixa da cidade de Mapu-
to, quando ventos fortes 
sacudiam parte da cidade 
e da província de Maputo, 
a notícia começou a correr 
o Mundo, com a ajuda va-
liosa das redes sociais. Di-
zia a notícia que Agostinho 
Vuma, o dinâmico presi-
dente da CTA, acabava de 
ser atingido por duas balas 
disparadas por uma pistola 
em mãos criminosas de dois 
indivíduos. E claro que os 
dois não dispararam a pis-
tola ao mesmo tempo. Um 
disparou e outro assumiu 
o papel de cúmplice, e ca-
berá à Polícia, sobretudo o 
SERNIC, o esclarecimento 
cabal dos detalhes deste 
crime macabro e hediondo.
O atentado contra a vida 
de Agostinho Vuma soma-
-se a outros tantos estra-
nhos e violentos crimes de 

sangue, muitos deles não 
esclarecidos, por incompe-
tência das autoridades po-
liciais ou por pura cumpli-
cidade ou medo do crime 
organizado.
Desta vez, o crime atingiu 
um sector sensível e pode-
roso, o do empresariado 
privado nacional, cujo líder 
foi vulgarizado por crimi-
nosos que parece conhecer 
de nome. Agostinho Vuma 
não é apenas um cidadão 
que merece protecção do 
Estado. É um líder associa-
tivo com peso na vida po-
lítica e económica do País. 
O seu estatuto, enquanto 
presidente da CTA, mere-
ce o respeito da sociedade, 
pois quer se queira quer 
não ele foi eleito por maio-
ria de votos para o cargo 
que ocupa, sendo, portanto, 
legítimo representante do 
sector privado nacional.
Por sorte sua e para azar 

dos autores dos disparos, 
Vuma parece estar fora 
de perigo e parece que re-
conheceu os autores das 
balas assassinas. O País, 
a sua família, os seus cole-
gas e amigos terão a opor-
tunidade de ouvir dele, se 
Deus quiser, a sua versão 
dos factos, bem como as 
prováveis motivações deste 
crime.
Enquanto se espera pela 
versão de Agostinho Vuma, 
de viva voz, juntamo-nos 
ao coro de apelos que cir-
culam na sociedade para 
que as autoridades compe-
tentes, que têm recursos e 
meios materiais, humanos 
e financeiros para investi-
gar crimes, esclareçam este 
atentado em tempo útil. O 
País e o Mundo esperam 
que o SERNIC esclareça 
sem sombra de dúvidas as 
motivações deste crime e 
revele os seus autores, en-

caminhando-os em seguida 
para a barra do Tribunal 
para a competente respon-
sabilização.
O País não pode continuar 
a ser palco de crimes de 
sangue sem autores. O País 
não pode assistir impoten-
te a actuação de criminosos 
perigosos sem que o Estado 
lhes deite a mão. O País, 
ou seja o Estado moçambi-
cano, deve meter medo, im-
pondo justiça a quem atra-
vessar o risco.
Como se vê, os criminosos 
de sangue não têm medo, 
nem do nome da vít ima 
nem do seu estatuto social. 
Em plena tarde e em plena 
baixa da cidade foram ca-
pazes de subir as escadas 
de um prédio e disparar 
contra uma figura públi-
ca, retirando-se depois na 
maior das calmas, na cer-
teza de que Vuma já tinha 
partido para outro mundo.

Hoje é Agostinho Vuma. 
Ontem foram numerosas 
v í t imas de ba leamento . 
Amanhã serão outras tan-
tas vítimas, conhecidas ou 
anónimas. Num Estado de 
Direito, a justiça deve fun-
cionar para todos os casos 
criminais, desde os mais 
mediáticos aos menos me-
diáticos.
Esperamos que Vuma re-
cupere, pois bem merece 
viver a vida que ele apa-
renta amar. Esperamos que 
Vuma conte tudo o que 
sabe sobre este crime, mes-
mo se for o caso de ele ter 
alguma cumplicidade com 
os seus algozes. Esperamos 
que o SERNIC saia desta a 
contento, com uma inves-
tigação sem margem para 
dúvidas, sem manipulações 
e sem medo de apontar no-
mes aos bois. 
Rápidas melhoras Agosti-
nho Vuma! 

Esclarecer sem sombra de dúvidas 
o atentado contra Vuma

Eu gosto muito de violetas e 
normalmente as flores viole-
tas nas minhas mãos ficam 
muito lindas. Claro que as 
flores em geral requerem cui-
dado, carinho, água e tam-
bém que se converse com 
elas, em particular as violetas 
que foram as flores mais sen-
síveis que eu tive e tenho na 
minha vida. Já bem adulta 
e uma das vezes que fui vi-
sitar a minha família a Por-
tugal, a minha mãe disse-me: 
“tu saíste à tua avó Beatriz, 
mãe do teu pai. Chamavam-
-lhe a mãe das violetas. Ela 
era professora primária. 

Quando ela faleceu, os alu-
nos cobriram o caixão com 
violetas”. Assim, eu fiquei a 
saber um bocadinho de uma 
das avós que nunca conheci. 
Eu nasci muitos anos depois 
de ela ter morrido. O meu 
pai era ainda criança quan-
do ela faleceu. Mas agora a 
minha mana velha Beatriz 
Vasconcelos Macedo Pinto, 
11 anos mais velha do que eu, 
conheceu as pessoas da famí-
lia que lhe contaram a estória 
da nossa avó paterna. Tenha-
mos em mente que estamos 
a falar de algo que se passou 
há mais de 100 anos. E assim 
vou transcrever o que ela es-
creveu: “Vou contar-vos um 
segredo! A nossa avó paterna, 
Beatriz, queria muito ser pro-
fessora. Naquela época havia 
no mínimo duas opções‟ ou 

ser agricultora, acompanhando 
os pais e a família na lavoura, 
ou aprender a bordar, costu-
rar, ou piano e línguas, para 
os mais abastados. Os nossos 
bisavós paternos só tiveram 
duas filhas, e tinham uma loja 
de comércio, que na época 
era óptimo. A irmã dela mais 
calma ficou com a 4ª classe. 
Mas à nossa avó ninguém lhe 
tirava da ideia ser professora, 
quando ainda havia o Magis-
tério Primário em Lamego, 
pois viviam ali numa aldeia 
próxima. E o pai, convencido, 
lá a deixou ir aprender cos-
tura em Lamego! Certo dia 
lá no Soto, assim se chamava 
ao Comércio das Aldeias, que 
vendiam um pouco de tudo, 
diz um amigo que estava com 
ele a beber um copito! Ia jurar 
que vi a tua Beatriz a subir a 

escadaria do Liceu. Parecia-
-me ela. E diz rápido o nosso 
bisavô‟ então viste mal, ela 
anda a aprender costura. Os 
dias e anos se foram passando, 
até que ela ingressa no Magis-
tério Primário, e qual não foi o 
espanto? Ao terminar os dois 
anos do curso saiu com a nota 
mais alta da escola‟ 18 valores. 
Aí de certeza que o nosso bisa-
vô deve ter ficado todo_con-
cho (como se diz cá para o 
Norte). E foi a nossa bisavó 
que era uma mulher de armas 
que lhe deu cobertura para 
que ela concretizasse o seu 
sonho. E não só ficou por ali! 
Na época aprendiam muito a 
tocar bandolim, pois ela até 
o livro escreveu à mão, com 
as notas musicais. Acho que 
foi das primeiras professoras 
na região a fazer visitas de 

estudo, naqueles autocarros 
que tinham uma frente que 
mais parecia focinho de um 
cão. Foi uma guerreira, uma 
lutadora, mas morreu jovem. 
Com a doença da moda. 
Fico imensamente orgulho-
sa por ter o nome dela. E da 
minha avó materna, que foi 
outra lutadora. Mas essa fica 
para a próxima. 
Obrigada por terem escuta-
do. Boa tarde. Esta estória 
é verdadeira e prolonga-
da. Bem-hajam! Para ela, 
só violetas, a flor preferida 
dela”.
Obrigada mana velha pela 
linda estória da nossa avó 
paterna, agora vou ficar à 
espera da estória da nossa 
avó materna. De qualquer 
delas, só podemos ter um or-
gulho desmedido!

A estória da minha avó Beatriz 
Soares Macedo Pinto

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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Olhar fotográfico

Alfredo Matusse
O preço do pão foi agravado 

em Moçambique, facto que não é 
do agrado de várias famílias mo-
çambicanas de  baixa  renda  e 
que têm no pão o elemento  fun-
damental da sua alimentação. O 
Governo deve encontrar um meio- 
termo para resolver este proble-
ma, pois não faz sentido esta subi-
da do pão nesta altura do Estado 
de Emergência. Estamos todos em 
casa, então porquê esta subida? 
Precisamos de mais esclarecimen-
tos, no mínimo o Governo devia 
baixar todos os preços de produ-
tos de primeira necessidade, não 
sufocando o pacato cidadão. 

Antonieta Penga
O preço da farinha de trigo au-

mentou. E para impedir o encare-
cimento do pão, o Governo deve 
reintroduzir um subsídio no senti-
do de combater este agravamen-
to. Para mim, o preço do pão não 
deve subir e acho que o Governo 
deve olhar para esta questão com 
prioridade para os moçambicanos. 
Importa sublinhar que mesmo com 
o preço anterior algumas famílias 
não tinham condições para com-
prar pão todos os dias, imagina 
agora. Aliás, cada dia que passa 
tudo sobe de preço. Esta é uma si-
tuação que o país vive. O problema 
não é apenas dos panificadores.

Saugina Guiamba
Não é justificação que a farinha 

de trigo está mais cara. O Gover-
no devia subsidiar o trigo para 
travar o aumento do preço do pão 
porque muitas famílias não es-
tão a produzir devido ao Estado 
de Emergência. Alguns panifica-
dores diminuíram o peso do pão 
para compensar o preço e negam 
as acusações dos consumidores 
de que o pão está a ser vendido 
com menos peso. No meu enten-
der, não faz sentido este aumento 
do preço do pão numa altura da 
pandemia, e pedimos a quem é de 
direito que nos ajude a resolver 
este problema com a maior urgên-
cia possível.

Sebastião Malgalva
Para mim, não faz sentido o au-

mento do preço do pão, numa altura 
em que muitos estão desempregados 
por causa do coronavírus, ou seja, 
no mínimo deviam baixar os preços 
dos produtos de primeira necessida-
de. Importa referir que temos nota-
do que há uma ligeira diferença em 
termos de peso do pão, antigamente 
um pão chegava para duas pessoas 
mas agora só dá para uma. Aliás, 
não sei se enchem com mais fermen-
to ou royal. Também não sei qual é 
o produto que usam para o pão dila-
tar. É normal ver um pão dilatado, 
mas quando se pega este parece que 
encolhe facilmente. Isto quer dizer 
que alguma coisa não está bem.

Nilton Cumbe

Preço do pão sobe mas o peso mantém-se… 

Voz do Povo
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Metrobus vai transportar estudantes 
universitários com tarifa especial 

BAD prevê recessão de dois porcento devido à Covid-19 e confinamento
De acordo com as Perspectivas Económicas Regionais, o relatório anual do Banco Africano de Desenvolvi-
mento (BAD) sobre as economias africanas, “os efeitos da pandemia da Covid-19 e o confinamento podem 
reduzir o crescimento económico de Moçambique para 1,5% e originar uma recessão de 2% se a pandemia 
durar até Dezembro”.nacional

Mais de 50 milhões de 
pessoas em risco de 
fome extrema em África 
Onze países africanos estão en-
tre os principais pontos em que 
o risco de fome extrema foi agra-
vado pela pandemia de covid-19, 
estimando-se que, só na região 
do Sahel, mais 50 milhões de pes-
soas entrem em crise alimentar.
A estimativa é feita no relatório 
“O vírus da fome: como a co-
vid-19 está a aumentar a fome 
num mundo faminto”, da or-
ganização não-governamental 
Oxfam, que analisa os impactos 
da doença em países onde a si-
tuação alimentar e nutricional 
das populações era já extrema 
antes da pandemia.
A organização elaborou uma lista 
de 10 países/regiões com níveis 
de “fome extrema” em finais de 
2019, onde se contam a Repúbli-
ca Democrática do Congo (15,6 
milhões de pessoas), a Etiópia 
(8 milhões de pessoas), o Sudão 
do Sul (7 milhões de pessoas) e o 
Sudão (5,9 milhões de pessoas).
A lista inclui ainda a região oci-
dental do Sahel, que cobre o 
Burkina Faso, Mali, Mauritânia, 
Níger, Tchad, Senegal e Nigéria, 
com uma estimativa de 9,8 mi-
lhões de pessoas em situação de 
fome extrema.
Globalmente, os 11 países africa-
nos concentram 46,3 milhões de 
pessoas em crise alimentar, mas 
o estudo projecta que só na re-
gião do Sahel, as medidas toma-
das para conter a propagação do 
novo coronavírus possam atirar 
mais 50 milhões de pessoas para 
situações de insegurança nutri-
cional e alimentar expondo-as a 
um maior risco de fome extrema.
“Entre Março e Maio de 2020, 
estimava-se que cerca de 13,4 
milhões de pessoas necessitavam 
de assistência alimentar imedia-
ta em toda a região, empurradas 
para a fome devido a conflitos, 
alterações climáticas e ao fra-
casso dos governos em apoiar os 
pequenos produtores e distribuir 
igualmente a riqueza”, aponta-se 
no estudo.
A violência forçou 4,3 milhões de 
pessoas a fugirem das suas casas 
e deixou 24 milhões a precisar de 
ajuda humanitária urgente, me-
tade das quais crianças. AP

ANAM entrega donativo para prevenção da Covid- 19

A Metrobus e a Associa-
ção das Instituições de 
Ensino Superior Privado 
assinaram, semana finda, 
um memorando de enten-
dimento visando facilitar 
o transporte dos estu-
dantes no regresso às 
aulas presenciais, após o 
interregno devido à pan-
demia da Covid-19. 

O memorando 
surge como for-
ma de respon-
der à procura 
por transpor-

te, sendo que os estudantes 
universitários vão beneficiar 
de uma tarifa especial, com 
um desconto de 50 porcen-
to na taxa cobrada normal-
mente nas viagens da Me-
trobus.
 Segundo o presidente da 
Associação das Instituições 
de Ensino Superior Privado, 
Severino Ngoenha, falando 

momento após a assinatu-
ra do memorando, antes do 
acordo ser divulgado houve 
um entendimento com o Mi-
nistério da Educação. 
De acordo com Ngoenha, 
participaram do acordo to-
das as instituições do ensi-
no superior privado que têm 

A Associação dos Natu-
rais e Amigos de Massinga 
(ANAM) canalizou recente-
mente cerca de 1500 másca-
ras, 58 caixas de sabão, 20 
baldes e 5 litros de álcool, 
que foram entregues às au-
toridades distritais para as 
comunidades vulneráveis do 
distrito da Massinga, pro-
víncia de Inhambane.
“Consciente das suas res-
ponsabilidades cívicas e 
morais, tem a honra de ma-
nifestar a sua solidariedade 
com os esforços empreendi-
dos pelo Governo Central, 
da província de Inhambane, 

do  distrito de Massinga,  
autoridades autárquicas, po-
líticas, confissões religiosas e 
Sociedade Civil do distrito 
de Massinga, em particular, 
na educação das comuni-
dades sobre os perigos que 
a Covid-19 representa e na 
busca de soluções para con-
ter o seu alastramento ao 
nível das comunidades”, lê-
-se no comunicado enviado 
à nossa Redacção.
De acordo com o docu-
mento, assinado pelo seu 
director, Armando Jeque, 
os membros da ANAM, a 
direcção, personalidades 

empresariais e amigos de 
Massinga engajaram-se no 
movimento de mobilização e 
angariação de apoios mate-
riais de protecção para ate-
nuar a sua demanda, com a 
sua entrega às populações 
vulneráveis do distrito.
Com este gesto, a “ANAM 
renova o seu compromisso 
de alinhamento nos planos 
e programas de desenvolvi-
mento do distrito, através 
da mobilização de sinergias 
na promoção de investimen-
tos e estabelecimento de 
Parcerias Público-Privadas 
(PPP)”.

problemas de transporte, in-
cluindo instituições do ensi-
no público que podem ade-
rir ao acordo.
“Este entendimento não é 
apenas para as universida-
des privadas, o nosso ob-
jectivo é que este protocolo 
possa ser alargado para to-
dos os estudantes do ensi-
no superior, mas também 
pode-se estender a outros 
níveis de ensino, como é o 
caso do ensino secundário”, 

disse.
Por seu turno, a gestora da 
Metrobus, Dalila Ismael, 
afirmou que “numa viagem 
serão levados 1200 alunos, 
em quatro automotoras. Os 
estudantes terão um passe 
especial de 1750, indepen-
dentemente da distância, 
que é a metade do valor do 
passe actual da Metrobus”.  
Entretanto, ainda não se 
sabe ao certo quantos es-
tudantes serão abrangidos, 

mas os reitores garantem 
que a iniciativa vai melho-
rar em grande medida os 
problemas que os estudan-
tes enfrentam, transportan-
do-os de forma segura e em 
tempo útil para as suas ins-
tituições de ensino.
A iniciativa vai abranger, 
numa fase inicial, estudan-
tes do ensino laboral, e, de-
pendendo da adesão, numa 
segunda fase os do pós-labo-
ral.
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Obras, dúvidas e reajuste de horários dos professores marcam regresso às aulas 
O anúncio da retoma 
faseada das aulas está a 
agitar o sector da Edu-
cação e a sociedade em 
geral que, entre obras, 
incertezas e falta de cla-
reza preparam-se para dar 
início, no dia 27, às aulas, 
que nesta primeira fase 
vão abranger a 12ª classe 
e formação de professo-
res. Na ronda feita pelo 
MAGAZINE pelas escolas 
secundárias da capital e 
província de Maputo são 
visíveis obras de reabili-
tação que, entre outros 
aspectos, visam garantir 
a desinfecção dos alunos, 
pelo menos no recinto 
escolar.

Aida Matsinhe 

A prorrogação do 
Estado de Emer-
gência, que vem 
relaxar algumas 
medidas, entre 

elas a retoma faseada das au-
las, em todo o território na-
cional, está a gerar algumas 
dúvidas na classe dos pro-
fissionais da Educação, que 
entendem haver lacunas no 
plano de retoma às aulas, agi-
tando também a maior par-
te das escolas públicas, que 
procuram a todo gás garantir 
que até ao dia 27 do corrente 
mês estejam preparadas para 
o início das aulas, sem que se 
tornem num foco de transmis-
são da Covid-19.
No que se refere à retoma das 
aulas, o Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, avançou 
que esta será feita de forma 
gradual, com a primeira fase 
a abranger a 12ª classe e for-
mação de professores, tendo 
assegurado que a retoma das 
aulas presenciais deverá ser 
em função da situação epi-
demiológica do país ou da 
capacidade de cumprir com 
as medidas de prevenção nas 
diferentes instituições. Neste 
contexto, algumas escolas po-
derão retomar as actividades 
lectivas mais tarde.
Na capital do país e em Ma-
puto-província, o barulho do 
escopro e martelo a rachar as 
paredes, com vista a recupe-
rar o sistema de canalização, 
que há muito tinha deixado 

de funcionar, e as reuniões 
para reajustar os horários 
marcam os preparativos para 
o regresso dos alunos às salas 
de aula.
Esta actividade está a ser 
feita com o acompanhamen-
to dos secretários de Estado 
e dos administradores, com 
o intuito de garantir que, de 
facto, os orçamentos alocados 
às escolas para dar resposta 
ao plano de controlo da pro-
pagação da Covid-19 estão a 

ser aplicados devidamente.  
Em alguns estabelecimentos 
de ensino, como é o caso da 
Escola Secundária Francisco 
Manyanga, os directores se 
recusaram a receber a nossa 
equipa de reportagem, alegan-
do que estavam a preparar 
documentos para encaminhar 
à inspecção e/ou a preparar a 
visita do Secretário de Esta-
do.

Na Escola Secundária Josina 
Machel ficamos a saber que 
há todas condições criadas 
para o arranque das aulas em 
relação ao curso diurno, isto 
é, para a primeira e segunda 
fases, mas em relação à ter-
ceira fase o director Orlando 

Dima preferiu não adiantar 
nenhuma informação, uma 
vez que ainda estava em es-
tudo.
No tocante ao curso nocturno, 
segundo a fonte, a escola vai 
trabalhar com o programa de 
Ensino à Distancia, acrescen-
tando que “carecemos ainda 
de orientações concretas do 
que vamos fazer, no entanto, 
estamos aptos para trabalhar 
de modo a que estes alunos 
não fiquem de fora”.
Já na Escola Secundária Es-
trela Vermelha, o director 
adjunto pedagógico, Élio Ger-
mano Rafael, assegurou que 
estão a trabalhar no sentido 
de garantir que as aulas ar-
ranquem e que esta escola 
não seja um ponto de propa-

gação da doença.
“Felizmente temos água a 
jorrar nas nossas torneiras 24 
horas por dia, mas estas tor-
neiras serão reforçadas com 
baldes e lixívia ou sabão, a 
serem colocados logo à en-
trada do recinto escolar e em 

cada pavilhão que dá acesso 
às salas de aula”, disse o pe-
dagógico.
Élio Rafael acrescentou que 
nesta primeira fase a escola 
conta com apenas 36 turmas 
de 20 alunos cada e com 71 
professores, dos quais 53 es-
tarão a trabalhar nas salas de 
aula, sendo que os das disci-
plinas profissionalizantes vão 
orientar e fiscalizar os alunos 
no processo de higienização 
das mãos.   
No Município da Matola, as 
escolas secundárias da Ma-
tola, Liberdade e Machava 
também estão a trabalhar no 
sentido de garantir que haja 
recursos para a higienização 
das mãos logo à chegada dos 
alunos.

A directora da Escola Secun-
dária da Matola, Elsa Linda 
Silvestre,  avançou que, logo 
à entrada, os alunos terão o 
ponto de lavagem das mãos 
e para evitar a aglomeração 
dos alunos neste processo se-
rão colocados vinte torneiras 
em cada portão de entrada, 
sendo que os portões de saída 
estão no sentido oposto aos 
de entrada. Refira-se que a 
escola conta com quatro por-
tões.
Por outro lado, a directora 
da escola assegurou que se 
pretende colocar na entrada 
das salas ou de cada pavilhão 
tapetes com desinfectantes. 
Tal como outras escolas, este 
estabelecimento de ensino 
também vai contar com o 
apoio de alguns professores 
para garantir que os alunos 
respeitem o distanciamento 
físico entre colegas e evitem 
a partilha do lanche.
No concernente ao corpo do-
cente, a responsável da esco-
la assegurou que para esta 
primeira fase tudo está acau-
telado, pois conta-se com o 
apoio de professores da 11ª 
classe, e para algumas disci-
plinas fez-se o empréstimo de 
professores da 8ª e 9ª classes. 
Entretanto, para algumas 
disciplinas e/ou subturmas o 
“xadrez” vai estar complica-
do quando se entrar para a 
segunda fase. 
 Na Escola Secundária da 
Machava-Sede a situação 
não foge das outras. A di-
recção deste estabelecimento 

Em contacto com alguns pro-
fessores do ensino primário 
e secundário, o denominador 
comum é de que o Ministério 
da Educação deve encontrar 
medidas claras para o regresso 
dos alunos às aulas, para que 
não seja uma retoma “só para 
o Inglês ver”.   
Por outro lado, a classe dos 
professores entende que tam-
bém devem ser contemplados 
no subsídio de risco, pois com 
o reinício das aulas passarão 
a fazer parte do grupo de ris-
co. “Ainda que seja mantida a 
distância segura, neste perío-
do os alunos serão avaliados, 
e, acreditando que parte das 
avaliações serão escritas e o 
professor terá que manusear 
estas provas, se tiver algum 
aluno com o vírus certamente 
que o risco de contaminação 
será maior”, entende Arcélia 
Manuel, professora do ensino 
primário.
Por seu turno, um outro pro-
fessor, que preferiu não ser 

identificado, entende que deve 
haver clareza no que concerne 
a divisão das turmas. ‟Se uma 
turma é dividida por três, 
quem serão os professores que 
vão dar aulas a parte destes 
alunos, tendo em conta que 
um estava para 60 alunos?”, 
questionou, acrescentando 
que essa situação ainda pode 
ser contornada na primeira 
fase e a posterior, no ensino 
primário, onde o professor de 

Português pode igualmente 
leccionar a disciplina de Mate-
mática, mas no ensino secun-
dário está fora de questão.
“Na escola onde lecciono tem 
três turmas da 7ª classe com 
um efectivo de 70 alunos por 
turma. Não estou a ver um 
professor a dividir-se por três 
para poder responder às neces-
sidades destas três turmas que 
passarão a ser criadas com 
esta divisão”, avançou.
Segundo avançou a fonte, es-
tes são aspectos que devem 
ser levados em conta para que 
no final do dia o professor não 
seja obrigado a fazer milagres. 
“Nas nossas escolas são cria-
dos grupos de disciplina para 
fazer os planos de aulas, mas 
com a pandemia estes planos 
terão que ser adaptados à 
nova situação, e com a divisão 
das turmas tenho a certeza de 
que não teremos efectivo para 
responder a esta nova necessi-
dade”, acrescentou.
Por outro lado, Daniel Man-
jate referiu que é prematura 

Há lacunas no plano de retoma às aulas

O reitor da Universidade Pe-
dagógica e então ministro da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, Jorge Feirão, acredi-
ta que o grosso das escolas mo-
çambicanas não estão em con-
dições para o retorno das aulas 
presenciais. 
O então ministro da Educação 

entende que só algumas escolas 
das cidades-capitais estão em 
condições de garantir pelo me-
nos 50 porcento das medidas 
visando evitar a propagação da 
Covid-19.
Por sua vez, o reitor da Uni-
lúrio, Francisco Noa, entende 
que a retoma às aulas não se 
cinge apenas à sala de aulas, 
integra igualmente os espaços 
comuns, pelo que, ainda que 
sejam criadas condições ao ní-
vel das salas de aula, a trajec-
tória dos alunos de casa para 

escola e vice-versa, a vontade 
natural de socialização com os 
amigos e colegas coloca-os em 
risco, daí que, no seu entender, 
a questão da saúde e integrida-
de dos estudantes deve estar 
acima de qualquer outro inte-
resse. ‟A questão da saúde e da 
integridade física do estudante 

é uma coisa que nós não po-
demos negociar, nem podemos 
andar a fazer experiências, por-
que os impactos da Covid-19 
não estão todos mensurados. 
Temos impactos sanitários, 
económicos, do ponto de vis-
ta psicológico, emocional. São 
muitos impactos. Não podemos 
fazer uma leitura muito redu-
tora da escola, não podemos 
pensar que é só a sala de aulas. 
É muito mais o que está envol-
vido”, disse numa entrevista ao 
‟O País”.

Académicos cépticos quanto ao retorno 
das aulas presenciais

de ensino está a correr contra 
o tempo de modo a garantir 
que todas as condições este-
jam criadas para o reinício do 
ano lectivo.
O director José Victor ape-
lou a sociedade e aos pais e/
ou encarregados de educação 
a juntarem-se às acções que 

estão a ser desenvolvidas, por 
forma a que o percurso esco-
la-casa não seja um perigo 
quer para os professores, quer 
para os alunos. 
Por outro lado, José Victor 
apelou para que os encarre-
gados de educação garantam 
que os seus educandos te-

nham produtos de desinfec-
ção, que, na sua óptica, pode 
ser uma garrafa de água com 
detergente. 
Em relação aos alunos oriun-
dos de famílias sem recursos, 
o director garantiu que a es-
cola garantiu que vai apoiá-
-los. 

a retoma das aulas, pois Mo-
çambique não tem condições 
para que neste momento de 
adaptação aos desafios im-
postos pela pandemia as au-
las presenciais possam decor-
rer sem colocar em risco quer 
a vida dos alunos, quer dos 
professores. 
Manjate questionou, por 
exemplo, que se num distrito 
tem duas escolas secundárias 
e destas apenas uma está em 
condições de retomar às au-
las, como seriam geridos os 
conteúdos educacionais para 
que este grupo que não pode 
ter aulas não perca o ano, 
tendo de seguida afirmado 
que “nós como professores 
não sabemos na verdade o 
que vai acontecer, só o tempo 
dirá”.
Fontes do MAGAZINE as-
seguram que, de facto, os 
professores ainda não sabem 
ao certo o que vai acontecer, 
situação que está a gerar es-
peculações e alguma agitação 
no seio dos professores. Mas, 

segundo avançou, a primei-
ra e segunda fases é que vão 
olhar para a questão das tur-

mas reduzidas e, quando che-
gar a terceira fase, os alunos 
voltam a estudar nas mesmas 
condições como estudavam 
anteriormente.

Orlando Dima

José Victor Elio Rafael Elsa Silvestre

Um dos lavatorios montado no acesso a escola

Jorge Feirão - Reitor UP Francisco Noa - Reitor Unilúrio
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Famílias reassentadas há 10 anos em Cateme 
ainda vivem em condições deploráveis

Zambézia regista aumento de casos de malária
Na província da Zambézia estão a aumentar os casos de malária. Redes mosquiteiras vão 
ser distribuídas a toda a população, observando várias medidas de segurança para prevenir 
a transmissão da malaria, uma parcela do País que também está no mapa de incidência da 
Covid-19.nacional

CNAQ acredita 
três cursos de 
pós-graduação da 
Universidade Politécnica
Três cursos de pós-graduação 
do Instituto Superior de Altos 
Estudos e Negócios (ISAEN), 
uma unidade orgânica da Uni-
versidade Politécnica, foram, 
recentemente, acreditados pelo 
Conselho Nacional de Avaliação 
de Qualidade do Ensino Superior 
(CNAQ), órgão responsável pela 
implementação e supervisão do 
Sistema Nacional de Avaliação, 
Acreditação e Garantia de Qua-
lidade do Ensino Superior, com 
vista a adequá-los à legislação.
Trata-se do Programa de Mes-
trado em Gestão de Empresas, o 
primeiro curso de pós-graduação 
que a Universidade Politécnica 
introduziu no mercado, em 1999, 
em parceria com o Instituto Su-
perior de Economia e Gestão de 
Lisboa (ISEG), que foi, pela pri-
meira vez, submetido à avaliação 
externa através do CNAQ, para 
aferir a qualidade deste Progra-
ma de Mestrado.
Foram, igualmente, pré-acredi-
tados os programas de Mestrado 
em Pensamento Contemporâneo 
e Desenvolvimento e de Doutora-
mento em Estudos de Desenvol-
vimento, recém-introduzidos na 
instituição e que, de acordo com 
a legislação, deviam ser avaliados 
pelo órgão competente (CNAQ) 
antes de serem lançados no mer-
cado.
Para a Doutora Iolanda Wane, 
coordenadora da Comissão de 
Auto-Avaliação do ISAEN, este 
resultado constitui um reconhe-
cimento ao trabalho que a insti-
tuição vem desenvolvendo com 
vista a responder às necessidades 
do mercado.
“O Instituto Superior de Altos 
Estudos e Negócios e a Univer-
sidade Politécnica estão a formar 
profissionais com qualidade, por 
isso a avaliação, a que fomos 
submetidos provou que não está-
vamos muito longe daquilo que é 
o ideal no ensino superior”, con-
siderou Iolanda Wane.
Mais do que comprovar a qua-
lidade, este processo permitiu à 
instituição avaliar o seu próprio 
funcionamento. “Não basta ter 
docentes e estudantes na sala de 
aulas, é necessário aferir como o 
processo decorre. Foi importante 
ter a oportunidade de ver o que 
era necessário melhorar”.

As mais de 700 famílias 
reassentadas em 2010, 
pela mineradora brasileira 
Vale Moçambique, na loca-
lidade de Cateme, posto 
administrativo de Kambu-
latsitsi, a 37 quilómetros 
da vila-sede do distrito 
de Moatize, na província 
de Tete, estão de costas 
voltadas com a Vale e 
dizem-se abandonadas 
por aquela multinacional 
mineira e pelo Gover-
no, devido ao suposto 
incumprimento do plano 
de reassentamento e 
das promessas feitas, o 
que consideram de grave 
violação dos direitos 
humanos.

Aida Matsinhe

De entre várias 
preocupações, 
os reassentados, 
que revelaram 
ter havido con-

sultas comunitárias, através 
de reuniões com os afectados, 
antes da sua retirada das zo-
nas de origem para dar lugar à 
exploração do carvão mineral, 
sem maior envolvimento do 
Governo, destaque vai para a 
má qualidade das habitações, 
falta de água potável, desem-
prego, falta de terras férteis 
para a prática da agricultura e 
falta de meios de sobrevivência, 
o que torna as suas vidas de-
ploráveis.
Apesar da existência de todos 
os serviços básicos naquela área 
habitacional há falta de me-
dicamentos no hospital local, 
facto que obriga os doentes a 
comprar os fármacos no mer-
cado negro, onde estes chegam 
a pagar preços exorbitantes, 
sendo que o encerramento do 
centro de saúde local, aos fins-
-de- semana, inquieta os reas-
sentados.
Segundo o relatório da Liva-
ningo, os reassentados revela-
ram existir um e único trans-
porte público e os restantes 
semi-colectivos, onde pagam  

20 e 30 meticais, respectiva-
mente. 
Também fizeram saber que 
o processo de determinação 
das dimensões das casas por 
família foi de acordo com as 
dimensões da residência an-
terior, ou seja, a família que 
tinha uma casa do tipo 1, na 
sua zona de origem, no reas-
sentamanto também teve uma 
casa do tipo 1.
A falta de meios de sobrevi-
vência, pelo facto da vila de 
reassentamento se localizar 
distante da estrada nacio-
nal, tem estado a complicar 
cada vez mais as suas vidas. 
ʺFomos abandonados pela 
empresa e pelo Governo, aqui 
estamos desgraçados, não há 
nada aqui, as casas são uma 
miséria. Lá onde nos tiraram 
e estão a tirar os nossos recur-
sos conseguíamos fazer tijolos, 
vendíamos pedras, maçanica, 
carvão vegetal, e não só. Aqui, 
alguém pode sair de Moatize- 
cidade para vir comprar tijo-
lo? Estamos abandonados e na 
misériaʺ, dizem os residentes, 
citados pela Livaningo.
Jonas Mwanturujar (nome 
fictício), de 56 anos, residente 
no bairro Chipanga, conta que 
a situação é mais grave pelo 
facto da empresa não cumprir 
com as suas promessas, que 
visavam garantir emprego aos 
jovens locais. 
ʺA empresa prometeu que nos 
ia empregar nos mega- pro-
jectos, contudo, até hoje nem 
água vai, nem água vem. Os 
nossos filhos concluem o nível 
médio e depois ficam a deam-
bular pelas ruas da amargu-
ra”, desabafou, acrescentando 
que aquando da retirada da 
sua zona de origem, a brasi-
leira Vale prometeu prover 
assistência alimentar durante 
cinco anos, mas, para a sua 

frustração, a empresa nem deu 
assistência de pelo menos dois 
meses.

Impacto ambiental

 A mineradora teria prometi-
do reassentar as pessoas num 
número acima de 200 famílias, 
há mais de cinco anos, mas o 
processo não avançou. A Vale 
alega estarem longe da sua 
área operacional e que serão 
reassentadas durante a expan-
são da mina.
Jonas fez saber que para ter 
água, essas famílias são abas-
tecidas através de um camião-
-cisterna de uma empresa 
subcontratada pela Vale, um 
método que consideram inefi-
caz pois, vezes sem conta, a re-
ferida viatura fica quatro dias 
sem fornecer água, o que tem 
levado as famílias a recorrer a 
um riacho próximo que tem 
água contaminada por quími-
cos provenientes do processo de 
lavagem do carvão na planta 
da empresa mineira, o que con-
sideram um autêntico atentado 
à saúde pública.
ʺAqui em Nthenga estamos 
mal, estamos muito próximo 
da mina; eles dizem que as suas 
actividades não afectam aqui, 
mas nós passamos mal com a 
poeira e barulho das máqui-
nas. Não temos água, o único 
rio que confiávamos a Vale usa 
como drenagem e a água está 
contaminada com químicos de 
óleos e carvão”, desabafou Jo-
nas.
Segundo os resultados de um 
estudo sobre os impactos sócio-
-ambientais da extracção de 
carvão mineral a céu aberto 
no distrito de Moatize, divul-
gado no mês passado, pela 
SEKELEKANI, “é imperioso 
que haja um aumento da res-
ponsabilidade institucional das 

empresas e dos órgãos gover-
namentais, fornecendo assis-
tência à saúde e promovendo 
intervenções ambientais para a 
população de Tete afectada di-
rectamente pelas precárias con-
dições de vida e de saúde e pela 
poeira do carvão, bem como 
uma rediscussão mais aprofun-
dada dos aspectos políticos e 
éticos ligados ao reassentamen-
to de grupos populacionais já 
antes vivendo em condições de 
grave vulnerabilidade”.

Lei escamoteada

Todavia, a Livaningo, uma or-
ganização que luta pela defesa 
do meio ambiente, justiça so-
cial e bem-estar comunitário, 
entende que o que se verifica 
no terreno, ao contrário do 
preceituado em todo o aparato 
legislativo, são violações graves 
da legislação responsável pela 
protecção mineira. 
Por exemplo, é violado o ar-
tigo 4 do Regulamento supra 
mencionado (Decreto 31/2012 
de 8 de Agosto), que estatui 
que o reassentamento deve: 
Pelo nível de vida relatado pe-
las comunidades de Cateme e 
as constatações da Livaningo, 
verifica-se um total atropelo à 
Lei, foram colocados em causa 
os direitos dos afectados con-
tantes das alíneas a), b), d), e) 
do artigo 10 do Regulamento 
sobre o processo de reassenta-
mento resultante de actividade 
económica. Nesta mesma or-
dem de ideia, foi colocado em 
causa todo o processo salva-
guardado por Lei em situações 
de reassentamento; a Lei criou 
um modelo de reassentamento 
em que se obriga que se veri-
fique nos locais de reassenta-
mento, dentre várias outras 
condições, a fertilidade dos so-
los para que se possa garantir 
o meio de subsistência das co-
munidades.
Segundo uma das entrevista-
das, tal condição não se verifi-
cou, violando-se o preceituado 
no artigo 17 do Decreto n˚ 
31/2012 de 8 de Agosto. 
E, porque torna-se clara a vio-
lação de diversas disposições 
legais, há uma necessidade ime-
diata de se rever as condições 
de operação do projecto, por se 
ter verificado as condições pre-
vistas no artigo 21 do Decreto 
26/2004 de 20 de Agosto.    
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O Presidente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) do Moza Banco, 
João Figueiredo, é um dos nomeados 
para o prémio Banqueiro Africano do 
Ano, um reconhecimento atribuído 
com o patrocínio do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD), durante 
os Encontros Anuais desta instituição 
financeira multilateral, que recente-
mente tornou pública a boa nova.
De acordo com o BAD, a iniciativa 
visa fundamentalmente enaltecer as 
realizações de empresas e indivíduos 
que contribuem para a transformação 
e desenvolvimento do sector financei-
ro ao nível do continente africano.
Para além do PCA do Moza Ban-
co, foram nomeados Ade Ayeyemi, 
do Ecobank; Tarek Fayed, do Banco 
do Cairo-Egipto; James Nwangi, do 
Equity Bank do Kenya; e Herbert 
Wigwe, do Acess Bank da Nigéria.
Com a iniciativa pretende-se igual-
mente homenagear o Banco Africano 
do Ano, Governador do Banco Cen-
tral do Ano, Banco de Investimento 
do Ano, Banco Regional do Ano, Pré-
mio de Inovação em Serviços Finan-
ceiros, Prémio de Realização Vitalícia, 
Ministro das Finanças do Ano, Negó-
cio do Ano – Dívida, entre outras ca-
tegorias.

Os galardões serão atribuídos num 
encontro virtual, que acontecerá no 
dia 26 de Agosto do ano em curso, na 
mesma semana em que o Banco Afri-
cano de Desenvolvimento realiza os 
seus Encontros Anuais, que este ano 
estão agendados para Abidjan, Costa 
do Marfim.
Refira-se que Moza Banco é o único 
representante da lusofonia no conjun-
to de galardões que serão entregues 
e, caso vença, será a segunda vez que 
João Figueiredo trará este prémio 
para Moçambique

O Ministério da Educação e de Desen-
volvimento Humano (MINEDH) e a 
Embaixada da França assinaram um 
acordo para o apoio na implementação 
do quarto Plano Estratégico de Educa-
ção (PEE 2020-2029). Trata-se de um 
financiamento em forma de donativo 
concedido à República de Moçambique 
pela Agência Francesa de Desenvolvi-
mento, o qual contém um compromisso 
no valor total de 10 milhões de euros, a 
ser implementado no período de 2020-
2022. 
Os fundos concedidos pela cooperação 
francesa serão integrados no Fundo 

Comum de Apoio ao Sector da 
Educação (FASE). Desde 2009, o 
FASE financia o sector da educa-
ção sob a responsabilidade do MI-
NEDH e contribui para garantir 
uma educação de qualidade em 
todo o país e a todos os níveis, 
nomeadamente através do apoio 
directo às escolas (ADE) e à cons-
trução de escolas primárias e se-
cundárias. 
Em Moçambique, o sistema de 
educação enfrenta desafios funda-
mentais relacionados com a reten-
ção dos estudantes e os resultados 

da aprendizagem. Esta contribuição 
para o FASE contribuirá para conso-
lidar os progressos realizados por Mo-
çambique em termos de acesso à edu-
cação e aos bens e serviços educativos 
essenciais, em particular entre as popu-
lações vulneráveis, que são mais afecta-
das neste período de crise da Covid19.
Assim, no contexto do encerramento 
de escolas devido à crise da Covid-19, 
o apoio da AFD ao FASE ajudará o 
MINEDH a implementar o seu plano de 
resposta à crise, que inclui a formação 
de professores em módulos de ensino à 
distância. 

O BCI formalizou, na semana passa-
da, a entrega de um lote de máscaras 
faciais à Universidade Pedagógica de 
Maputo, a serem usadas por atletas 
do Clube Desportivo da UP Maputo 
e por funcionários desta Universidade. 
A iniciativa insere-se no plano do BCI 
de apoio à Prevenção contra a Co-
vid-19.
Na ocasião, o Reitor da UP Maputo, 
Jorge Ferrão, enalteceu o gesto com o 
qual, segundo referiu, o BCI dá o pri-
meiro passo em frente nesta fase em 
que a UP, à semelhança do que está a 
acontecer no sector da educação, está 
a tomar um conjunto de medidas com 
vista à retoma das aulas presenciais, 
sem riscos de contaminação. Jorge 
Ferrão reiterou a importância desta 
parceria interinstitucional, cujos resul-
tados são visíveis. 
Por seu turno, a Directora Comercial 
e de Relações Públicas do BCI, Ana 
Zara, salientou que a oferta de meios 
de proteção contra a Covid-19 à UP 
faz parte de um plano geral que está 
a ser gradualmente implementado em 
todo o País, e é mais um contributo 
para os esforços que a UP está a em-
preender, em particular neste período 

em que o país e o mundo enfrentam 
os desafios colocados pela pandemia.
Refira-se que os laços de parceria en-
tre o BCI e a UP Maputo integram-
-se no quadro de apoio multifacetado 
que o Banco presta a instituições e 
organismos públicos e privados. En-
tre outros acordos, no mês de Outu-
bro último, as duas instituições ru-
bricaram um protocolo que preconiza 
o apoio do Banco à UP-Maputo, na 
esfera de alta competição desportiva, 
fundamentalmente em equipamento e 
material desportivo para as modalida-
des de futebol, basquetebol, voleibol e 
atletismo.

O projecto Mozambique LNG, liderado 
pela Total, realizou, há dias, através de 
plataformas electrónicas, um seminário 
com mais de 100 empresas moçambi-
canas para partilhar oportunidades de 
negócios para os próximos 6 meses e 
mais. 
Participaram igualmente representan-
tes do Ministério dos Recursos Mine-
rais e Energia (MIREME), Instituto 
Nacional de Petróleo (INP), Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), 
representantes do Grupo de Conteúdo 
Local e diversas associações empresa-
riais moçambicanas. 
As oportunidades apresentadas inclui-
ram, entre outros, o fornecimento de 

bens e serviços nas áreas 
de recrutamento e forma-
ção de recursos humanos, 
construção, tecnologias de 
informação, catering, trans-
porte, e saúde, segurança e 
ambiente. 
O Presidente do Conselho 
de Administração do Insti-
tuto Nacional de Petróleos, 
Carlos Zacarias, e o repre-
sentante do MIREME, 
Henrique Cossa, realçaram 
a importância deste tipo de 

seminários, tendo enfatizado a necessi-
dade de se dar a conhecer os requisitos 
necessários para as empresas nacionais 
acederem às oportunidades de negócios 
oferecidas pelos projectos de gás. 
Por seu turno, o director-geral da To-
tal em Moçambique e vice-Presidente 
do projecto Mozambique LNG no país, 
Ronan Bescond, afirmou que “ este 
seminário, o décimo segundo que rea-
lizámos desde Abril de 2019, é parte 
do nosso trabalho contínuo de disse-
minação das oportunidades de negócio 
e requisitos para aceder às mesmas. 
Queremos que cada vez mais empresas 
moçambicanas participem no projecto 
Mozambique LNG”. 

PCA do Moza nomeado para o 
prémio Banqueiro Africano 

França concede 10 milhões de euros 
para o sector da educação

BCI e UP juntos na luta 
contra a Covid-19

Total partilha oportunidades de 
negócios com empresas moçambicanas

Marcas em Movimento
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economia

INAE detecta irregularidades em supermercados de Lichinga
A Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) constatou, há dias, graves irregularida-
des no exercício das actividades económicas em alguns supermercados da cidade de Lichinga, na 
província do Niassa. Entre elas, destaca-se a falta de higiene nas casas de banho e falta de licenças 
para o exercício da actividade económica. 

Dugongo Mozambique 
Cement entra no 
mercado em Novembro

A partir de Novembro do corren-
te ano, o mercado nacional vai 
beneficiar de mais 1.800 tonela-
das de cimento, por ano, com a 
entrada em funcionamento da 
Dugongo Mozambique Cement, 
uma fábrica deste produto em 
construção no distrito de Matu-
tuine, na província de Maputo.
Orçado em 330 milhões de dóla-
res norte-americanos, o empreen-
dimento, cuja fase de execução 
das obras se encontra a 90 por 
cento, vai contribuir para a esta-
bilização do preço do cimento em 
Moçambique.
No quadro do acompanhamento 
ao estágio de desenvolvimento do 
sector da indústria e comércio, o 
ministro do pelouro, Carlos Mes-
quita, visitou, quinta-feira, 9 de 
Julho, aquele projecto económi-
co, tendo-se mostrado satisfeito 
com a sua evolução:
“Neste momento, a execução 
da obra está a noventa por cen-
to, o que nos encoraja bastante. 
Reconhecemos que esta fábrica, 
quando iniciar a produção, vai 
sem margem de dúvida, impri-
mir maior dinâmica e fazer a di-
ferença na produção de cimento 
no País”, disse Carlos Mesquita.
Além de possuir uma capacida-
de de produção de cerca de 1.800 
toneladas, por ano, segundo ga-
rantiu o governante, tem ainda 
uma enorme vantagem, porque 
todas as matérias-primas neces-
sárias para a produção do cimen-
to encontram-se nesta região de 
Matutuine, onde a obra se en-
contra localizada.
“É uma fábrica amiga do am-
biente, com níveis de poluição 
praticamente zero. Está dotada 
de um sistema de recolha e tra-
tamento de poeira, que permite 
a sua reutilização no processo 
de produção, o que é muito bom 
para o meio ambiente”, frisou.
Agradou também ao ministro o 
facto de o projecto contemplar 
a utilização do carvão mineral, 
para alimentar a central eléctri-
ca, que vai fornecer energia eléc-
trica à fábrica: “É um produto 
que Moçambique tem. Agora es-
tão a importar da África do Sul 
para a fase experimental. Entre-
tanto, decorrem démarches, com 
vista à aquisição do carvão pro-
duzido em Moatize, na província 
de Tete”, indicou.

Covid-19: BNI disponibiliza linhas de credito de 
1.6 mil milhões MT para apoio às micro e PME
O Banco Nacional de In-
vestimento (BNI) lançou, 
há dias, duas linhas de 
financiamento direccio-
nadas às empresas para 
mitigarem os efeitos da 
Covid-19. Com estes paco-
tes, o BNI pretende criar 
disponibilidade e melhoria 
de tesouraria das empre-
sas afectadas pela pande-
mia por forma a fazerem 
face às necessidades de 
curto prazo e garantir a 
manutenção, recupera-
ção e geração de novos 
postos de trabalho. 

As duas linhas con-
sistem em mil mi-
lhões de meticais, 
financiadas direc-
tamente por fun-

dos do Estado, e 600 milhões de 
meticais angariadas através de 

um empréstimo de mercado ao 
Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS).
O dinheiro está dividido em 
duas componentes, isto é, finan-
ciamento de tesouraria e inves-
timento, sendo que a primeira 
serve para o pagamento de sa-
lários, matérias-primas e outras 
despesas correntes, visando a 
manutenção de empregos, e a 
outra para expansão do negócio 
com a finalidade de gerar novos 
empregos. 

As modalidades de acesso foram 
desenhadas atendendo à situação 
actual das empresas, tendo se 
flexibilizado os critérios de elegi-
bilidade e as condições de acesso. 
“Qualquer empresa, desde que 
esteja minimamente organizada, 
pode aceder ao financiamento”, 
garantiu em conferência de im-
prensa Tomás Matola, Presi-
dente da Comissão Executiva do 
banco. 
Os beneficiários do crédito são 
micro, pequenas e médias em-
presas nacionais e os limites de 
financiamento variam entre um 
milhão e duzentos mil meticais a 

45 milhões. 
Os juros são considerados com-
petitivos ao nível do mercado, 
estando na casa dos 5 a 12 em 
função da linha de crédito solici-
tada. 
Para facilitar e acelerar as análi-
ses, o BNI criou uma unidade de 
gestão da linha de crédito onde 
juntou as equipas da Direcção de 
Assessoria e Estruturação Finan-
ceira e da Direcção de Crédito 
para constituir a equipa de aná-
lise de crédito. Criou ainda um 
Comité de Crédito específico e 
reforçado para a aprovação dos 
projectos.

A Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT) procedeu, 
recentemente, na província 
de Tete, à apreensão de perto 
1.450 caixas de cigarro e 668 
garrafas de bebida diversa, em 
resultado das acções de fiscali-
zação levadas a cabo pelas Bri-
gadas Móveis das Alfândegas, 
naquele ponto do país.
A apreensão de bebidas ocor-
reu no momento em que o res-
pectivo transportador procedia 
à descarga de passageiros e da 
mercadoria no Terminal Rodo-
viário Inter-provincial de Mpa-
dwe, na cidade de Tete, sendo 
que da quantidade encontrada 
apenas 10 garrafas continham o 
selo fiscal, o que levou à apreen-
são da mercadoria e abertura do 
competente processo fiscal. 
Por outro lado, a apreensão de 
cigarros ocorreu na Delegação 
Aduaneira de Cassacatiza, onde 
um cidadão de nacionalidade 
zimbabweana, que transporta-
va num camião contentorizado, 
as quantidades acima referidas, 
pretendia com recurso ao falso 

trânsito de mercadoria, incen-
tar uma fuga ao fisco. O cida-
dão em causa tramitou todo 
o expediente que lhe permitia 
transportar a mercadoria do 
Porto da Beira para a fronteira 
de saída, mas concretamente a 
Delegação Aduaneira de Cassa-
catiza. 
As autoridades aduaneiras, 
através da Repartição de Inte-
ligência, procederam à análise 
e investigação do caso, o que 
culminou com a apreensão da 
mercadoria.
De acordo com Carlitos Via-
gem, Chefe das Brigadas Mó-
veis, estas apreensões foram 
possíveis graças à intensifica-
ção das acções de fiscalização, 
ao nível da Província de Tete. 
Viagem adianta que o cida-
dão que opta por este tipo de 
comportamento pratica crime 
tributário aduaneiro, de acor-
do com a Lei 2/2006, de 22 de 
Março, podendo perder a mer-
cadoria, o meio de transporte 
e sujeitar-se ao pagamento de 
multas.

AT frusta operação de contrabando 
que lesaria o Estado em milhões

O ministro da Indústria e Co-
mércio, Carlos Mesquita, instou, 
na semana passada, às empresas 
instaladas no Parque Industrial 
de Beluluane, localizado na pro-
víncia de Maputo, a contribuí-
rem para a redução das exporta-
ções da matéria-prima nacional, 
apostando cada vez mais na sua 
transformação local.
Por detrás deste apelo, está o 
facto de maior parte das expor-
tações do País ser constituída 
por minérios, produtos agrícolas 
e pesqueiros, daí a necessidade 
de se aproveitar este potencial 
para alimentar as indústrias na-
cionais, com destaque para as 
que operam naquele parque.
Mais do que reduzir as exporta-
ções, considerou Carlos Mesqui-
ta, a transformação da matéria-
-prima por parte das indústrias 
baseadas no Parque Industrial 
de Beluluane constitui um in-
centivo à produção nacional e à 
atracção de novos projectos.
A propósito, o ministro da In-
dústria e Comércio assegurou 
que o Governo vai continuar a 
criar condições para que mais 
empresas, sobretudo nacionais, 
tenham o Parque Industrial de 
Beluluane como destino preferen-
cial das suas iniciativas de inves-
timento. “O nosso governo tem 
a industrialização como um dos 
vectores principais como estra-
tégia para impulsionar o cresci-
mento, a produtividade e a com-
petitividade da nossa economia”.
“A par das grandes empresas, 
entendemos que mais oportu-
nidades devem ser igualmente 
proporcionadas para as peque-

nas e médias empresas (PME), 
que poderão estabelecer-se neste 
parque de ligações empresariais 
que temos vindo a promover em 
diferentes sectores da nossa eco-
nomia”, acrescentou.
Carlos Mesquita teceu estas con-
siderações depois de visitar nove 
indústrias localizadas naquele 
parque, criado em 1999 como 
Zona Franca, que conta, actual-
mente, com 40 empresas, que, 
em conjunto, contribuem com 
40% do Produto Interno Bruto 
industrial. Os empreendimentos 
ocupam uma área de 300 hecta-
res, restando por explorar os re-
manescentes 400.
Aliás, o ministro da Indústria e 
Comércio fez saber que, associa-
do ao crescimento assinalável do 
Parque Industrial de Beluluane, 
o Governo planeia construir mais 
dois parques do género no País, 
concretamente nas cidades de 
Nacala e Beira, localizadas nas 
províncias de Nampula e Sofala, 
respectivamente.
A visita enquadra-se nas acções 
de monitoria aos sectores indus-
triais e comércio, no âmbito de 
implementação das medidas de 
prevenção e mitigação da Co-
vid-19 na província e cidade 
de Maputo, que concentram o 
maior parque industrial do País, 
seguidas por Beira e Nampula.
Na ocasião, o director-geral do 
Parque Industrial de Belulua-
ne, Onório Manuel, referiu que, 
apesar do impacto negativo da 
pandemia, que contribuiu para 
a redução do volume de vendas, 
as empresas continuam a operar 
normalmente.

Mesquita insta “Beluluane” a apostar 
mais na transformação local
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

A Múltipla Segurança é especializada 
em serviços de segurança patrimonial, 
para clientes de pequenos, médios e 
grande porte. A empresa presta servi-
ços em grandes Centros logísticos, In-
dústria, Transportadoras, Terminais 
Portuários, Farmacêutica, postos de 
Gasolina, Bancos e Condomínios.

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

A Múltipla Segurança tende a oferecer 
serviços de força de reacção rápida, vi-
sando responder a todas as urgências 
nos diferentes sectores, conforme a dis-
tribuição dos seus clientes com vista a 
reforçar os seus elementos de segurança, 
consoante as necessidades ou situações 
de riscos que poderão advir no terreno. 

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

Segurança Pessoal para a Múltipla Se-
gurança signi� ca um conjunto de medi-
das preventivas que minimizam os riscos 
ou ameaças, cada vez mais frequentes 
nos grandes centros, aos quais estão ex-
postos os VIPs. Seja no âmbito pessoal, 
nas dependências da empresa ou em ro-
teiros habituais oferece aos empresários, 
executivos e seus familiares esquemas de 
prevenção para sequestro, roubos, furtos, 
assaltos, extorsões e outras formas de vio-
lência urbana. 

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501, 
Maputo – Moçambique  
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Já cá estamos nas margens do silêncio e vemos 
o mar de sangue revolto que corre a nossa frente. 
Continuamos a caminhar como sonâmbulos em 
direcção ao precipício que se impõe. «É o fim dos 
tempos!», gritou alguém do outro lado. E os escri-
tores Jorge de Oliveira e Ungulani ba kha Khossa e 
o Reitor da ACIPOL, José Mandra, puseram-se a rir. 
Eles, com tanto de passado como de futuro, parecem 
saber que este é apenas mais um ciclo dentro do cír-
culo. E de círculos em chamas Jorge de Oliveira deve 
bem saber, afinal, colocou toda uma cidade revoltosa 
metaforizada em Pneus (em Chamas, diga-se), era 
a literatura a pegar a realidade em flagrante, como 
Nilton Cumbe, semanalmente, o faz. Ungulani ba kha 
Khossa ensinou-nos que, por mais longa e espinhosa 
que seja a noite, a manhã vai sempre chegar, ainda que 
tenhamos de deixar o que temos de mais importante 
para trás. «Ventos do Apocalipse», título de uma obra 
de Paulina Chiziane, escrito numa outra guerra, cai 
como uma luva para esta guerra, esta que sopra do 
norte e do centro, mas também esta da pandemia. 
E deve ser sobre esta capacidade de se antecipar 
da arte que Paulina Chiziane está a conversar com 
Roberto Chitsondzo, que não lhe faltou muito para 
tirar a guitarra e começar a cantar sobre os nossos 
azares, como o fez num dos belísssimos temas de 
Kwiri álbum-livro. 
 Mas se os artistas criam outras realidades como 
se a arte se mostrasse o ópio do povo neste tempo 
que o futebol está suspenso, há outras áreas mais 
presas a realidade, a sociologia é uma delas.
 Boaventura Sousa Santos deve estar a pensar 
em fazer um tratado sociológico sobre os 
tempos que viveremos depois desta pandemia. 
«O homem e as sociedades serão os mesmos 
depois de tudo?» seria uma boa pergunta de 
partida se os jovens em Portugal já não nos 
tivessem mostrado que, depois da pandemia, 
teremos mais do mesmo. Este é um abraço de 
consolo de Óscar Monteiro ao sociólogo bra-
sileiro (e Ungulani ali, omnipresente). Óscar 
Monteiro é que está com outras preocupações, 
depois de nos ensinar que de todos se faz um 
país, agora nos ensina o que já devíamos ter 
aprendido há muito, que um partido não pode 
permanecer como cúpula do Estado. Estranho 
é que não lhe foi feito o linchamento público 
de que já nos habituamos.
O economista João Mosca, que também é 
Director do Observatório do Meio Rural, que 
nos últimos tempos se debruça sobre Cabo 
Delgado, uma temática que também já serviu 
para uma entrevista aqui com o académico 
Lourenço do Rosário. Enfim, Cabo Delgado é 
um possível tema para esta conversa, como o é 
para tantas outras, cada dia com novos contor-
nos. É tanta gente a morrer em Cabo Delgado 
e nós continuamos a viver, nada como um dia 
atrás do outro. 

Um dia atrás do outro
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Aniversariantes

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 877684840 ou ainda pelo e-mail: adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140

     O teu sorriso é como o pri-
meiro raio do sol, que af-

asta a escuridão e traz 
calor para quem mais 
precisa. Estes são 
os primeiros pas-
sos que estás a dar 
nesta longa viagem 
da vida. Mas esta 
pequena aventura 

infantil é das mais 
emocionantes, pois 

vive de cores, fantasias 
e alegrias. Hoje tudo é 

brincadeira e espero  que 
parte da mágica destes anos te acompanhe 
para sempre!  

Parabéns por esta data 
especial, colega Moi-

sés! Que o tempo seja 
sempre o teu melhor 
parceiro, trazendo 
serenidade, equilí-
brio e sabedoria. 
Te darão a re-
ceita ideal sobre 

como viver a vida, 
aproveitando o mel-

hor que ela tem a ofe-
recer. Que as conquistas 

do pas- sado te tragam à lembrança, 
não só alegrias, mas também a força e 
o entusiasmo para superares eventuais 
obstáculos e implementares os mais im-
portantes projectos do futuro. Votos do 
MAGAZINE. 

Moisés 

Dady

RosaGrácio

Orquídea

 Feliz aniversário, Rosa! 
Que as nossas vidas 

estejam iluminadas 
porque tu estás 
sempre do nosso 
lado, e, apesar 
d e  s a b e r  q u e 
criamos muitas 
amizades e que 
cedo ou tarde nos 

iremos afastar, 
sabemos que os 

nossos lugares estão 
guardados nos nos-

sos corações. Parabéns! Que o 
teu dia seja repleto de alegria pois mereces. 

Hoje é o teu aniversário e 
nada é mais impor-

tante para mim do 
que comemorar 
mais um ano da 
tua vida. Sabes, 
não é fácil vencer 
as dificuldades 
do mundo, o mal 
infelizmente nos 
persegue, mas 

graças ao amor 
tão profundo que 

eu tenho por Deus os 
nossos dias são abençoa-

dos com muita paz e harmonia.

Querida, hoje estás a 
colher mais um ano 

de vida e a vida é 
um dom supre-
mo do Criador 
do Universo. 
É um orgulho 
muito grande 
fazer parte da 

família que te 
ama. E que este 

seja um dia mágico 
e cheio de surpresas 

porque tu mereces tudo 
de bom. Tu foste presenteada com esse 
dom precioso, que é viver neste instante 
de muitos presentes e de muitos sor-
risos. Recebas de todos nós votos de 
muitas felicidades! 

Hoje o céu amanhe-
ceu mais azul, o sol 

está brilhando 
e as rosas per-
f u m a m  o  a r 
com o seu doce 
cheiro,  tudo 
isso porque é 
o teu dia. Até a 

natureza te quis 
presentear do am-

biente que te rodeia. 
Desejo-te um dia muito 

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

Gina

Aly
Amigo, não imaginas 

como fiquei feliz ao 
lembrar que hoje é 

o teu aniversário. 
Saibas que és 
uma pessoa que 
admiro muito, 
alguém real-
mente especial. 
Poder felicitar-

te faz o meu dia 
muito mais feliz. 

Tomara que contin-
uemos assim, sempre 

trocando gestos de amizade e con-
sideração, apesar de não podermos 
conviver tanto quanto gostaríamos. 
Parabéns! 

Apesar de ser teu an-
iversário, eu ganho 

um presente por 
contar com a tua 
presença e teu 
carinho. Queri-
da sobrinha, tu 
mereces todas 
as coisas boas 
que a vida tem. 

Desejo que sejas 
muito, mas muito 

feliz mesmo. Que al-
cances todo o sucesso 

que almejas e continues a 
conquistar a família com o teu sorriso. O 
teu dom é fazer as pessoas ao teu redor 
cada vez melhores. Parabéns!

Aurinha 
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cultura
A obra e o artista às terça-feiras no CCFM
Com o objectivo de aproximar o público dos artistas, o Centro Cultural Franco Moçambicano (CCFM), em 
Maputo, criou a rubrica “Uma Semana Uma Obra”, que divulga nas suas páginas das redes sociais. A cada 
terça-feira, pelas 10.00 horas, o CCFM revela um artista e um trabalho assinado por este, pertencente à 
colecção que a instituição vem construindo na sequência das exposições que realizou ao longo dos anos.

Festival electrónico no 
franco

Covid-19: Mia Couto entre 29 autores convidados 
a escrever contos sobre pandemia 

O Centro Cultural Franco-
-moçambicano acolheu, a 11 
de Julho, a segunda edição 
do Festival de Música Elec-
trónica, que mostrou e pro-
moveu a diversidade da mú-
sica electrónica nacional.
Na impossibilidade de se fa-
zer uma edição presencial 
pela pandemia, este ano fo-
ram apresentadas perfoman-
ces onlines. A artista, apre-
ciadora de vários géneros de 
música dançante, de ritmos 
contemporâneos de influência 
africana, latina e europeia, 
acolheu a sua audiência de 
forma abrangente surpreen-
dendo a maioria quando me-
nos esperam.
Seguiu-se a percussão eléc-
trica da dupla Mukhosse, 
composta por dois jovens 
moçambicanos,  Amilton 
Nhamgumbe (DJ) e Ivan 
Massangaie (percussionista) 
que interpretam e percutem 
sobre músicas e canções tra-
dicionais e modernas.
Houve ainda a viagem psica-
délica do “Likumbi” de Nan-
dele e Texito Langa; rito de 
iniciação da tribo Makonde 
da província de Cabo Del-
gado, no planalto de Mueda, 
em Moçambique, o Likumbi 
é um ritual direccionado a 
jovens adolescentes que tem 
como propósito ensinar o mo-
dus vivendi do povo Makon-
de e a compreensão profunda 
do que são os seus deveres do 
ponto de vista tribal. 
É o “Exorcismo” hipnótico 
de A Million Things, o alter 
ego do músico e produtor 
Tiago Correia-Paulo. A ideia 
do Exorcismo surgiu há uns 
meses atrás, da vontade de 
expressar algo ligado à frus-
tração associada ao estado do 
nosso mundo. Será que, como 
seres humanos, o nosso Kar-
ma está completamente cor-
rompido, e precisaremos en-
tão de vários tipos de rituais 
de exorcismo para ver se nos 
conseguimos realinhar? A 
ideia desta Mixtape é usar a 
música electrónica como um 
destes possíveis processos.

Casa da Cultura de Sofala será 
reabilitada – garante Governo

Matilde Muocha disserta sobre Literatura 
e preservação do património cultural 

O escritor moçambicano 
e o brasileiro Julian Fulks 
são os únicos da lusofonia 
numa lista que também 
integra Margaret Atwood, 
Karen Russell, David Mi-
tchell, Colm Toibin, Paolo 
Giordano, Leila Slimani, 
Rachel Kushner e Kamila 
Shamsie 

Mia Couto e 
Julian Fuks 
estão entre 
os 29 escri-
tores convi-

dados pelo “The New York 
Times Magazine” para es-
crever contos inspirados pelo 
momento que o mundo atra-
vessa, varrido pela pandemia 
de covid-19, no âmbito de 
um projeto intitulado “Deca-
meron”.
Os escritores moçambicano 
e brasileiro são os únicos au-
tores de língua portuguesa a 
figurar na lista, que integra 
ainda nomes como Margaret 
Atwood, Karen Russell, Da-
vid Mitchell, Colm Toibin, 
Paolo Giordano, Leila Slima-

ni, Rachel Kushner e Kamila 
Shamsie.
O “Projecto Decameron” ga-
nhou o nome inspirado pela 
obra-prima de Giovanni Bo-
caccio, uma colecção de cem 
novelas escritas entre 1348 e 
1353, quando a Peste Negra 
devastou Florença.
“Decameron” está estrutura-
do como uma história com-
posta por cem contos, con-
tados por um grupo de sete 
raparigas e três rapazes que 
se abrigam numa vila isola-
da de Florença, para fugir da 
peste.
Da mesma forma, “à medida 
que a pandemia de covid-19 
foi varrendo o mundo”, o 

A dissertação de Matilde 
Muocha, com o tema “Li-
teratura e Preservação do 
Património Cultural”, está 
marcada para esta quarta-
-feira, 15 de Julho do ano 
em curso, e insere-se no ciclo 
de palestras “No gume da 
palavra”, da Associação dos 

Escritores Moçambicanos 
(AEMO). 
O evento com a historiado-
ra irá iniciar às 17h30 e será 
moderada pelo poeta Nelson 
Lineu, sempre através da 
plataforma de comunicação 
ZOOM Cloud Meeting.
A AEMO encontrou na in-
ternet uma alternativa para 
manter as suas actividades 
no âmbito do ciclo de deba-
tes e palestras, neste estado 
de emergência, agora com 
a vantagem de ainda poder 
concentrar o público estran-
geiro, pois as sessões chegam 
a todo mundo.
Agora com uma sala equipa-
da para receber eventos onli-
ne, fica reforçada a visão da 
instituição de internacionali-
zação da literatura moçam-
bicana, divulgando os auto-
res nacionais e permitindo o 
intercâmbio literário.

A Casa da Cultura de So-
fala, que até beneficiou de 
reabilitação recentemente, 
foi parcialmente destruída 
pelo ciclone Idai. Agora, foi 
anunciado que será, mais 
uma vez, reabilitada, quem 
anunciou foi a ministra da 
cultura, Edelvina Materula, 
em visita àquele ponto do 
país. 
A Ministra da Cultura ga-
rantiu que o edifício será 
reabilitado dentro do presen-
te quinquénio, com vista a 
garantir que o espaço volte a 
acolher artistas e que o mesmo 
seja um ponto de transmissão 
de conhecimentos culturais.
“Fica a garantia de que ao 
longo deste quinquénio, este 
espaço vai merecer toda a 
atenção e apoio por parte do 
Governo. Este edifício vai ser 
reabilitado e apetrechado”, 

Materula.
A Ministra da Cultura visitou 
também a Casa dos Bicos, lo-
calizada no centro da cidade 
da Beira, que também carece 
de reabilitação.
“A casa dos bicos é igualmen-
te um grande espaço cultural. 
Sem querer adiantar muito, 
porque perspectivas são so-
nhos, devo dizer que o espaço 
merece toda a nossa atenção e 
deve ser acarinhado”, avançou 
a ministra, que reconhece que 
aquela sala património cultu-
ral que deve ser reabilitado e 
melhor aproveitado. “Como 
Governo garantimos tudo fa-
remos para concretizar esta 
iniciativa. É uma certeza 
que levamos daqui depois 
de visitar a casa dos bicos e 
vamos travar uma luta para 
conseguir este feito nos pró-
ximos meses”, disse.    

The New York Times Ma-
gazine pediu “a 29 autores 
que escrevessem novos contos 

inspirados pelo momento”, 
porque “quando a realidade é 
surreal, apenas a ficção pode 
fazer sentido”, como se lê na 
página ‘online’ da publica-
ção, que tem todos os contos 
disponíveis para leitura.
Edwidge Danticat, Tommy 
Orange, Charles Yu, Victor 
Lavalle, Uzodinma Iwea-
la, Liz Moore, Etgar Ke-
ret, Mona Awad, Andrew 
O ’Hagan ,  Téa  Obreh t , 
Alejandro Zambra, Dinaw 
Mengestu, Rivers Solomon, 
Yiyun Li, Dina Nayeri, Esi 
Edugyan, Laila Lalami, John 
Wray e Matthew Baker são 
os restantes autores integra-
dos neste projecto.

Mia Couto

Matilde Muocha

Edelvina Materula
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Alambique e Gran’Mah para 
quebrar a letargia 
Duas bandas, duas gera-
ções, um palco. Sim, foi 
possível ficar em casa ao 
som das bandas Alambi-
que e Gran’Mah, que nos 
ajudaram e nós a eles a 
quebrar a letargia destes 
tempos pandémicos.

Ficar em casa tem 
estado a ser a pa-
lavra de ordem. 
E já seguimos ao 
quarto mês com 

as casas de espectáculo fecha-
das. Mas depois de um longo 
período em suspenso, as artes 
voltam a dar provas de vida, 
com a onda das lives que abri-
ram uma nova modalidade de 
espectáculos. É uma onda e 
como todas as ondas empur-
ram quase tudo para fora do 
mar, vai caber ao espectador, 
agora com mais autonomia, se-
parar o trigo do joio. 
Enquanto as lives ajudam os 
artistas a não se deixarem mor-
rer à espera que a pandemia 
passe e a actividade artístico-
-cultural se volte a normalizar, 
também ajudam o público a 
vencer o tédio destes dias pan-
démicos que temos os passos 
controlados. 
Com sorte, os artistas, que têm 

as lives organizadas por gran-
des empresas, como é o caso 
Standard Bank, acabam tendo 
também um balão de oxigénio 
num circuito que se vive mais 
do que cada espectáculo dá. 
Há-de, certamente, ser menos 
excitante um espectáculo vis-
to pela televisão e pelas redes 
sociais do que um espectácu-
lo visto ao vivo, com todas as 
nuances que a ligação dos ar-
tistas em palco e o público na 
plateia sugerem. Mas é já algu-
ma coisa para sabermos os ar-
tistas e as bandas vivos.
O live concert do Standard 
Bank, esta sexta-feira, cumpriu 
este mandamento. A colocar no 

mesmo palco a Banda Alambi-
que e a banda Gran’Mah, que 
viram os planos suspensos pelo 
coronavírus.
Foi um espectáculo, para usar 
as palavras de Arão Litsure, 
um dos líderes da Banda, para 
quebrar a letargia. 
Este é mais um espectáculo no 
novo formato da Banda Alam-
bique, criada em 1984 por Hor-
têncio Langa e Arão Litsure, 
mas que actualmente integra 

os músicos Hortêncio Langa 
(voz e guitarra), Arão Litsu-
re (voz, guitarra e saxofone), 
Adérito Gomate (teclados), Ar-
mindo Salato (voz e baixo), Al-
meida Ngoca (bateria), Alcídio 
Pires (percussão), Sarmento 
(sax/alto) e Arsénio Nhauando 
(trombone).
A banda tem estado a explorar 
o cancioneiro tradicional mo-
çambicano com harmonias do 
jazz e da bossa nova. Já nos 
anos 90, Alambique era uma 
das protagonistas das sessões 
de jazz animadas por Ricar-
do Rangel. Fizeram digressões 
pela Escandinávia, nomeada-
mente, Suécia, Noruega, Dina-
marca (1987), Finlândia e tam-

bém pelo Zimbabwe (1990).
Este espectáculo, que lembrou 
muito as músicas conhecidas já 
pelo grande público, mas com 
novas sonoridades, mostrou 
a experiência que andaram 
a acumular estes anos todos. 
Ocuparam grande parte do es-
pectáculo, entre o passado e o 
presente, mostrando uma liga-
ção com membros que podiam 
estar a nascer quando a banda 
iniciou. 

A Banda Gran’Mah, que foi 
a cereja no topo do bolo, fez 
o espectáculo com músicas 
do primeiro e segundo álbum, 
“Perfect Plan”, que prova a 
ambição da banda de se im-
por pelo mundo. Com exactos 
dez anos de carreira, a banda 
já tem participações em Festi-
vais Internacionais como Park 
Acoustics (2013) – África do 
Sul; Kome Caves Beer Festival 
(2014) – Lesoto; Harare Inter-
national Festival of the Arts 
(2015) – Zimbabwe; Zakifo 
Music Festival (2016 and 2019) 
– África do Sul; MTN Bushfi-
re (2019) – E-swatini; Bassline 
Fest (2019) – África do Sul e 
Sakifo Musik Festival (2019) – 

Ilhas Reunião, também foram 
convidados a tocar em locais 
nos Estados Unidos, Portugal e 
Angola (2018).
O álbum foi apresentando para 
um público maior, no centro 
cultural Franco-moçambicano. 
Uma casa lotada, com as en-
tradas no início da tarde já 
esgotadas, para o desespero de 
outras dezenas de pessoas que 
também queriam um lugar a 
testemunhar que os meninos 
saídos da garagem da avó já 
cresceram e que já têm uma 
base de admiradores consagra-
da no país de onde vem, mas 
de que parecem não vir. 
Já em Junho, havia sido apre-
sentado o single que dá à cara 
pelo álbum, “Perfect Plan”, 
que é uma declaração de inte-
resses, sabem onde estão, o que 
querem fazer e onde querem 
chegar. “We, we’ve got the 
perfect plan/And you really 
weren’t ready for it/We’re 
strong but you forget/And you 
really weren’t ready for it/You 
doubt but yes we can/’Cause 
you really weren’t ready for it/
We’ve got the Perfect Plan/
And we’ll take over the world, 
The world, the world, the 

world/Tale over the world, 
the world, the world”, canta-
ram também neste espectáculo 
a banda composta por Regina 
dos Santos (vocalist), Leo Fer-
nandes (baixo), Luís Silva (gui-
tarra), Miguel Marques (tecla-
do), Miguel Wilson (baterista), 
Ricardo Conceição (saxofone). 
O set dos Gran’Mah terminou 
com um retorno ao primeiro 
álbum, “I got to move”, que é 
sobre a necessidade de se mo-
ver em busca de novos lugares, 
não se deixando ficar na zona 
de conforto, abrir as asas e 
voar, ajudar a sorte a encon-
trar-nos. Uma mensagem tam-
bém importante nestes tempos 
pandémicos. 

Banda Alambique

Banda Gran’Mah
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Kamo-Kamo lamenta saída de Chiquinho Conde
O jovem avançado moçambicano Kamo-Kamo considera que a saída de Chiquinho Conde do comando 
técnico da formação de Sub-23 do Vitória de Setúbal vai afectar a equipa. “Acho que a saída do mister vai-
nos afectar, porque tinha um plano de jogo com ele. Toda a equipa, não falo só por mim. Temos uma equipa 
excepcional e estamos a progredir”. desporto

A Federação Moçambicana 
de Futebol (FMF), gestora 
ao mais alto nível do futebol 
nacional, a Liga Moçambica-
na de Futebol (LMF), gesto-
ra da maior prova futebolís-
tica do país, o Moçambola, 
e os clubes que participam 
na referida prova estiveram 
na semana passada reunidos 
num conclave desportivo, 
para discutir abertamente 
e com a transparência pos-
sível o projecto “pró-licen-
ciamento”, no Auditório 
Mário Wilson, na Federação 
Moçambicana de Futebol, 
naquilo que foi considera-
do uma sessão de trabalho. 
Foi basicamente um encon-
tro bastante produtivo, com 
discussões e fortes debates 
que se centraram na análise 
dos documentos do projec-
to “pró-licenciamento” da 
FMF, bem como o regula-
mento de estádios de futebol 
para o Moçambola. 
A FMF, LMF e os respec-
tivos clubes aproveitaram 
a ocasião para alinhar as 
ideias e finalizar os docu-
mentos ,  tendo todos os 
stakeholders aprovado a exi-
gência do documento. 
De seguida, a FMF irá orga-
nizar uma sessão de trabalho 
com as associações provin-
ciais de futebol, para a dis-
cussão dos documentos para 
as competições provinciais. 
Segundo apuramos, a Fe-
deração Moçambicana de 
Futebol irá convocar, opor-
tunamente, uma conferência 
de imprensa para a apre-
sentação oficial do projecto 
ʺpró-licenciamento”.     

FMF, LMF e clubes 
discutem ideias 

Zainadine e Ratifo sempre a subir e Simão 
estagna por dois meses no Japão
Na ronda desportiva 
por alguns jogadores 
de futebol a militar em 
clubes da Europa e Ásia, o 
destaque vai para Zaina-
dine Júnior que foi consi-
derado um dos melhores 
defesas do mês de Junho, 
em Portugal. Na Alema-
nha, Ratifo mereceu a 
confiança do Pforzheim e 
renovou o contrato. A no-
tícia triste foi da lesão do 
internacional já ausente 
dos Mambas há bastante 
tempo, Simão Mathe, que 
vai parar por dois meses, 
estando neste momento 
a jogar na equipa Vegatta 
Sendai do Japão.

Alfredo Langa 

Algumas ligas de 
futebol a nível 
global suspen-
deram as suas 
competições, 

devido a pandemia da Covid- 
19. Na disporá futebolística, 
Moçambique conta com uma 
significativa comunidade da 
bola, uns a jogar ao mais 
alto nível, outros no início da 
sua carreira internacional e 
prestes a dar nas vistas.
 O destaque na Europa es-
tava centrado em Reinaldo 
no Lile e Mexer no Bordéus 
da França, ambos de férias 
no solo pátrio porque o cam-
peonato francês foi suspenso. 
Em Portugal, actualmente os 
holofotes estão virados para 
Zainadine Júnior, no Maríti-
mo de Portugal, que está a 
fazer um belíssimo campeo-
nato, na retoma após a sus-
pensão devido a Covid-19. 
Zainadine tem estado a aju-
dar a equipa a pontuar para 
a manutenção na Liga Por-
tuguesa de Futebol, o que já 
está garantido. 
Mesmo de forma discreta, o 
crónico ausente das convo-
catórias dos Mambas, Simão 
Mathe, tem dado nas vistas 

no campeonato japonês, ten-
do até se dado ao luxo de ser 
ʺcapitão” do Vegalta. 
Outro jogador moçambica-
no que está quase a apare-
cer no panorama desportivo 
europeu é Geny Catamo, no 
Sporting de Portugal, que 
tem sido apreciado por Ru-
ben Amorim, treinador prin-
cipal do Sporting. 
O MAGAZINE lançou um 
radar desportivo para ver 
a quantas andam as nossas 
estrelas na Europa e Ásia, 
tendo notado que até então 
o destaque vai para três fute-
bolistas, sendo dois pela po-
sitiva e um por uma situação 
triste. Trata-se de Zainadine 
Júnior, Ratifo e Simão Ma-
the. 
Vejamos o que se passa com 
estes jogadores:
Zainadine Júnior é o segundo 
melhor defesa 
O internacional moçambi-
cano Zainadine Júnior, que 
evolui no Marítimo de Portu-
gal, foi considerado na sema-
na passada o segundo melhor 
defesa do mês de Junho da 
Liga NOS, com dez porcen-
to de votos, numa votação, 
efectuada pelos treinadores 
da Liga Portuguesa de Fu-
tebol (LMF). O defesa mo-

çambicano foi superado pelo 
futebolista brasileiro René 
Santos, também do Maríti-
mo, que obteve 11,10 porcen-
to dos votos. 
Esta temporada, e não só, 
tem sido de enorme satisfa-

ção para o internacional mo-
çambicano Zainadine Júnior, 

que tem arrancado grandes 
actuações, merecendo distin-
ções para o melhor onze da 
Liga NOS. 

Ratifo renova no Pfor-
zheim

O avançado moçambicano 
Ratifo, internacional pe-
los Mambas, vai continuar 
a vestir a camisola do CFR 
Pforzheim, da quinta divisão 
da Alemanha, na próxima 
época. 
Ratifo, que tem sido durante 
os últimos três anos uma das 
principais apostas na frente 
de ataque dos Mambas, fez 
questão de manifestar a sua 
satisfação nas redes sociais, 
“satisfeito por vestir a cami-
sola do Pforzheim”, escreveu 
na sua conta da rede social. 
Até à interrupção dos cam-
peonatos na Alemanha, 
devido à pandemia da Co-
vid-19, Ratifo era o segundo 
melhor marcador da equipa, 
com cinco golos apontados. 
Refira-se que este ponta-de- 
lança, de 26 anos de idade, 
ganhou destaque ao apontar 
o golo no reduto da Zâmbia 
que deu o primeiro triunfo 
dos Mambas em jogos oficiais 
frente ao rival zambiano, em 

desafio inserido na qualifica-
ção para o CAN-2019.

Ratifo merece confiança, por isso renovou com o seu clube

Zainadine Júnior, um dos melhores do mês de Junho
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Nome não tem nada a ver com 
os resultados dos Mambas
O jogador da Liga Desportiva 
de Maputo, Mohamed Hagy, 
em exclusivo ao MAGAZINE 
Independente, comentou so-
bre a mudança do nome dos 
Mambas, e disse que “o nome 
não tem nada a ver com os 
resultados. Devemos sentar e 
reflectir o que está errado no 
nosso futebol, e gradualmente 
com os problemas identifica-
dos começar a corrigir. E não 
olharmos para a mudança 
de nome apenas. Já tivemos 
momentos marcantes com o 
nome Mambas e o nosso Hino 
foi entoado em vários países. 
Os problemas são por demais 
conhecidos para o desenvol-

vimento do nosso desporto, e 
um deles é estrutural”. 
O nosso entrevistado frisou 
ainda que os dirigentes despor-
tivos têm dado pouco incenti-
vo aos jogadores, “já nem digo 
na valorização do próprio, o 
que por vezes se tem reflectido 
nos maus resultados nos nos-
sos campeonatos e na selecção 
nacional. Por outro lado, de-
vem procurar se espelhar nos 
outros dirigentes, e mesmo nós 
jogadores procurar também 
nos espelharmos em outros jo-
gadores que estão no auge da 
carreira”. 
Mohamed Hagy mostrou-se 
satisfeito com a sua carreira de 
duas décadas de futebol, tendo 
dito que “estou muito feliz por 
estes anos no futebol e pela ex-
periência adquirida. Aprendi 
muito no futebol e viajei mui-
to. Gostaria de ter atingido 
muitos patamares, mas nem 
sempre o que a gente sonha 
acontece”. 
O jogador reconheceu que du-
rante a sua carreira destacou-
-se no Clube Ferroviário de 
Maputo. “Com todo o res-
peito pelos outros clubes por 
onde passei, seria injusto não 
falar do Ferroviário de Mapu-
to. É um clube muito grande 

e há muita exigência. Foi no 
Ferroviário de Maputo onde 
comecei a perceber de futebol 
e acabei-me motivando mais 
com as energias dos adeptos”. 
Sobre a sua saída do Ferroviá-
rio de Maputo, Hagy apontou 
que “o destino é sempre desti-
no. Se calhar teria acontecido 
o pior ou se calhar o melhor. 
Porque eu lembro uma das 
coisas, e até hoje muitas pes-
soas não sabem por que saí 
do Ferroviário e olham para 
o dinheiro. Mas não é exacta-
mente isso. O que me fez sair 
do Ferroviário de Maputo é 
porque sofri uma lesão grave 
no joelho direito, sendo que as 

condições do piso do Estádio 
da Machava não eram favorá-
veis para o meu joelho. Então, 
quando houve uma proposta 
para jogar na Liga Desportiva 
de Maputo dei a minha pro-
posta aos dirigentes do Ferro-
viário, mas não foi atendida 
alegando estar a exigir muito. 
As condições do campo da 
Liga Desportiva de Maputo 
eram boas e acabei aceitando 
a proposta”.  
O jogador reconheceu que 
Moçambique tem bons joga-
dores e tirou chapéu para Do-
minguez, Mexer e Zainadine 
Júnior. “Eles estão a dignifi-
car esta nossa nova geração”. 
Não deixou de falar da Co-
vid-19, tendo afirmado que 
“alterou muito para mim. 
Este era o meu último ano 
a jogar e assim fico indeciso. 
Então, isso acabou estragan-
do aquilo que eram os meus 
planos para o fim da minha 
carreira. Mas ainda vou to-
mar uma decisão. Gostaria 
de voltar a servir o nosso 
futebol, e não sei como, mas 
gostava de ser algo vistoso no 
nosso futebol, ou seja, um diri-
gente ou treinador porque amo 
o futebol”. 

António Nhangumbe

Zuneid Sidat pisa na bola em Portugal e 
Amora FC pede desculpas 

Simão Mate é ‟capitão” do Vegalta Sendai do Japão

O moçambicano Zuneid Si-
dat, gestor da SAD no Amo-
ra, pode estar em apuros com 
a direcção do Amora de Por-
tugal, depois de na semana 
passada ter dado uma entre-
vista que falava do futuro do 
clube, e não só, onde tudo 
indica que Rafik Sidat e Ju-
neidy Lalgy podem vender as 
acções no clube. A direcção 
do Amora não terá gostado 
e veio a público esclarecer 
alguns aspectos e pedir des-
culpas.
O presidente da Liga Des-
portiva de Maputo (LDM), 
Rafik Sidat, e Juneide Lalgy, 
adquiriram 75% da SAD do 
Amora FC, colectividade do 
futebol português. 
Tudo foi em Assembleia-Ge-
ral, onde os sócios do Amo-
ra FC aprovaram a entrada 
destes investidores moçambi-
canos no futebol português. 
Na altura, Junaide Lagy, 
actualmente presidente da 
Associação Black Bulls, terá 

dito que o objectivo passava 
por projectar o clube à fina-
-flor do futebol português e 
dar espaço para que futebo-
listas moçambicanos possam 
evoluir na Europa. E, para 
representar esse grupo de 
investidores moçambicanos 
em terras lusas, encontra-se 
o moçambicano já a residir 
em Portugal, Zuneid Sidat, 
que pela sua mão muitos jo-
gadores tiveram a oportuni-
dade de rumar para Portugal 
como ponte para singrar no 
futebol português, e não só. 
No entanto, na semana pas-
sada, o gestor da SAD do 
Amora FC de Portugal terá 
dado uma entrevista, em que 
em algum momento se esque-
ceu das regras. Isso aconteceu 
numa cadeia de televisão do 
nosso país, onde falou de al-
guns projectos. 
O MAGAZINE reteve uma 
parte em que Zuneid deu a 
entender que as acções dos 
investidores moçambicanos 

podem estar à venda e que o 
assunto já estava quase fecha-
do. 
Fruto desse pronunciamento, 
segundo apuramos, a direcção 
do Amora pode não ter gos-
tado, logo de seguida emitiu 
um comunicado que transcre-
vemos na íntegra: ʺA direcção 
do Amora Futebol Clube e 
do Amora Clube de Futebol, 
SAD, vêm por este meio es-
clarecer o seguinte: no dia 7 
de Julho foi dada pelo Sr. Zu-
neid Sidat uma entrevista a 
uma rede social não oficial do 
Amora Futebol Clube. Nessa 
entrevista foram feitas algu-
mas declarações, pouco con-
sentâneos com aquilo que são 
os princípios defendidos por 
este clube, que são o respeito 
e consideração pelo Amora, e 
a todos os clubes, principal-
mente do Conselho Fiscal. 
Embora tenhamos a certeza 
que tais declarações foram 
feitas sem sentido de ofender 
qualquer clube, o que é certo 
é que foram proferidas por al-
guém com responsabilidades 
na SAD. Por isso, o Amora 
Futebol Clube e o Amora Fu-
tebol Clube Futebol da SAD 
pedem desculpas a todos os 
clubes que foram referidos 
nessa entrevista. O Amora 
Futebol Clube e o Amora Fu-
tebol Clube, SAD, enquanto 
instituição de utilidade pú-
blica, e enquanto os actuais 
órgãos sociais se mantiverem 
em funções, será sempre um 
clube respeitado e respeita-
dor”. 
Entretanto, apuramos de fon-
tes seguras que já foi fumado 
o cachimbo da paz nas hostes 
do Amora FC.           

Alfredo Langa

Zuneid Sidat quase em apuros no Amora FC 

Simão Mathe lesionado 
no Japão

O internacional moçambi-
cano Simão Mathe lesionou-
-se durante um treino pelo 
Vegalta Sendai, da Primeira 
Liga do Japão, a J.League, e 
terá de ficar afastado dos rel-
vados por dois meses. 
Simão Mathe contraiu uma 
lesão no joelho, mais concre-
tamente no ligamento cola-
teral medial, tendo sido sub-
metido a uma operação. De 
acordo com a equipa médi-
ca, o período de recuperação 
deve durar no mínimo dois 
meses. A lesão fez com que o 
médio moçambicano falhasse 
o regresso da J.League, sus-
pensa desde Fevereiro devido 
à Covid-19. 
O jogador cumpre a segun-

da época no Vegalta, onde 
ganhou logo no seu primeiro 

ano o estatuto de ʺcapitão” e 
de jogador imprescindível.

Mohamed Hagy já jogou por várias vezes nos Mambas 
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Gilberto Mendes pede criação da 
Liga de Basquetebol Feminino 

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

O Secretário de Estado 
do Desporto, Gilberto 
Mendes, recebeu sema-
na passada a Direcção 
da Federação Moçam-
bicana de Basquete-
bol, para  felicitar o 
executivo que lidera os 
processos desportivos 
e conhecer os projectos 
da agremiação. Na oca-
sião, Gilberto Mendes 
defendeu a possibilidade 
de criação, num futuro 
breve, da Liga Feminina 
de Basquetebol em 
Moçambique.

Alfredo Langa  

O Secretário de 
E s t a d o  d o 
Desporto, Gil-
berto Mendes, 
no âmbito das 

suas visitas às instituições des-
portivas e vivenciar no terreno 
os problemas do desporto no 
país, apelou há dias à Federa-
ção Moçambicana de Basque-
tebol (FMB) para criar e pôr 

em prática a Liga Feminina de 
Basquetebol, tendo em conta 
os resultados alcançados pelas 
selecções femininas e clubes 
em provas internacionais, com 
particular destaque para os 
campeonatos africanos. 
O presidente da FMB, Roque 
Sebastião, mostrou-se satisfei-
to com a visita que efectuou à 
Secretaria de Estado do Des-
porto, pois pôde apresentar e 
partilhar o Plano Estratégico 
2020-2022.
Na reunião, a FMB lamentou 
as condições da sua sede que 
se encontra em estado avança-
do de degradação, mas dentro 
de parcerias a SED conseguiu 
que a mesma beneficiasse 

de uma reabilitação, daí que 
dentro em breve começam as 
obras de melhoramento do edi-
fício que trata de assuntos na-
cionais da modalidade da bola 
ao cesto.
 A Secretaria de Estado do 
Desporto mostrou abertura 
para trabalhar com a direc-
ção da Federação Moçambi-
cana de Basquetebol na busca 
de patrocínios e de uma casa 
para o basquetebol, que tenha 
um pavilhão para as selecções 
nacionais poderem treinar e 
fazer os seus  jogos. O Secre-
tário de Estado do Desporto 
também desafiou a FMB a 
criar projectos que envolvam 
antigos praticantes de basque-

tebol, com vista a divulgar e 
massificar a modalidade, com 
maior enfoque na rapariga e 
angariação de patrocinadores 

para tornar a modalidade fi-
nanceiramente estável e com 
mais praticantes. Entretanto, 
Gilberto Mendes já afinou a 

máquina do seu staff. Na se-
mana passada empossou Isa-
bel Nampava para o cargo de 
directora de Planificação e 
Cooperação. Com a tomada 
de posse de Nampava já está 
composta a equipa directiva 
da Secretaria de Estado do 
Desporto, liderada pelo seu 
Secretário de Estado, Carlos 
Gilberto Mendes, sendo que 
Júlio Mendes é Secretário 
Permanente, Sidónio Cha-
visse, Inspector-Geral, Fran-
cisco da Conceição, director 
nacional para o Desporto de 
Rendimento, Teresa Manuel, 
directora nacional do Des-
porto para Desenvolvimento, 
Sílvia Langa, directora do 
Gabinete Técnico e nas ins-
tituições tuteladas pela SED; 
Amélia Cabral Chavana di-

rige o Fundo de Promoção 
Desportiva e Elias William é 
o director-geral do Instituto 
Nacional do Desporto.

Gilberto Mendes lança mais um sonho

Pormenor de uma partida de basquetebol 


