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- Afi rma o presidente da Associação Moçambicana dos 
Polícias, Nazário Muanambane, que sublinha que o 
caso das 15 instruendas engravidadas pelos instrutores 
da PRM não se limita na responsabilização da Polícia, 
sendo preciso que se investigue as motivações...

Raparigas são 
preguiçosas 

e querem 
trabalho 
leve dos 

instrutores

Serviços ambientais dão autorização 
de madeira proibida em Tete

O Serviço Provincial de Ambiente, órgão 
do Conselho Provincial de Representação 
do Estado em Tete, emitiu uma autorização 
de exploração e transporte de madeira 
proibida a nível da província de Tete, para 
fi ns comerciais na República da China. 

Jornalista Mbaruco desaparecido 
há 4 meses em Cabo Delgado

Já passam quatro meses desde que o 
jornalista e locutor da Rádio Comunitária 
de Palma, Ibraimo Abu Mbaruco, 
encontra-se desaparecido. A família, 
desde que foi notifi cada uma única vez 
para comparecer no SERNIC, até agora 
não tem mais informação de nenhum 
avanço.
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Governo paga denunciantes do contrabando
O Governo inicia este mês a compensação aos denunciantes do contrabando e prática de mineração 
ilegal no país. Segundo o Inspector-Geral do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Obete Mati-
ne, o objectivo é incentivar a participação das comunidades na denúncia do tráfico de minérios, um 
fenómeno que tende a crescer nos últimos tempos. 

Cidade de Maputo transitou para 
transmissão comunitária da Covid-19AT revê em baixa 

arrecadação de receitas 
por causa da Covid-19
A Autoridade Tributária (AT) 
reviu em baixa a meta de arreca-
dar 244 mil milhões de meticais 
para 235 mil milhões de meticais, 
devido ao impacto da pandemia 
da Covid-19.
Entre as limitações impostas pelo 
novo coronavírus que obrigaram 
a AT a rever as suas metas para 
2020 destaca-se a redução das 
operações tributáveis fronteiriças, 
com funcionamento condicionado 
das fronteiras.
Moçambique tem 56 postos de 
travessia, dos quais 24 foram en-
cerrados na sequência do estado 
de emergência que vigorou nos 
últimos quatro meses devido à 
pandemia provocada pelo novo 
coronavírus.
Mas, apesar da revisão em baixa 
da meta anual no primeiro se-
mestre deste ano a AT conseguiu 
atingir quase 85 mil milhões de 
meticais, um resultado considera-
do positivo.
De acordo com a Presidente da 
Autoridade Tributária de Mo-
çambique, Amélia Muendane, a 
revisão em baixa da colecta de 
receitas deve-se também ao facto 
de cerca de 800 empresas terem 
decretado falência, situação que 
levou a uma redução do número 
de contribuintes.
Segundo a Presidente da AT, 
isto acontece numa altura em 
que as previsões de crescimento 
este ano foram revistas em bai-
xa, ao passarem de 2,2 porcento 
para 1,6 porcento.
 De referir que, recentemente, o 
Governo decretou medidas eco-
nómicas de política fiscal para 
aliviar a pressão dos contribuin-
tes e assegurar que o sector pri-
vado tenha espaço para conti-
nuar a realizar investimentos.
As medidas em causa incluem a 
dispensa do pagamento por con-
ta e adiamento do pagamento 
especial por conta, para além da 
autorização de compensação de 
créditos respeitantes ao Imposto 
sobre o Valor Acrescentado.
Entretanto, enquanto se revê em 
baixa a arrecadação de receitas 
a AT reforça a fiscalização das 
fronteiras no Centro e Norte do 
país, e, para o efeito, mais de 
metade dos funcionários daquela 
instituição serão transferidos da 
capital do país, Maputo, para a 
região Centro e Norte, com vista 
a reforçar a fiscalização e reduzir 
o contrabando nas fronteiras.

O ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, anunciou 
esta segunda-feira que 
a cidade de Maputo é 
declarada com um padrão 
de transmissão comuni-
tária. Com o cumulativo 
de 611 casos activos da 
Covid-19, a capital do país 
contribui com 25,3% de 
todos os casos do novo 
coronavírus em Moçam-
bique, o que significa que 
com base nos critérios 
da Organização Mundial 
da Saúde esta parcela de 
Moçambique reúne todos 
os requisitos para ser 
declarada um ponto de 
transmissão comunitária 
do vírus.

Neuton Langa

Depois das cida-
des de Pemba e 
Nampula terem 
registado focos 
de transmissão 

comunitária da Covid-19, 
agora é a vez da cidade de 
Maputo com um cumulativo 
de 611 casos activos do co-
ronavírus que transita para 
focos de transmissão comu-
nitária da Covid-19. Assim 
sendo, actualmente temos 
três cidades que registam 
focos de transmissão comu-
nitária no país, sendo que 
nas últimas 24 horas foram 
registados mais 142 novos 
casos activos da Covid-19 
no país, elevando o número 
para 2411. Estes números 
estão distribuídos da seguin-
te forma։ 78 são da cidade 
de Maputo, 21 de Gaza, 34 
na província de Maputo, seis 
de Nampula, dois de Manica 
e um em Sofala. Aliás, ape-
nas nos primeiros 10 dias do 
mês de Agosto o país regis-
tou cerca de 217 novos casos 
activos de coronavírus.
Entretanto, o Chefe de Esta-
do, Filipe Nyusi, na sua úl-
tima comunicação à Nação, 

optou por decretar mais um 
Estado de Emergência, mas 
anunciou o relaxamento de 
algumas medidas de preven-
ção da Covid-19, dividido em 
três fases, começando no dia 
18 de Agosto com a retoma 
das aulas nas universidades.
O relaxamento das medidas 
restritivas inicia no dia 18 de 
Agosto com a retoma das au-
las no ensino superior e aca-
demias das Forças Armadas, 
centros de formação de pro-
fessores, centros de formação 
técnico-profissionais, centros 
de formação de saúde; com 
a participação de 50 pessoas 
em cerimónias fúnebres, ex-
cepto se for uma morte pela 
Covid-19, onde o número 
mantém-se em 10 pessoas, e 
a retoma de cultos com o nú-
mero máximo de 50 pessoas.
O segundo relaxamento das 
medidas restritivas, apelida-
do de actividades de médio 
risco, terá o seu início no dia 
01 de Setembro, com a re-
tomada em pleno no ensino 
técnico-profissional, cinemas, 
teatros, casinos e ginásios, 
escolas de condução. Nesta 
segunda fase, não foi anun-
ciado o número máximo de 
participantes. 
Por sua vez, as actividades 
de alto risco iniciam no dia 
01 de Outubro com a reaber-
tura em pleno das aulas da 
12ª classe. Em relação ao en-
sino primário e secundário, a 
sua retoma depende do avan-
ço da pandemia, assim como 

da avaliação da Comissão 
Técnico-Científica que acon-
selha o Chefe de Estado. 
Por outro lado, a represen-
tante do Chefe de Estado na 
Assembleia da República, a 
ministra da Administração 
Estatal e Função Pública, 
Ana Comoana, teria dito que 
o Estado de Emergência vi-
sava salvar vidas e evitar o 
colapso do Sistema Nacional 
de Saúde (SNS) face ao au-
mento do número de casos 
de infecção pelo novo coro-
navírus. “Seria impruden-
te, imoral e irresponsável se 
fossem relaxadas as medidas 
destinadas a salvar vidas e 
a evitar o colapso do nosso 
Sistema Nacional de Saúde”, 

explicou Ana Comoana. 
Sobre a contestação de vá-
rios juristas moçambicanos 
a um novo Estado de Emer-
gência, sob o argumento de 
que fere a Constituição da 
República, a governante dis-
se que a Lei fundamental em 

Moçambique não determina 
o número de vezes que este 
pode ser declarado, impondo 
apenas a duração e as res-
pectivas prorrogações. “O 
que aqui está em causa é a 
protecção do bem mais su-
premo de todos os direitos 
fundamentais- a vida”, refe-
riu Ana Comoana. 
Importa referir que o Par-
lamento moçambicano, reu-
nido esta segunda-feira, 
aprovou por unanimidade a 
proposta de Lei de gestão e 
redução de risco de desastres 
para fortalecer o normativo 
sobre o sistema de gestão de 
situações de calamidade e 
emergência no país.
As três bancadas parlamen-
tares, nomeadamente a Fre-
limo, Renamo e MDM, fo-
ram unânimes na aprovação 
da proposta de Lei de gestão 
e redução de risco de desas-
tres. 
A nova norma, que revoga 
a Lei n.º 15/2014, visa tam-
bém capitalizar as experiên-
cias da gestão de calamida-
des e lições de observância 
do Estado de Emergência 
face à Covid-19, promoven-
do a inclusão de matérias re-
lativas à resiliência humana 
e infraestrutural. 
A proposta de Lei foi apro-
vada pelo Conselho de Mi-
nistros, na semana finda, e 
submetida ao Parlamento 
pelo Chefe de Estado. 
Desde o anúncio do primeiro 
caso de Covid-19 no país, a 
22 de Março, Moçambique 

vive nos últimos quatro me-
ses em Estado de Emergên-
cia, tendo registado um to-
tal de 2.411 casos positivos 
da doença, 16 mortos e 840 
pessoas dadas como recupe-
radas, segundo as últimas 
actualizações.

Armindo Tiago
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Raparigas são preguiçosas e querem trabalho 
leve dos instrutores da PRM

O assunto das 15 ins-
truendas do XL Curso 
Básico da EPP-Matalana, 
engravidadas pelos seus 
instrutores, está a ser 
gerido internamente 
pela PRM, estando a criar 
alarido na sociedade, que 
encara o sucedido como 
a recusa à integridade 
e dignidade. A par dos 
debates impulsionados 
pelos documentos va-
zados, o Comando-Geral 
da PRM, que confirma a 
autenticidade dos docu-
mentos, reitera que as 
medidas já foram toma-
das e “estão lá”, mas 
ninguém sabe como foi a 
recepção dessas recrutas 
nas suas casas.

Nelson Mucandze

Com a fama de 
vender o decoro a 
preço de refresco, 
um documento 
que ganha todas 

a interpretações veio denun-
ciar que, afinal, a perversidade 
na Polícia pode ser encontrada 
também na formação. E os inci-
dentes morais que são testemu-
nhados pelos moçambicanos no 
decurso da marcha da Polícia 
podem ser a extensão daquilo 
que se vive na formação.
No dia 28 de Julho passado, o 
Comandante-Geral da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), Bernardino Rafael, deci-
diu suspender os instrutores que 
engravidaram as 15 recrutas e 
interditar a sua entrada no recin-
to da EPP-Matalana.
Entretanto, as instruendas fo-
ram dispensadas na condição de 
regressarem para o próximo cur-
so. Também decidiu criar con-
dições logísticas para o regresso 
das mesmas às suas províncias 
de proveniência. Porém, o docu-
mento interno que vazou pelas 
redes sociais não acautela ques-
tões de como essas recrutas serão 
recebidas nas suas casas.
No rol das medidas alistadas no 
documento, assinado pelo Co-
mandante- Geral da República, 
lê-se ainda que deve ser informa-
do a este a “suspensão imediata 

dos instrutores até à conclusão 
dos respectivos processos disci-
plinares”. “Coordenar com as 
DPF’s dos comandos provinciais 
da PRM, para que as instruen-
das se apresentem três meses 
depois do parto, para o controlo 
do seu estado de saúde”, lê-se no 
documento.
A nossa reportagem perguntou 
ao porta-voz do Comando da 
PRM, Orlando Modumane, o 
número de agentes envolvidos 
neste caso, o qual se limitou a 
afirmar que o assunto estava a 
ser gerido internamente e que as 
medidas para desencorajar estes 
actos já foram tomadas e esta-
vam no documento que vazou 
pelas redes sociais.  
Abordamos Gra-
ça Sambo, do 
Fórum Mulher, 
que disse não ter 
ainda analisado o 
caso por enten-
der ser complexo. 
Afinal, segundo 
nota, a informa-
ção que consta 
do documento 
vazado, nem os 
debates até ago-
ra trazidos não 
trazem todas as respostas, como 
por exemplo se essas recrutas fo-
ram todas recebidas em casa.
Já o presidente da Associação 
Moçambicana dos da Polícia, 
Nazário Muanambane, começa 
por lembrar que a natureza da 
associação é defender os direitos 
profissionais da Polícia, a partir 
do momento em que o agente se 
envolve em actos que não digni-
ficam a agremiação é uma preo-
cupação para o grupo.
Neste caso, segundo observa, se 
está perante pessoas que estão 

sendo formadas, que vão dirigir 
o amanhã do país. E quando no 
acto da formação se envolvem 
em actos desta natureza “não 
teremos polícias exemplares. E 
a questão que fica é: que Polícia 
estamos a formar?”. 
Adiante, entende que as infor-
mações disponíveis indicam que 
já foram tomadas medidas para 
desencorajar este fenómeno, mas 
estas medidas não são suficien-
tes. É preciso que, de acordo 
com Muanambane, a Polícia 
venha se explicar para que o 
Centro de Formação da Mata-
lana não venha a ser confundido 
como um antro de prostituição.
“Não concordamos que as recru-
tas voltem para casa, porque os 
pais criaram condições para que 
elas fossem para lá para servir o 
Estado. E essas pessoas não fo-
ram engravidadas na rua. O Co-
mando-Geral e o Centro de For-
mação devem as assumir, para 
elas concluírem a sua formação e 
servir, no futuro, essas crianças”, 
propõe Muanambane.
O presidente da Associação da 
Polícia não se limita à responsa-
bilização da Polícia, mas que é 
preciso que se investigue as mo-
tivações que proporcionam tais 
acto. “Muitas dessas raparigas 
são muito vulneráveis porque 
são preguiçosas, não querem fa-
zer um trabalho muito forçado, 
querem dos instrutores trabalhos 
leves. Então começam a lavar 
roupas dos instrutores, começam 
a engraxar sapatos, não querem 
que os instrutores lhes maltra-
tem. Como sabe, na formação da 

Polícia prepara-
-se o homem do 
amanhã. E não 
olham se é ho-
mem ou mulher”.
Para Salomão 
Muchanga, figura 
que durante anos 
esteve em frente 
dos destinos dos 
jovens, através de 
um movimento 
juvenil, a explo-
ração sexual das 

15 instruendas é a recusa à dig-
nidade das mulheres e humilha-
ção de toda uma sociedade.
“Este cenário atenta a ética e 
idoneidade dos funcionários e 
agentes do Estado. O poder in-
quisitório e acção disciplinar por 
parte do Comando-Geral da Po-
lícia não isenta as entidades de 
justiça de exercer o seu papel, 
mesmo sem queixa, pois trata-se 
de crime público”, afirma Mu-
changa.
Adiante, observa ainda que a 
Assembleia da República e a 

Procuradoria-Geral da República 
(PGR) têm por obrigação abrir 
inquéritos sobre esta situação, 
não só em Matalana como tam-
bém noutros campos de prepa-
ração de polícias e militares. “Os 
instrutores envolvidos não só de-
vem ser expulsos, como também 
tem de haver uma punição penal 
exemplar. Num país normal, as 
hierarquias já estariam a pedir 
demissão pois descortina um pro-
blema sem dúvidas muito maior 
do que nos apresentam”, analisa 
o também presidente da Nova 

Democracia (ND).
Custódio Duma, antigo presiden-
te da Comissão Nacional dos 
Direitos Humanos, partilhou 
uma mensagem onde repudia o 
acto e descreve como efeitos da 
impunidade no tratamento dos 
crimes de assédio sexual.
“Aquilo é um sinal claro de 
que o sistema escolar não está 
a funcionar, a formação não é 
levada a sério, a convivência é 
de qualquer maneira e não se 
pode falar de ética e deontolo-
gia”, observa.

“Muitas dessas 
raparigas são 
muito vulneráveis 
porque são pre-
guiçosas, não 
querem fazer um 
trabalho muito 
forçado, querem 
dos instrutores 
trabalhos leves”.

-Afirma o presidente da Associação Moçambicana dos Polícias, Nazário Muanambane

Já passam quatro meses desde 
que o jornalista e locutor da 
Rádio Comunitária de Palma, 
Ibraimo Abu Mbaruco, encon-
tra-se desaparecido. A família, 
desde que foi notificada uma 
única vez para comparecer no 
Serviço Nacional de Investiga-
ção Criminal (SERNIC), para 
ser ouvida em torno do caso, 
até agora não tem informação 
de nenhum avanço e, embora 
duro, vai perdendo a esperança 
de que Mbaruco esteja vivo. 
As Nações Unidas e a Comis-
sária da União Africana para 
os Direitos Humanos já abor-
daram o assunto, mas não se 
tem conhecimento de nenhuma 
resposta.
Mbaruco foi raptado a 07 de 
Abril passado, na vila-sede do 
distrito de Palma, na provín-
cia de Cabo Delgado, quando 
regressava do seu posto de tra-
balho. Na altura, diz-se, enviou 
uma mensagem a um colega de 
serviço, dizendo que estava cer-
cado por militares, porém, as 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) nunca se pronunciaram 
em torno do caso.
O seu contacto telefónico este-
ve activo até ao passado dia 08 
de Julho, porém, as chamadas 
nunca foram atendidas, assim 
como as mensagens de SMS 
nunca foram respondidas. Esta 
versão também é contada por 
um colega de Ibraimo Mbaruco, 
citado pela imprensa, que diz 
que “a última versão que tive-
mos das autoridades é de que 
estavam a investigar”.
A Comissária da União Afri-
cana para os Direitos Hu-
manos e dos Povos, Kayitesi 
Zainabo Sylvie, disse, no de-
curso da 66ª Sessão Ordinária 
daquele órgão, que enviou, a 
30 de Abril último, um ofício 
ao Presidente da República, 
Filipe Nyusi, pedindo escla-

recimentos urgentes sobre o 
paradeiro do jornalista Ibrai-
mo Mbaruco, ։mas não temos 
conhecimento de nenhuma 
resposta”.
O caso é também do conhe-
cimento do Secretário-Geral 
das Nações Unidas, António 
Guterres, que tomou conhe-
cimento, através da organiza-
ção internacional Repórteres 
Sem-Fronteiras, que pediu 
uma investigação independen-
te e imparcial do caso.
O Instituto de Comunica-
ção Social da África Austral 
(MISA-Moçambique) diz que 
o desaparecimento de Ibrai-
mo Mbaruco se enquadra nos 
casos de violação dos Direitos 
Humanos que têm sido repor-
tados na província de Cabo 
Delgado, afetada por um con-
flito armado.
Segundo a organização, exis-
tem elementos bastantes que 
indicam não se tratar de um 
simples desaparecimento, mas 
sim de um crime de rapto 
contra o jornalista.
Desde o primeiro minuto, o 
MISA empenhou-se na busca 
de esclarecimentos do caso 
com o envio de duas equi-
pas para Cabo Delgado, de 
modo a averiguar o que havia 
acontecido, para além de, em 
Maputo, abordar a Presidên-
cia da República e a Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM).
“A primeira equipa trouxe 
um relatório que mostrava 
como todo o processo ocorreu. 
A segunda equipa foi para lá 
e abriu-se um processo contra 
desconhecidos sobre o rapto e 
desaparecimento dele. Esta-
mos a trabalhar com a família 
para ver se recebem alguma 
informação ou não, mas a fa-
mília também não recebe ne-
nhuma informação”, afirma.

Quatro meses depois: Governo continua mudo no 
desaparecimento do jornalista Ibraimo Mbaruco

Nazário Muanambane
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Capitão do navio afirma que nitrato de amónio vinha a Moçambique
O nitrato de amónio foi vendido por uma produtora de fertilizantes, a georgiana Rustavi Azot LLC, 
à Fábrica de Explosivos de Moçambique. A afirmação é de Boris Prokoshev, capitão do navio que 
transportava o material e que foi apreendido pelas autoridades libaneses em 2013.

Serviços ambientais dão autorização 
de madeira proibida em Tete

Nhongo garante que vai 
continuar a proteger 
armas do partido
O líder da autoproclamada Jun-
ta Militar da Renamo, Mariano 
Nhongo, assegurou que vai con-
tinuar a defender as armas na 
posse do partido, no âmbito do 
Acordo Geral de Paz (AGP), 
isto até haver um consenso com 
o Governo para renegociar um 
novo acordo de paz.
Mariano Nhongo defendeu esta 
posição no domingo passado, em 
teleconferência com apoiantes do 
grupo dissidente da Renamo, na 
província de Tete, onde diz man-
ter algumas bases com guerrilhei-
ros ativos.
“A [autoproclamada] Junta Mili-
tar surgiu para defender a demo-
cracia, os membros [da Renamo] 
e para conservar as armas, que é 
a defesa do partido” frisou Ma-
riano Nhongo, interrompido vá-
rias vezes por aplausos da parte 
de um grupo de apoiantes reu-
nido num quintal, supostamente 
de uma residência.
“O Governo disse ‘entreguem 
as armas’, outros nossos irmãos 
[ex-guerrilheiros] já entregaram 
as armas. Estão a brincar com a 
democracia. A Junta Militar não 
aceita isso”, defendeu Mariano 
Nhongo, que voltou a denunciar 
o cerco às suas bases, reforçado, 
diz, por forças estatais numa al-
tura em que decorre a desmobi-
lização.
O líder dissidente revelou que a 
maioria dos ex-guerrilheiros que 
passaram à disponibilidade, no 
âmbito do processo de Desarma-
mento, Desmobilização e Reinte-
gração (DDR) social, em Junho, 
nas bases de Savane (Dondo) e 
Mangomonhe (Chibabava), con-
tinua a passar noite nas matas 
por temer, indica, nova ameaça 
de sequestro e assassinato.
“A Junta Militar está a ver que 
a democracia continua ameaça-
da” insistiu Mariano Nhongo, 
reiterando a necessidade de o 
Governo cultivar a tolerância 
e, confiança para o alcance de 
uma paz definitiva.
Em declarações à VOA, An-
dré Magibire, secretário-geral 
da Renamo, disse que a actual 
filiação de Mariano Nhongo 
na Renamo e a sua autonomia 
para guardar armas do partido 
é alvo de contestação no seio do 
partido. VOA

O Serviço Provincial de 
Ambiente, órgão do Con-
selho Provincial de Repre-
sentação do Estado de 
Tete, emitiu uma auto-
rização de exploração e 
transporte de madeira 
proibida a nível da pro-
víncia de Tete, para fins 
comerciais na República 
da China. Na nova legis-
lação nacional o Serviço 
Provincial de Ambiente é 
tutelado pela Secretaria 
de Estado na província, 
estando assim também 
este envolvido em emis-
sões de autorizações de 
tráfico de madeira em 
toro para exportação à 
República da China, atra-
vés do Porto da Beira, na 
província de Sofala. 

António Zacarias

Osman Jos sub 
Mossa, o pro-
p r i e t á r i o  d a 
concessão flo-
restal  Trans-

portes Núria, através do seu 
representante legal, disse há 
dias ao MAGAZINE que “o 
chacate preto que foi cortado 
na sua área está no seu in-
ventário florestal e por isso 
foi autorizado a pagar para 
transportar. Mesmo assim, 
devido a este barulho fizemos 
uma intervenção para deixar 
o caso de Dôa limpo e trans-
parente. Por esta razão não 
estamos a usar autorização 
por ordens de uma provi-
dência cautelar do Tribunal 
aqui, cujo contraditório defe-
rido está marcado para o dia 
14 de Agosto. Proponho que 
participem”, referiu o repre-
sentante legal de Osman Jos-
sub Mossa, em mensagem de 
WhatsApp.
Aliás, o mandatário de Os-
man Jossub Mossa disse es-
tar preocupado com as auto-
rizações passadas a favor do 
Serviço Cívico do Ministério 
da Defesa Nacional e disse 

possuir vários contactos de 
generais que encabeçam o 
processo de escoamento desta 
madeira.
Mas uma coisa é certa. A 
empresa Transportes Núria, 
que é simultaneamente nome 
da concessão florestal de Os-
man Jossub Mossa, também 
conhecido por Zinho, está a 
explorar madeira de espé-
cie chacate preto, cujo corte 
está interdito na província 
de Tete. Porém, mais do que 
essa ilegalidade, com base 
nas alegações do concessioná-
rio de que há madeira aban-
donada na sua área de corte, 
Francisco Gerente Sixpense, 
chefe do Departamento de 
Florestas e Plantações Agro-
-florestais, emitiu uma auto-
rização para o transporte da-
quela madeira do interior de 
Chiridze, no distrito de Dôa 
para o Porto da Beira, com a 
finalidade de exportação para 
China. 
Dito de outro modo, o con-
cessionário Zinho está a 
cortar madeira de espécie 
chacate preto em diferentes 
áreas do distrito de Dôa sem 
a respectiva licença de cor-
te. Usando seus artifícios, ao 
concessionário foi-lhe passada 
autorização de transporte de 
1200m³ de madeira de espé-
cie chacate preto, estando 
a usar o mesmo documen-
to para o corte em diversos 
pontos de corte no distrito de 
Dôa.

Aliás, é um negócio de ma-
deira que está robustecido 
agora com o poder central 
na província, como atesta a 
autorização datada de 13 de 
Julho, em que aquele conces-
sionário requereu e ganhou 
direitos de tráfico de 1200m3 
de madeira preciosa e proibi-
da por despacho ministerial, 
a nível da província de Tete, 
com a finalidade de exporta-
ção.
O MAGAZINE apurou que 
aquela madeira é problemá-
tica, pois é de corte ilegal, 
uma vez que a província de 
Tete não tem na sua quota 
global nenhum volume desta 
espécie por estar interdita. 
Mas na evolução da conces-
são de Zinho juntou 1200m3 
desta espécie e ainda teve di-
reito de autorização para ex-
portar. 
Este é um problema que 
afecta negativamente o Es-
tado, até porque, segundo 
apurou o MAGAZINE, o 
operador João de Sousa Melo 
construiu infra-estruturas 
sociais como salas de aulas, 
dentro da sua responsabilida-
de social empresarial naquela 
área. Trata-se de uma área 
onde João de Melo explora 
madeira em regime de licença 
simples. 
Só que ao notar a existência 
de valiosas potencialidades 
de madeira de espécie chaca-
te preto, o concessionário Zi-
nho usou o seu elevado poder 

económico, forjando a ela-
boração de um novo croqui 
para englobar a área de João 
de Melo, por existir chacate 
preto. Ou seja, longe da sua 
área de corte, um novo cro-
qui já abrange aquela zona, 
onde há um operador que até 
já construiu salas de aulas 
para benefício social local. 
É que para além de Zinho 
não possuir área de corte na-
quela zona, nem se quer está 
na área da licença da sua 
esposa, Maria Helena, que 
explora uma licença simples 
em Sabandar. A área onde 
a madeira foi interpelada é 
demasiadamente distante da 
sua zona de corte. 
No detalhe, o concessionário 
Zinho foi flagrado a cortar 
ilegalmente madeira com re-
curso a duas motosseras em 
Chombe, o que resultou na 
apreensão das mesmas e uma 
multa de 565 mil meticais. 
Recorde-se que a lei prevê 
medidas criminais para os 
casos de exploração ilegal de 
madeira, não podendo limi-
tar-se à aplicação de multa.
Além de esconder equipa-
mentos em Sabandar, tam-
bém efectuou corte de madei-
ra de espécie chacate preto 
em muitas áreas, tendo ar-
rastado uma pequena quanti-
dade de madeira.
É vil que um operador de 
regime de concessão seja pe-
nalizado por actos desta na-
tureza, porque é a este nível 
de regime de exploração flo-
restal que o Estado confere 
maior garantia de exploração 
sustentável de recursos flo-
restais no país. Aliás, o mes-
mo concessionário tem escon-
dido nas matas de Sabandar 
várias máquinas de destron-
ca e arrasto de madeira em 
toro. 
Na manhã de quinta-feira 
passada, através do seu 
WhatsApp, interpelamos-lhe 
no seu direito de contradi-
tório, mas não respondeu. 
Procurávamos saber dele se 
era normal um operador de 
regime de concessão, com a 
grandeza dele, cuja concessão 
expandiu de Transportes Nú-
ria até Núria 4, com vastas 
áreas de florestas devastadas 
na província de Tete, forjar 
croquis para estender as suas 
áreas de exploração florestal. 
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O presidente da Nova Demo-
cracia (ND), Salomão Mu-
changa, que por mais de uma 
década esteve à frente dos 
destinos do jovem no país, 
emitiu uma nota à nossa Re-
dacção, onde lembra o seu 
contínuo compromisso com a 
agenda da juventude moçam-
bicana.
A data, no entendimento de 
Muchanga, é para reivindi-
car os direitos e o papel da 
juventude no presente e no 
futuro dos países de cada jo-
vem.
Na sua lacónica e objectiva 
nota, o líder do partido ND 
lembra que os jovens em 
Moçambique enfrentam um 
contexto já normalizado de 
violência e terrorismo, agu-
dizado pela corrupção endé-
mica, exclusão, precariedade, 
pobreza, falta de oportunida-
des, marginalização, desigual-
dades sociais e incertezas.
Prossegue descrevendo um 
presente muito difícil para 
um futuro desafiante, carac-
terizado por crise em quase 
tudo e confiança em quase 
nada. “Num país depaupe-
rado pela falta de políticas 
públicas inclusivas e por um 
regime insensível aos pro-
blemas da juventude, esta 
faixa etária está confinada a 
uma perspectiva recreactiva 
de governação distante da 
inserção e ausente de alter-
nativas económicas”, obser-
va Muchanga.
Apesar de todos estes desa-
fios, aquele líder aponta a 

ND como uma nova página 
que se abre na história  do 
país, mobilizando a juven-
tude para que não desista 
de Moçambique “pois está 
em construção uma nova 
chama de libertação e união 
para trazer esperança e dig-
nidade às gerações inteiras”.
Na sua nota, Muchanga 
lembra aos jovens moçam-
bicanos de todos os cantos 
que o patriotismo está em 
fazer de Moçambique um 
país de paz, inclusão e jus-
tiça social, “onde não pros-
pere uma minoria cheia de 
tudo e uma maioria cheia 
de nada”.
Num tom de esperança em 
ultrapassar os empecilhos 
que ofuscam os jovens, o lí-
der da Nova Democracia 
afirma estar convicto de que 
Moçambique, terra de todos, 
orgulhosos de quem somos 
e de defender a Nação, em 
breve será um país forte, 
coeso e solidário se a juven-
tude despertar e recuperar a 
sua veia revolucionária.
“Engajar a juventude na 
agenda global é prioridade 
para que os jovens possam 
usufruir da repartição justa 
da riqueza nacional, ter uma 
educação de qualidade, em-
prego digno, habitação de-
cente e liberdades democrá-
ticas radiantes. Um Estado 
que se reencontra com os di-
reitos humanos e um basta à 
infra humanização da juven-
tude deve ser a nossa agenda 
de luta”.

Salomão Muchanga continua 
alinhado com a causa juvenil

Mais do que isso, o operador 
Zinho é responsável por uma 
série de licenças simples, in-
cluindo a da sua esposa. En-
tretanto, ainda assim é inti-
mado pelas autoridades que 
recolhem as suas motosseras 
por furtavagem mas não res-
pondeu. 
Atendendo a sua carga labo-
ral, uma vez que possui para 
além da concessão florestal 
vários trabalhadores espalha-
dos pela província e na área 
de transportes, voltamos a 
insistir no final do dia e na 
manhã de sexta-feira mas 
em vão. É um silêncio que 
incomoda, dando a entender 
que é intocável e pode mover 
mundos e fundos. 
Contactados pelo MAGA-
ZINE, a Secretária do Es-
tado na província de Tete, 
Elisa Zacarias, responsável 
por despachos de pedidos de 
exploração florestal, no âm-
bito das normas estabeleci-
das na Lei de Florestas, bem 
como o director dos Serviços 
Provinciais do Ambiente, 
Marcos de Almeida, estes 
mantiveram-se mudos, numa 
demonstração inequívoca de 
ter consentimento pleno dos 
actos ocorridos no pelouro de 
Florestas.

É certo que estas duas figu-
ras não estão a fazer pelo pu-
nho próprio, usando a figura 
do chefe do Departamento de 
Florestas e Plantações Agro-
-Florestais nos Serviços Pro-
vinciais do Ambiente. 
Na província de Tete já estão 
emitidas as licenças de explo-
ração florestal para o presen-
te ano de 2020, logo nenhum 
operador do ramo possui ma-
deira nos seus apeadeiros ou 

estaleiros referente a 2019. 
Mesmo que alguém tivesse de 
reclamar a madeira não es-
coada em 2019, a Lei de Flo-
restas já determina a figura 
de madeira em estância, cujo 
período expirou a 31 de Mar-
ço. Mas está o Estado na sua 
mais alta representação na 
província a emitir autoriza-
ções de madeira proibida no 
país e para exportação. 

O que diz a Lei

Respeitando os termos do ar-
tigo 119 do Decreto 12/2002 
de 6 de Junho, a ministra 
Ivete Maibaze, que supe-
rintende o pelouro da Terra 
e Ambiente, lavrou a 6 de 
Abril deste ano um despacho 
no qual determina que todos 
os pedidos e solicitações de 
exploração florestal na pro-
víncia devem ser dirigidos ao 
Secretário de Estado na pro-
víncia. Ou seja, à luz desse 
despacho ministerial de 6 de 
Abril deste ano, a Transpor-
tes Núria, a concessão flores-
tal de Osman Jossub Mossa, 
está a tornar a província de 
Tete o epicentro de actos ile-
gais de exploração florestal 
com beneplácito do Governo 
Central na província. 

Diferentes instrumentos le-
gais regem a actividade de 
exploração florestal em Mo-
çambique, desde a Lei 10/99 
de 7 de Julho, também co-
nhecida por Lei de Florestas 
e Fauna Bravia, e os respec-
tivos regulamentos, no caso 
o Regulamento 12/2002 de 
6 de Julho que é igualmente 
conhecido por Regulamento 
da Lei de Florestas e Fauna 
Bravia. 

Estes dispositivos legais indi-
cam que os instrumentos de 
aplicação da Lei para efeitos 
de exploração florestal são o 
contrato de concessão e au-
torizações de actividades tais 
como licenças, guias de trân-
sito e certificados, segundo 
atesta a alínea c) do número 
1 do artigo 36 da Lei em re-
ferência. 
De acordo com o número 1 
do artigo 14 do Regulamento 
em questão, o certificado le-
galmente reconhecido no país 
é o certificado do produto em 
estância. Este certificado é 
passado para casos em que o 
operador florestal não tenha 
conseguido retirar os produ-
tos florestais da floresta du-
rante o período de exercício 
da actividade que, por Lei, 
vai de 1 de Abril a 31 de De-
zembro do mesmo ano. 
Porém, pretendendo fazê-lo 
no período de defeso flores-
tal que vai de 1 de Janeiro 
até 31 de Março, o operador 
deve, para o efeito, compro-
var junto dos Serviços de 
Florestas e Fauna Bravia da 
jurisdição em causa a exis-
tência dos referidos produtos 
nos locais de empilhamento 
que são a junta principal. 
Deve ainda o operador, para 
estes casos, fundamentar as 
causas que o impediram de 
transportar no período de-
vido da campanha, sendo 
só depois disso que pode ser 
passado o certificado de pro-
duto em estância, previsto no 
número 2 do artigo 14 do Re-
gulamento. 
Fora desses casos, todo o 
produto florestal extraído e 
deixado na floresta é consi-
derado produto abandonado, 
devendo assim reverter auto-
maticamente a favor do Es-
tado, sem prejuízo das san-
ções previstas no número 3 
do artigo 14 do Regulamen-
to. 
Para o caso da província de 
Tete, com a alteração das 
regras para a emissão dos 
certificados de produto em 
estância através do despacho 
ministerial de 29 de Março 
de 2018, que suspende a sua 
emissão sem a verificação 
prévia da Agência Nacional 
para o Controlo da Qualida-
de Ambiental (AQUA), as 
autoridades florestais criaram 
o seu instrumento próprio, 
a autorização. É esse instru-
mento fraudulento que se 
usa para o escoamento dos 
produtos florestais interditos 
à luz da lei. As referidas au-
torizações são passadas sem 
a observância dos critérios 
legais e sem sequer obser-
var os pagamentos das taxas 
previstas para a exploração 
florestal em Moçambique. 
 Pior que isso, sem a indica-
ção da sua origem, se foram 

explorados através de uma 
licença especificada ou foram 
extraídos de forma furtiva. 
É que se a madeira tiver 
sido extraída de forma furti-
va, como é o caso da auto-
rização dos Serviços Provin-
ciais de Ambiente em Tete, 

a favor da empresa Trans-
portes Núria, não só deso-
bedece a Lei, como também 
não criminaliza os infracto-
res e recorre à figura de au-
torização para promover a 
exploração ilegal da madeira 
na província.
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Kaliza, o músico embondeiro 
da Nkhatakata

Paulo Torres Caliano de seu 
nome, nasceu na cidade de Tete, 
tendo adoptado o nome artístico 
de Kaliza Nymbo ou simples-
mente Kaliza, em homenagem 
ao bisavô materno, Inácio de 
Jesus Xavier, também conheci-
do por Kaliza Mimba (que sig-
nifica “Fazer Chorar de Fome”), 
antigo capitão-mor e prazeiro 
de origem goesa, conquistador 
de terras desde a velha Chicôa, 
na zona da Albufeira de Cahora 
Bassa, até parte dos domínios 
dos Mwene Mutapas, Mágoe e 
Zumbo, na província de Tete. 
Inácio de Jesus Xavier chegou, 
viu e venceu. Amealhou dotes 
por via de vários casamentos 
(regras costumeiras do antânho, 
impostas por subterfúgios de di-
reitos consuetudinários de goeses 
e indianos), por essa via adquiriu 
terras e criou os seus domínios. 
Tornou-se patriarca dos Jesus 
Xavier, e a sua influência políti-
co-social transcendia à uma su-
posta dimensão espiritual, desde 
os anos 1800 até 1895.
Paulo Caliano teve a sua indu-
ção artística, no seio familiar, por 
influência dos seus irmãos mais 
velhos, Esmael Torres Caliano, 
Alfredo “Fedo” Caliano (em me-
mória), João Caliano, Eugénio 
“Zeno” Caliano e Bruno Caliano, 
como seus principais mentores e, 
aos 15 anos de idade, em Junho 
de 1995, fez a sua primeira apa-
rição pública na cidade de Tete, 
no antigo Cine-Esplanada Kude-
ca, tendo actuado para um pú-
blico significativo de mais de mil 
espectadores. Em 1997 mudou-se 
para Maputo, buscando de novos 
horizontes e começou por actuar 
no Restaurante-Bar Djambu 
com Guilherme Silva. Passou 

por um período sabático e no seu 
regresso, interpretava músicas de 
outros artistas e nesse contexto, 
o intérprete musical Alexandre 
Mazuze o descobriu e tornou-se 
seu mentor e tutor musical.
Alinhado na filosofia do seu bi-
savô, seguiu conquistando ad-
miradores e, foi assim que co-
nheceu o actor Nelson Maquile, 
apresentado por uma amiga de 
Tete, Fernanda Carvalho, que 
coincidentemente conhecia a 
fama dos irmãos Caliano na mú-
sica de Tete. Foi Nelson Maqui-
le que sugeriu a criação de um 
nome artístico, e influenciado 
pelo nome e fama do seu bisavô, 
Paulo Caliano decidiu adoptar 
o nome “Kaliza”, alterando o 
sobrenome para Nymbo, signi-
ficando “Chora Cânticos”. Foi 
assim que nasceu o nome Kaliza 
Nymbo.
Nelson Maquile induziu Kaliza 
ao mural da fama, através de 
uma nova vertente do “show-
bizz”, onde conheceu a banda 
Moz Pipa, cujo líder Pinto Ma-
caringue, rendido à sua caligra-
fia vocal, o convidou à integrar 
a banda para o lançamento de 
um álbum, no palco da discote-
ca Coconuts. Foi a primeira vez 
que os Moz Pipa intrepretaram 
músicas em Ci-Nyúngwe, na gí-
ria tetense. À seguir gravou a 
música “Cisi”, que permaneceu 
por quatro semanas consecutivas 
no “Ngoma Moçambique”, cuja 
final no Cine-África, foi apresen-
tada pela Embondeira Luíza Me-
nezes, a Sereya do Zambeze.
Na sequência da abertura de um 
espectáculo do músico angolano 
Eduardo Paim, Kaliza foi selec-
cionado para com a banda Moz 
Pipa, fazer uma turné pelo país, 

acompanhando Eduardo Paim. 
Foi nesse contexto que passou 
a interagir com grandes instru-
mentistas musicais como Nelton 
Miranda, Paulo Matsolo, Ernes-
to Django e Bernardo Domingos.
Com base num acordo contra-
tual entre a banda Moz Pipa e 
a Editora Vidisco, Kaliza teve 
a oportunidade de gravar temas 
de sua autoria, com os Moz Pipa 
que já pertencia ao naipe de ar-
tistas promissores, como os Kapa 
Dech (Kawai K-10, se quiser-
mos), homozigóticas da lendária 
banda juvenil “Pêtalas Amare-
las”.
Kaliza iniciou a sua carreira à 
solo no palco do África Bar, can-
tando Tete, e foi onde conheceu 
Zoco Dimande e Tony Django, e 
com o apoio de Fernando Luis, 

passou a tocar exclusivamente 
músicas de sua autoria, e nesse 
contexto gravou a famosa mú-
sica “Minha Mãe” com os Moz 
Pipa. Catapultado para os su-
cesso, passou a residir em palcos 
nacionais e estrangeiros, e ac-
tualmente integra a actual Ban-
da RM, com a qual participou 
recentemente num festival de 
música em Macau.
Kaliza merece respeito pela sua 
determinação na promoção do 
electrizante ritmo Nkhataka-
ta (Nkhalakata, se quisermos), 
que tansmite um misto de calor 
comparado ao produzido nas 
carboníferas de Moatize, ener-
gia comparada à potência da 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, 
para além do vigor másculo com-
parado aos efeitos psicológicos do 

famoso e inusitadamente premia-
do gonazololo.
Auguro como muitos, que o teu 
legado seja devidamente enalte-
cido pelos teus, para o gáudio da 
tua obstinada resistência psicoló-
gica aos caudilhos do retrocesso 
sócio-cultural, numa perspectiva 
endógena. 
Que sejas patrocinado e premia-
do em Cahora Bassa, Moatize 
e Tete no geral, não apenas em 
Maputo ou na longíqua ilha de 
Macau, onde a expressividade da 
gíria de Tete não é conhecida e 
muito menos reconhecida.
Bem haja Kaliza, o músico Em-
bondeiro do Nkhatakata, por ele-
var Tete aos píncaros da cultura, 
evidenciando a gíria da nossa 
terra.
Tatenda pakulo, Kaliza Nymbo!

Embondeiro

Lionel Papane

PUBLICIDADE

A Empresa Magazine Mulitimdia, SA, avisa os estimados cliente que tenham facturas em 
atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2019, para procederem a sua regularização, 
no prazo maximo de tirinta (30) dias, de modo a não afectar o fornecimento de jornais no 
próximo ano de 2020, cujo processo de ronovação já iniciou.
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A 10 de Agosto de 1991 foi apro-
vada, pela Assembleia da Re-
pública de Moçambique, a Lei 
18/91, mais conhecida por Lei de 
Imprensa. A Lei que define as re-
gras básicas do exercício da liber-
dade de expressão e de opinião 
com uso dos meios de comunica-
ção social.
Aprovada por um Parlamento 
com uma única bancada, a da 
Frelimo, a Lei cedo se revelou 
uma exigência e complemento 
para o exercício da democracia e 
da cidadania, uma vez que, um 
ano antes, a mesma Assembleia 
da República havia aprovado 
uma Constituição da República 
moderna que abria espaço, ba-
sicamente, para o livre exercício 
da actividade política e econó-
mica e abria caminho para uma 
sociedade de direito democrático.
Na nova Lei de Imprensa, os 
jornalistas fizeram-se ouvir e 
achar, forçando a classe política 
no poder, quer no Parlamento 
quer fora dele, mas na órbita da 
Frelimo, a dar espaço a um jor-
nalismo livre, interventivo e res-

ponsável.
Fizemos parte desse exercício e, 
29 anos depois, congratulamos a 
sociedade, e a classe dos jornalis-
tas em particular, por estarem a 
honrar os princípios que levaram 
à aprovação da Lei de Imprensa.
Com base na Constituição da 
República, primeiro, e da Lei 
de Imprensa, depois, foram sur-
gindo um pouco por todo o País 
estações de rádio e de televisão 
privadas que cumprem a sua 
missão de informar, mas tam-
bém dão espaço para a emissão 
de opiniões diversas. Isso é plura-
lismo de ideias.
Foram surgindo aqui e acolá 
jornais de grande dimensão ou 
de média ou pequena dimensão 
que informam e formam, criando 
uma dinâmica sem paralelo nos 
debates sobre os diversos aspec-
tos da vida nacional e internacio-
nal.
Um pouco por todo o lado, os 
cidadãos souberam valorizar a li-
vre expressão de ideias, fazendo-
-se ouvir e sentir, quebrando o 
medo que uma sociedade de par-

tido único impunha, num con-
texto específico de defesa cerrada 
da revolução.
E claro que o impacto da Lei 
de Imprensa e de uma Consti-
tuição da República liberal não 
foi apenas produzindo aspectos 
positivos.
Uma sociedade é como uma 
família. Nela cabem todos. No 
contexto da comunicação social, 
cabem também todos.
Existem extremistas nas rá-
dios, televisões e jornais. Mas 
também existem moderados. 
Existem os que assumidamente 
praticam um jornalismo irres-
ponsável, quer por frustrações 
de vária ordem, quer por falta 
de conhecimentos apropriados 
ou mesmo por aguda irresponsa-
bilidade. Mas para isso existem 
os tribunais, precisamente para 
julgar aqui e acolá os que come-
tem atropelos ao articulado na 
Lei de Imprensa. 
Os tribunais servem precisa-
mente para arbitrar os excessos 
cometidos pelos jornalistas ou 
pelas empresas jornalísticas ou 

outros intervenientes que sob 
pretexto de livre expressão ou 
opinião cometem excessos. Ex-
cessos do tipo insultar pessoas 
sem justa causa. Excessos do 
tipo invasão directa e sem pie-
dade da esfera privada dos cida-
dãos; excessos como acusar sem 
provar, injuriando pessoas ou 
instituições. Os tribunais, por-
tanto, cumprem o seu papel, e 
ainda bem que é assim, uma vez 
que pelo Mundo fora é a lei da 
bala que funciona para intimi-
dar os jornalistas.
Mas vale a pena caminhar por 
esta via de arbitragem da Jus-
tiça do que proibir as pessoas 
de se expressarem livremente 
ou emitir as suas opiniões. A 
liberdade de expressão por via 
de imprensa é, pois, um ganho 
democrático e um sinal aberto 
para o pleno exercício da cida-
dania.
No País temos muitos desafios, 
muitas frustrações e muitas 
queixas, mas pelo menos temos 
espaço para expressar essas frus-
trações publicamente, quer nas 

rádios e televisões, assim como 
nos jornais, revistas e agora nas 
redes sociais.
Vinte e nove anos depois, e fa-
zendo parte desse percurso, 
muitas vezes sinuoso, é com jú-
bilo que assinalamos esse marco 
importante, pelo qual muitos 
jornalistas gastaram rios de sa-
liva em reuniões, muitas vezes 
escaldantes, exigindo liberdade 
para se expressarem por via dos 
meios de comunicação social.
Esperamos que todos os que se 
beneficiam deste grande ganho 
saibam valorizá-lo. É um bene-
fício para todo um País e não 
somente para os jornalistas. E 
esse ganho nunca será demais 
repeti-lo, deve ser protegido em 
primeiro lugar pelos jornalistas 
e proprietários de media. Isto 
não caiu do Céu nem veio de 
bandeja. Resulta de uma luta 
de uma classe determinada e de 
uma geração que pugna pelos 
mais elementares valores da ci-
dadania. 
Bem-hajam os 29 anos da liber-
dade de imprensa.  

Valorizemos o que nos une na 
liberdade de expressão

O próximo campo de batalha contra a Covid-19 é 
nas escolas; para vencer, estas precisam de água

A pandemia da Covid-19 não 
mostra sinais de abrandamento, 
tanto a nível global, como aqui 
em Moçambique. Aqueles que 
podem praticar a lavagem das 
mãos com sabão mais frequente-
mente sabem, mais do que nun-
ca, que é a sua primeira linha 
de defesa contra a infecção. As 
ligações entre a água e a saúde 
pública nunca foram tão claras. 
O que está agora a ser trazido à 
tona é a ligação entre a água e a 
educação, à medida que o país se 
debate com o desafio de enviar 
a sua futura geração de volta às 
salas de aulas, em condições de 
segurança.
Após o recente anúncio por par-
te do Governo de Moçambique 
de que as escolas iriam reabrir 
em Julho houve uma onda de 

protesto público. Muitos pais 
estavam, compreensivelmente, 
nervosos com a perspectiva de 
regresso dos seus filhos às aulas, 
temendo o aumento do risco de 
infecção que isso representa-
ria. O Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano 
anunciou, subsequentemente, 
que nenhuma escola em Moçam-
bique seria autorizada a abrir 
sem um abastecimento de água 
adequado. Louvável foi também 
a promessa de mais dinheiro: 3,5 
mil milhões de meticais para ex-
pandir, urgentemente, o acesso à 
água nas escolas.
Ao contrário de muitos outros 
países, o Governo de Moçam-
bique não se absteve de tomar 
medidas decisivas para impedir 
a propagação da Covid-19. Tam-
bém aqui, o seu reconhecimento 
da necessidade de água nas esco-
las, e a promessa de uma maior 
dotação orçamental, é de lou-
var. Há muito que a WaterAid 
procura realçar as ligações entre 

a água e a educação e anúncios 
como este devem ser creditados 
e celebrados. 
Durante a última semana, o 
Governo deixou claro que o di-
nheiro recentemente alocado 
destina-se a apoiar as 667 esco-
las secundárias, instituições de 
ensino superior e institutos de 
formação de professores em todo 
o país. Embora isto seja cer-
tamente bem-vindo, há uma 
preocupação, considerando que 
parece não haver, actualmen-
te, qualquer consideração pelas 
cerca de 12.000 escolas primá-
rias existentes em Moçambi-
que. O acesso à água nas esco-
las primárias, particularmente 
nas zonas rurais, é profunda-
mente problemático. O ensino 
primário é um passo crítico no 
desenvolvimento humano e é 
essencial que todas as crianças 
tenham acesso contínuo a ele.
Um outro desafio do sector está 
ligado à falta de dados preci-
sos. O Programa Conjunto de 

Monitoria das Nações Unidas 
(JMP) recolheu, pela última 
vez, dados nacionais sobre a 
água nas escolas em 2016. In-
felizmente, esta indicou que 
até 69% das escolas em Mo-
çambique não tinham acesso 
suficiente a uma fonte de água 
melhorada,tendo se notado nes-
sa altura que os dados dispo-
níveis eram insuficientes. Sem 
uma imagem clara da dimensão 
do problema não temos forma 
de saber se os 3,5 mil milhões 
de meticais adicionais serão su-
ficientes, mesmo para o núme-
ro limitado de escolas a que se 
destina.
Um último ponto a salientar 
é que o investimento pontual 
em infra-estruturas de água, 
embora extremamente bem-
-vindo, não proporcionará, por 
si só, benefícios sustentáveis 
para a saúde e a educação. 
Intervenções paralelas em sa-
neamento, higiene e compor-
tamentos associados são vitais 

para garantir que estudantes, 
professores e pessoal adminis-
trativo possam utilizar os sani-
tários em segurança e lavar as 
mãos. São também necessárias 
dotações contínuas para água, 
saneamento e higiene nos orça-
mentos escolares para cobrir os 
custos de operação e manuten-
ção e assegurar que os serviços 
possam ser sustentados.
Um país não deve ser forçado 
a escolher entre a educação da 
sua futura geração e a saúde 
da sua população. O acesso à 
água, saneamento e higiene 
nas escolas é fundamental para 
evitar este dilema e uma base 
de dados fiável é crucial para 
o planeamento e gestão de in-
vestimentos futuros. A tarefa 
que se avizinha é assustadora e 
urgente, mas a WaterAid está 
pronta a apoiar o Governo e 
outros parceiros para estar à al-
tura do desafio.
*Director Nacional da Wa-
terAid Moçambique

Adam Garley*
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opinião

Olhar fotográfico

Sílvia dos Santos
Por não haver condições, as au-

las presenciais não devem iniciar 
agora, essa experiência que o Go-
verno quer fazer com os nossos 
filhos é mesmo de lamentar. Não 
sei onde vou gritar, mas isso é 
porque não temos onde reclamar, 
só posso dizer que pelo menos os 
meus filhos não irão à escola este 
ano. 

Paula Abdul
Discordo com a retoma das aulas 

presenciais em Maputo porque não 
há condições para o arranque das 
aulas. Portanto, a anulação do ano 
lectivo seria salvaguardar a vida 
dos estudantes, não devem usar 
as nossas crianças como cobaias. 
O Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano deve tra-
çar programas de visita às escolas, 
porque não faz sentido analisarmos 
esta problemática de forma artifi-
cial. Pedimos a quem é de direito 
que nos ajude a resolver esta situa-
ção com urgência.

Rafael Agostinho
A decisão da retoma das aulas 

carrega uma série de riscos de 
propagação da Covid-19 entre os 
próprios alunos, para as suas fa-
mílias e as comunidades em ge-
ral. Não devemos usar as crian-
ças como teste. Só falta menos de 
quatro meses para o fim do ano 
lectivo e seria melhor anular este 
ano. Se pegam nas nossas crian-
ças e as expõem ao vírus é porque 
sabem que as suas crianças não 
estão lá, estudam em Paris, Nova 
Iorque, nas melhores escolas e em 
melhores condições. 

Mac dos Santos
Penso que em Maputo não há 

condições para o regresso às aulas 
presenciais, tomando em considera-
ção que o número de casos tende a 
aumentar cada dia que passa e colo-
cando em risco os estudantes. Logo, 
regressar às aulas neste momento é 
perigoso e são vidas humanas que es-
tão em jogo. 

Nilton Cumbe

Cidadãos dizem que não há condições 
para o regresso às aulas

Voz do Povo
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Num encontro que juntou 
deputados da Assem-
bleia da República (AR), 
representantes do sector 
privado, académicos e 
Sociedade Civil houve 
divergências quanto à 
urgência da criação do 
Fundo Soberano, mas 
quase todos os interve-
nientes mostraram-se 
unânimes numa gestão 
pública inclusiva e pen-
sada a longo prazo. Na 
reflexão promovida pelo 
Instituto para Democra-
cia Multipartidária (IMD), 
o país foi desafiado a 
rever a gestão de fundos 
provenientes de recursos 
extractivos.

O debate virtual 
decorreu há dias 
e t inha como 
objectivo discu-
tir o impacto da 

Covid-19 no sector da indús-
tria extractiva e reflectir sobre 
a necessidade de criação do 
Fundo Soberano. Primeiro in-
terveio o presidente da Comis-
são do Plano e Orçamento da 
Assembleia da República, An-
tónio Niquice, que defendeu a 
necessidade de se pensar o que 
a médio e longo prazo o país 
vai fazer para assegurar que os 
recursos esgotáveis sejam sal-
vaguardados para as gerações 
vindouras e beneficiem os mo-
çambicanos.
Segundo Niquice, é uma ques-
tão de racionalidade, tendo em 
conta as experiências de outros 
países desenvolvidos que, por 
exemplo, não necessitam do 
Fundo Soberano para fazer in-
vestimentos imediatos, mas o 
possuem.

Depois seguiu-se a intervenção 
do representante da Confede-
ração das Associações Econó-
micas (CTA), Simone Santi, 
que observou que o Fundo So-
berano não deve ser prioridade 
neste momento, “mas sim um 
fundo de garantia que permite 
o sector bancário mais acessí-
vel. Apostar no ensino técnico-
-profissional, olhar bem na 
questão de conteúdo local. O 
sector tem que ser mais com-
petitivo e criar ocupação, agre-
gar valor e fazer inovação”.
Santi entende que para se 
atingir essa busca é aconselhá-
vel um trabalho de equipa que 
envolve o sistema financeiro, 
Governo, sector privado e os 
megaprojectos. É este fundo 
de garantia que irá contribuir 
para baixar os custos financei-
ros e criar condições para que 
as empresas moçambicanas se-
jam competitivas e de modo a 
aliviar, sobretudo, os custos de 
produção.
Já o pesquisador moçambica-
no e colaborador do IMD, Luís 
Quepe, que centrou a sua in-
tervenção na criação do Fun-
do Soberano com enfoque nos 
recursos naturais, afirmou que 
denota uma certa maturidade 
de gestão económica e refor-
ça a resistência ao risco de se 
contrair dívidas, motivado pe-
las expectativas de ganhos fu-
turos.
“A criação de um Fundo Sobe-
rano pode trazer uma nova di-
nâmica ao cenário económico-
-social dentro do Estado, pois, 
para além de possibilitar a 
activação de diferentes actores 
económicos, o Estado garante 
um retorno certo do capital 
investido e lucros, ao longo da 
cadeia de valor de cada inves-
timento”, disse Quepe, para 
quem este fundo vai ajudar o 
país na estabilização macroe-
conómica e fiscal, investimen-
to a longo prazo, promoção do 
desenvolvimento através de 
infra-estruturas e diversifica-
ção da economia, bem como a 

manutenção da competitivida-
de das exportações.
Segundo Quepe, em Moçam-
bique ainda não existe uma 
política de gestão das receitas 
adquiridas no sector extracti-
vo, numa perspectiva de visão 
de longo prazo, sendo que en-
quanto não se define a política 
as receitas vão continuar a ser 
usadas como fonte de financia-
mento para despesas correntes, 
com o risco das gerações vin-
douras não se beneficiarem.
No entender do pesquisador, 
num contexto em que as em-
presas do sector extractivo 
em Moçambique geralmente 
produzem para o mercado ex-
terno e numa situação em que 
muitas economias comprado-
ras estão paradas, as exporta-
ções são limitadas, bem como 
a circulação da moeda externa, 
“urge a necessidade de uma re-
flexão cada vez mais profunda 
sobre o modelo de gestão das 
receitas advindas da extracção 
dos recursos naturais, proces-
sos e mecanismos de fiscaliza-
ção e supervisão, transparên-
cia e responsabilidade, entre 
outras, que possam assegurar 
que o país tenha o máximo de 
benefícios da exploração dos 
recursos”.
“A criação de um Fundo So-
berano é urgente”, disse Que-
pe, justificando que ao longo 
dos cinco anos o sector da in-
dústria extractiva (sector de 
minas e hidrocarbonetos) con-
tribuiu com cerca de 147 mil 
milhões de meticais em recei-
tas para os cofres do Estado. 
E, para 2020, as indicações 
de produção para o sector da 
indústria extractiva apontam 
para um crescimento de 1,5% 
em relação ao real de 2019. 
Contudo, devido ao impacto 
da Covid-19 no sector extrac-
tivo estas projecções estão 
ameaçadas.
Esta é uma visão oposta da do 
deputado Fernando Bismar-
que, que diz que não se pode 
falar de Fundo Soberano quan-
do o país ainda apresenta fra-
gilidades na educação, saúde, 
transporte, entre outras ne-
cessidades que precisam de ser 
atendidas.
“É preciso reflectirmos sobre o 
que de facto pretendemos com 
o Fundo Soberano. Faz senti-
do guardar dinheiro para futu-
ras gerações, numa altura em 
que neste momento precisa-
mos de investimentos para es-
tas áreas”, referiu Bismarque, 
reiterando que os recursos dos 
megaprojectos devem ser apli-
cados para apoiar as pequenas 
e médias empresas, para melho-
rar as infra-estruturas, escolas, 
sistema de transporte, entre 
outros.

Indústria extractiva: Personalidades 
defendem gestão inclusiva e a longo prazo 

É a semana da juventude, os 
debates que inundam a capital, 
lançados pelo Secretário de Es-
tado para Emprego e Juventude 
(SEJE), foram desencovar velhos 
desafios que transcendem man-
datos dos Governos. São o de-
semprego, a falta de habitação, 
exclusão nas oportunidades e 
outros que se mostram crónicos. 
Os que ousam fazer diferença 
debatem-se com os problemas de 
financiamento, justificados pelas 
altas taxas de juros e exigência 
de garantia de quem o passado 
foram só estudos. A par destes 
desafios, as Nações Unidas apela 
engajamento para conquista dos 
objectivos de desenvolvimento.
Nesta quarta-feira, dia 12 de 
Agosto, comemora-se o dia inter-
nacional da juventude,  estipula-
do pelas Nações Unidas.
Levar o jovem para auto em-
prego é parte dos desafios do 
Governo, mas as barreiras estão 
lá, na banca, e as autoridades, 
com uma aparente indiferença à 
realidade, vão tentar resolver o 
problema só no discurso. O pas-
so dado encontra-se na ascensão 
da juventude para cargos de to-
mada de decisão: no Governo e 
no Parlamento. Mas em alguns 
campos, como no estímulo  a 
auto emprego, só intenções é que 
são manifestadas.
As cerimónias do lançamento 
da semana da juventude foram 
lançadas na última quinta-feira, 
no mesmo dia que foi partilha-
do o programa que já mostrava 
o quão o país iria centrar aten-
ção aos anseios da juventude, 
pelo menos nesta semana. Nas 
províncias também há movimen-
tação. É a nação a cavar as afli-
ções dos jovens, mas a resposta é 
sempre a mesma: falta de empre-
go e de estímulo para os jovens 
que almejam iniciar a vida com 
os próprios pés.
No discurso da representante das 
Nações Unidas, Myrta Kaulard, 
foi lançado o repto aos jovens 
moçambicanos para que sejam a 
força catalisadora que alimenta 
o progresso do país. No entanto, 
ela reconheceu as limitações que 
esta camada enfrenta: “a juven-
tude enfrenta muitos desafios 
em temas de saúde, desemprego, 
fraco engajamento social” o que 
compromete a participação dela 
nesta luta.
Kaulard fala ainda da necessi-
dade de mais engajamento da 
juventude para participar em 
processos políticos, económicos 
e sociais. “Os jovens devem es-
tar na vanguarda das ações e da 
execução das decisões. Criar es-
paço para promover e capacitar  
em temas de liderança, tecnolo-
gia, negócio, turismo, agricultu-
ra, ciência, é fundamental neste 
momento”.
Para que o país consiga alcançar 
Objetivos do Desenvolvimento 

do Milénio, a agenda 2030, se-
gundo defende Kaulard, “é pre-
ciso que vocês sejam colocados 
no centro de todo o processo no 
país, facilitando o vosso engaja-
mento e a vossa participação da 
juventude em todos processos de 
decisão”.
Até porque é “esse engajamen-
to que o Governo reconhece na 
juventude, é esse engajamento 
que o Governo quer que tenham 
cada vez mais”, disse o Secretá-
rio de Estado para Juventude e 
Emprego, Oswaldo Petersburgo, 
quando procedia com o lança-
mento da semana da juventude. 
Segundo este estadista, é durante 
esta semana que irá dar-se espa-
ço a juventude para se expressar 

sobre temas de empregabilidade, 
como ter acesso ao primeiro em-
prego, como ter acesso ao estágio 
pré-profissional e dar-se respos-
ta a emprego sazonal, emprego 
temporário, emprego permanen-
te. Temas que vem ganhando 
terreno nos últimos tempos.
“Para podermos nos expressar 
não só com lamentações, mas 
sim com casos de sucesso, para o 
que bem fazemos seja referência 
para outros jovens”, disse Pe-
tersburgo, que parece não estar 
indiferente as dificuldades que 
os jovens enfrentam no acesso ao 
financiamento para impulsionar 
suas actividades.   
No mesmo dia, a SEJE e a In-
ternational Youth Foundation 
(IYF) assumiram que a respos-
ta aos anseios desta camada só 
é possível na união de esforços, 
particularmente para promoção 
de emprego para a juventude e 
não só.
Para Petersburgo é preciso é ne-
cessário o alinhamento, entre o 
Governo e parceiros, das diversas 
iniciativas de promoção de em-
prego e empregabilidade juvenil.
Essas intervenções foram feitas 
a margem do lançamento da se-
mana da juventude e das come-
morações alusivas ao Dia Inter-
nacional da Juventude, que para 
este ano celebra-se sob o lema 
“Engajamento da juventude na 
acção global.”

Nelson Mucandze

Falta de financiamento desestimula 
iniciativas juvenis

Oswaldo Petersburgo
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Vândalos derrubam três postes de média tensão na Matola-Gare
Um grupo de desconhecidos vandalizou, na madrugada de domingo passado, a linha de transpor-
te de média tensão que liga Matola-Gare a Moamba. Segundo a Electricidade de Moçambique, a 
situação deixou cerca de quatro mil clientes sem energia eléctrica e um prejuízo de mais de 300 
mil meticais para a empresa. nacional

Homenagem a um profissional,
um companheiro, um patriota
Salomão Moyana

Em 2007, a pedido do Lou-
renço Jossias, prefaciei o seu 
livro autobiográfico intitulado 
“Nascido a 12 de Agosto”.  
Nesse prefácio escrevi o seguin-
te:
“Conheci o Lourenço Jossias 
em 1984. Eu era repórter da 
Agência de Informação de Mo-
çambique (AIM), ele era re-
pórter do Semanário Domingo.  
Antes de o conhecer fisicamen-
te já tinha lido vários artigos 
seus no Notícias e no Domingo 
e achava-os interessantes.  Até 
cheguei a pensar que o Jos-
sias fosse um senhor dos seus 
50 anos de idade!  Afinal era 
um puto, franzino, chegado à 
cidade havia, então, cerca de 
meia década, proveniente de 
Massinga, e que assimilara, 
rapidamente, as técnicas da 
comunicação escrita.  O nos-
so primeiro contacto físico foi 
no sábado em que, na Rua da 
Resistência, Bairro da Malhan-
galene, em Maputo, explodiu 
uma bomba na residência de 
uns militantes do ANC, ferin-
do as pessoas que nessa altura 
se encontravam no imóvel. Era 
mais uma acção criminosa do 
“Apartheid” em território mo-
çambicano.  Nós estávamos ali 
a fazer a cobertura.  Cumpri-
mentámo-nos, fugazmente, no 
meio da azáfama informativa 
e corremos ao Hospital Cen-
tral de Maputo, à busca da 
informação sobre a gravidade 
dos ferimentos das vítimas da 
explosão.  Depois, cada um foi 
para a sua Redacção  compilar 
a história do dia.  Após esse 
episódio, cruzámo-nos, diversas 
vezes, em ambiente de repor-
tagem e trocámos saudações 
amistosas, sem nunca imagi-
narmos que o destino nos uni-
ria para vivermos juntos, lado 
a lado, durante um longo pe-
daço das nossas futuras vidas 
profissionais. 
 Em 1987, por ordem do mi-
nistro da Informação, Dr. Teo-
dato Hunguana, fui transferido 
da AIM para o Jornal Notícias, 
órgão da mesma sociedade co-
mercial  que o Domingo, onde 
estava Lourenço Jossias. Está-
vamos em períodos turbulen-

tos de debate político nacional, 
em consequência das mudan-
ças políticas que se viviam no 
mundo, na sequência da subi-
da ao poder, dois anos antes, 
na União Soviética, de Mikhail 
Gorbatchov, o qual já imple-
mentava a sua “Perestroika”, 
com largas implicações em paí-
ses de periferia, como Moçam-
bique. Seis meses depois, sou 
transferido, por Mário Ferro, 
então Chefe da Redacção do 
Notícias, para o Domingo, a 
fim de ir preencher uma vaga 
aberta pela demissão do jorna-
lista Augusto de Jesus. No Do-
mingo, passo a trabalhar, lado 
a lado, na mesma Redacção, 
com Lourenço Jossias. Estáva-
mos em princípios de 1988.
Pouco tempo depois da mi-
nha chegada ao Domingo, o 
ministro da Informação, Teo-
dato Hunguana, realiza a sua 
primeira grande reunião com 
os trabalhadores do Notícias, 
onde toma medidas de rees-
truturação de grande impacto. 

No fim do encontro, o ministro 
anuncia a exoneração do Direc-
tor do Notícias, José Catorze, a 
exoneração e transferência do 
Director-Adjunto e Chefe da 
Redacção, Mário Ferro, o qual 
passa a Director-Geral da IN-
TERMARK, uma empresa de 
publicidade tutelada pelo Mi-
nistério da Informação. Benja-
mim Faduco, Subchefe da Re-
dacção do Notícias, é nomeado 
Director-Geral interino da So-
ciedade do Notícias. 
Atanásio Dimas, Chefe da Re-
dacção do Domingo, é exonera-
do do cargo e nomeado Adido 
de Imprensa do Presidente da 
República, Joaquim Chissano.
 Arlindo Lopes, então simples 
repórter na Redacção do Do-
mingo, é nomeado Director 
Nacional de Informação, no 
Ministério da Informação. 
Jorge Matine, então um dos 
Subchefes da Redacção do No-
tícias, passa a Chefe da Redac-
ção do Domingo.
 É neste ambiente de mudan-

ças dinâmicas que se desenrola 
a minha inserção na equipa do 
Domingo. A amizade e o pro-
fissionalismo do Jossias foram 
determinantes para a minha 
rápida acomodação no estilo 
redactorial de um semanário, 
pois eu vinha de um estilo jor-
nalístico, fundamentalmente, 
noticioso, o de agência noti-
ciosa e, mais tarde, o de jornal 
diário, que é o Notícias.
 Com Jossias, ainda dentro da 
Sociedade do Notícias, travá-
mos várias batalhas políticas 
e profissionais. Reinava ali, na 
altura, uma mentalidade de 
medo e de auto-censura por 
parte das chefias editoriais e 
nós, mais jovens ainda e mais 
ousados, tivemos, muitas ve-
zes, que desafiar o medo e a 
auto-censura, escrevendo e de-
fendendo, na reunião da Re-
dacção, assuntos críticos e de 
intervenção social e política. 
Foi na defesa comum de posi-
ções arrojadas que se forjou a 
nossa identidade profissional e 

social. Começámos a ver que, 
afinal, com palavras diferentes, 
nós almejávamos um mesmo 
tipo de sociedade e um mesmo 
tipo de jornalismo, o jornalis-
mo que incomoda e não o jor-
nalismo que apenas acomoda.
Em Maio de 1991 fizemos 
“lobbies” para que Lourenço 
Jossias fosse a Portugal cobrir 
os Acordos de Bicesse entre o 
Governo angolano e a UNITA. 
Ele foi e trouxe uma grande re-
portagem sobre as perspectivas 
de Paz em Angola. 
À margem dos Acordos de Bi-
cesse, Jossias procurou e entre-
vistou o então delegado da Re-
namo em Lisboa, o Dr. Manuel 
Frank, hoje Juiz-Conselheiro 
do Conselho Constitucional. 
Trouxe a entrevista, eu li-a, vi 
que era muito interessante e 
mandei paginá-la (eu era subs-
tituto do Chefe da Redacção, 
que estava de férias). À noite 
do sábado, quando já estáva-
mos no “Djambu” a tomar uns 
copos e a comentar a “bomba” 

Lourenço Jossias completa 60 anos de vida

Lourenço Jossias, à direita, e Salomão Moyana, companheiros de longa data
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que ia ser a entrevista com 
Manuel Frank, sou, de repen-
te, chamado à Redacção pelo 
Director-Geral interino, Benja-
mim Faduco. 
Ele, ao passar pelas oficinas, 
naquela noite, quis ver o que ia 
ser publicado pelo “Domingo” 
no dia seguinte e deparou-se 
com a entrevista, em destaque 
a Manuel Frank, e assustou-
-se. Faduco mandou-me retirar 
a entrevista do Lourenço Jos-
sias das páginas, alegando que 
precisava de fazer consultas 
ao Ministro da Informação “se 
podemos ou não publicar esse 
tipo de matérias agora”.
 Naquela noite, já frustrados 
e desanimados, tivemos que 
encontrar uma peça qualquer 
para preencher a página intei-
ra donde retiráramos a inte-
ressante entrevista com Ma-
nuel Frank. Até hoje não veio 
a resposta das consultas que o 
então Director-Geral interino 
do Notícias ia fazer ao então 
Ministro da Informação.
Em Fevereiro de 1992 fomos os 
únicos jornalistas da Sociedade 
do Notícias que integrámos, 
como fundadores, a Media-
Coop, o que nos valeu um vee-
mente convite, pelo então De-
legado do MINFO no Notícias, 
Albino Magaia, para abando-
narmos a empresa, o que o fize-
mos de cabeça erguida. 
Fundada a MediaCoop, era 
preciso fazermos alguma coisa 
para além das discussões fúteis 
que caracterizavam o grupo. 
Dessa reflexão colectiva nasceu, 
a 25 de Maio de 1992, o media-
FAX, como a primeira publica-
ção independente em Moçam-
bique, depois da Independência 
Nacional. 
Carlos Cardoso foi eleito, por 
unanimidade, editor do me-
diaFAX e Lourenço Jossias 
indicado como um dos poucos 
repórteres a tempo inteiro. Eu, 
na mesma casa, estava afecto 
ao projecto SAVANA, isto é, 
com alguns companheiros, ti-
nha a tarefa de criar condições 
para o surgimento do semaná-
rio SAVANA. Nessa altura, 
ainda não havia salários na 
MediaCoop. No mesmo ano de 
1992, graças a alguns apoios 
de ONGs italianas, o Lourenço 
Jossias foi o primeiro enviado 
do mediaFAX ao exterior, pre-
cisamente para Roma, para a 
cobertura das conversações de 
Paz entre o Governo e a Re-
namo. Foi através da pena de 
Lourenço Jossias que o País 
passou a ter a versão dos dois 
lados sobre o progresso e as 
dificuldades da Paz em Roma. 
Antes de o Jossias ir a Roma, 
o País tinha em abundância os 
pontos de vista do Governo e 
nunca se sabia se do lado da 
Renamo havia ou não ideias.
As primeiras entrevistas de 
Raul Domingos e de Afonso 
Dhlakama publicadas na Im-

prensa moçambicana são da 
autoria de Lourenço Jossias.
 Criado o SAVANA em Janei-
ro de 1994, verifica-se, muito 
cedo, que eu, como editor, pre-
ciso de ter um editor-adjunto e, 
mais uma vez, Lourenço Jos-
sias é o apontado por muitos 
como tendo qualidades para 
tal. Mas, na MediaCoop des-
sa altura era sempre preciso 
ir às urnas para a tomada de 
decisões. Assim, em Junho de 
1994, Jossias vence nas urnas e 
torna-se editor-adjunto do SA-
VANA. 
Quando em Abril de 1997 re-
benta a primeira crise da Me-
diaCoop, com a saída de Carlos 
Cardoso, Jossias é convidado a 
largar o SAVANA para refor-
çar o mediaFAX, como editor-
-ajunto. Um ano depois, ele é 
promovido para editor do me-
diaFAX, em virtude de uma 
nova reestruturação editorial.
 Na segunda crise da Media-
Coop, que ocorre em Junho de 
2002, com a minha polémica 
exoneração do cargo de editor 
do SAVANA pelo Conselho 
de Administração, Lourenço 
Jossias toma posições públi-
cas contra a forma como foi 
gerada e gerida tal situação 
pelo Conselho de Administra-
ção e, em solidariedade para 
com o editor do SAVANA, 
ele próprio demite-se do cargo 
de editor do mediaFAX.
 Em Setembro de 2002, Lou-
renço Jossias e Salomão 
Moyana são as caras mais vi-
síveis do projecto ZAMBEZE, 
o qual se consolida e se ex-
pande ao longo de cinco anos, 
com eles como timoneiros. 
Em Março de 2007, os dois 
largam o projecto ZAMBEZE 
e fundam o semanário MA-

GAZINE Independente, o pri-
meiro jornal moçambicano a 
cores e bilingue, publicado em 
português e inglês.
 Nos primeiros meses do 
MAGAZINE houve muitas 
dificuldades materiais e fi-
nanceiras. Chegou a pairar 
uma enorme incerteza sobre a 
continuidade do projecto. De 
alguma forma ficámos assus-
tados pelo tamanho do passo 
que havíamos dado, sem uma 
sólida sustentação financeira. 
Lembro-me de um dia em que 
o Jossias abriu, violentamen-
te, a porta do meu gabinete e 
fechou-a de seguida, dizendo 
com uma voz grave e nervo-
sa: “Moyana, se isto afundar 
é o fim dos nossos nomes na 
praça! Eu e tu é que temos 
nomes nesta porcaria, e mais 
ninguém! Há muita gente 
lá fora à espera de nos ver a 
afundar para abrir o champa-
nhe. Devemos tomar decisões 
sérias agora e não ficarmos à 
espera de mais ninguém!  Isto 
é grave, é sério! Se isto afun-
da, vais ver como a praça vai 
vibrar com o nosso fracasso!”. 
Ficámos secos, a entreolhar-
mo-nos, sem saber o que di-
zer e fazer para a inversão 
da situação. Depois de uma 
longa ponderação conjunta, 
eventualmente, vislumbrámos 
e experimentámos algumas 
saídas. De facto, nesse dia, to-
mámos decisões de vulto que 
salvaram o projecto MAGA-
ZINE Independente, então à 
beira do colapso. 
Esse é o Lourenço Jossias 
que eu conheço: um homem 
apaixonado pela vida, cora-
joso para enfrentar os mais 
imprevisíveis desafios, amigo 
do seu amigo, crítico aberto 

e construtivo, descomprome-
tido com esquemas obscuros, 
homem sempre pronto para 
aceitar sacrifícios, mesmo que 
os mesmos impliquem priva-
ções materiais de longo prazo.
 Só com companheiros leais, 
como o Jossias, é que alguém 
pode ter a serenidade de pla-
nificar uma empresa de longa 
duração.
 Portanto, uma parte impor-
tante do que fiz ao longo dos 
últimos 20 anos foi graças ao 
companheirismo leal e crítico 
do Lourenço Jossias, homem 
que nunca escondeu as suas 
fraquezas, mas também nun-
ca se recusou a superá-las. 
Assim, o livro que o Jossias 
decidiu escrever sobre si mes-
mo é oportuno e bem-vindo, 
pois ninguém mais o escre-
veria como ele o escreve. É 
que a franqueza e a sinceri-
dade com que o Jossias fala 
de si pode se confundir, para 
os que não o conhecem bem, 
com alguma ingenuidade po-
lítica e/ou social. Ele fala dos 
factos passados, tal como os 
viveu, não os “melhora”, 
embelezando-os com a visão 
que, dos mesmos, ele hoje 
possui. Deixa-os no seu es-
tado natural, para que o lei-
tor os possa julgar no espa-
ço e no tempo em que eles 
tiveram lugar. 
Estou bastante feliz por ser 
parte integrante do per-
curso narrado neste livro, 
pelo menos, nos últimos 20 
anos”.
Esse texto foi escrito no dia 
10 de Novembro de 2007. 
Na altura, Jossias tinha 47 
anos. Hoje, ele completa 60 
anos de idade.
Para além de reafirmar e 

reiterar tudo acima narra-
do, gostaria de acrescentar 
apenas o seguinte:
Em Junho de 1992 foi Lou-
renço Jossias que, através 
de um fax, me informou do 
falecimento da minha mãe. 
Eu estava em Copenhaga, 
Dinamarca, em visita de tra-
balho. Interrompi a visita e 
voltei à pátria para as devi-
das cerimónias fúnebres.
Em Fevereiro de 2014, eu 
e Jossias reunimos os tra-
balhadores do MAGAZINE 
Independente e lhes informá-
mos que, a partir do dia 28 
daquele mês, eu deixava de 
ser director do MAGAZINE 
e o Jossias deixava de ser 
editor e passava a director. 
Explicámos que essa passa-
gem pacífica do testemunho 
era sinónimo de que o tem-
po turbulento de afirmação 
do projecto MAGAZINE já 
tinha passado e o projecto 
tinha vindo para ficar no pa-
norama jornalístico nacional.
Em Setembro de 2019, Lou-
renço Jossias sofreu uma 
perda irreparável, que a to-
dos nós chocou profunda-
mente: sua amada esposa, 
Elsa Jonas, perdeu a vida, 
vítima de doença. Isso signi-
fica que, pela primeira vez, 
nos últimos 30 anos, Jossias 
vai celebrar um aniversário 
natalício na ausência da sua 
companheira inseparável.
Com o acima dito, pretendo 
enaltecer as qualidades huma-
nas, profissionais e patrióticas 
deste jovem que hoje completa 
60 anos de idade, desejando-lhe 
longos e prósperos anos de vida 
e de realização pessoal e fami-
liar em todas as frentes da vida 
futura.Bem-haja, meu irmão!
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Fragmentos de 100 anos de batalha 
e luta contra o preconceito 

Não há transparência na gestão de fundos para infra-estruturas em Tete
O Governo de Tete diz haver falta de transparência na gestão de fundos destinados à con-
strução de infra-estruturas escolares na província. Em causa estão as obras inacabadas com o 
valor pago na totalidade aos empreiteiros fora dos trâmites acordados, e outras ainda abando-
nadas. nacional

Voluntários prestam 
assistência a 
deslocadas em Cabo 
Delgado
Cinquenta voluntários vão pres-
tar assistência em saúde mental 
e psicossocial a pessoas desloca-
das devido à violência armada na 
província de Cabo Delgado, disse 
o Bispo de Pemba.
Fernando Luiz Lisboa afirmou 
que os 50 voluntários estão a 
receber formação em assistência 
psicossocial para prestar ajuda 
a famílias alojadas em cinco cen-
tros de refugiados da cidade de 
Pemba, capital da província de 
Cabo Delgado, e do distrito de 
Pemba-Metuge.
“Aquelas pessoas que estão ali 
não são números, são pessoas e 
precisam de atendimento, preci-
sam de alguém que as escute a 
fim de apaziguar um pouco o co-
ração”, declarou.
A ajuda psicossocial vai permitir 
que os deslocados estejam prepa-
rados para enfrentar os traumas 
provocados pela violência arma-
da na província de Cabo Delga-
do.
“Muitas delas estão paralisadas 
e estão sem esperança”, frisou o 
Bispo de Pemba, referindo-se aos 
deslocados.
Fernando Luiz Lisboa avançou 
que a Sociedade Civil deve en-
volver-se no apoio humanitário 
às vítimas da violência armada 
em Cabo Delgado, como forma 
de ajudar as instituições estatais 
a amenizar as necessidades dos 
deslocados.
“Nós estamos para ajudar, o Go-
verno não tem condições e capa-
cidade para dar resposta”, frisou.
O Bispo avançou que a Diocese 
de Pemba lançou a campanha 
“Juntos por Cabo Delgado”, vi-
sando a angariação de fundos 
para o apoio humanitário às ví-
timas dos ataques armados em 
Cabo Delgado, no âmbito do 
apoio às vítimas do conflito.
Rosa Martins, freira da Igreja 
Católica, considerou fundamen-
tal a formação porque os desloca-
dos precisam de ajuda para supe-
rar as situações difíceis que estão 
a enfrentar.
“A questão psicológica dessas 
pessoas é importante porque não 
perderam só bens, também per-
deram seus filhos e familiares”, 
afirmou Rosa Martins.

Depois de vencer as 
barreiras impostas pela 
discriminação do colo-
nialismo português, o 
centenário Sebastião 
Nhancale Fadumane luta 
hoje contra o preconceito 
transgeracional e enten-
de que é preciso que se 
aproveite muito do que 
os idosos têm para ensi-
nar a camada juvenil. Este 
centenário, que durante 
o regime colonial portu-
guês esteve camuflado 
na PIDE ao serviço dos 
combatentes da Luta de 
Libertação Nacional, diz 
sentir-se abandonado.    

Aida Matsinhe

Foi precisamente no 
dia 27 de Julho de 
1920 que nascia, na 
província de Gaza, 
em Nhancale, dis-

trito de Manjacaze, Sebastião 
Nhancale Fadumane, que du-
rante a sua juventude a rebel-
dia era o seu ser característico, 
comportamento que não só lhe 
valeu muitos castigos, mas tam-
bém algum reconhecimento quer 
por parte do regime colonial por-
tuguês, quer por parte dos com-
batentes da Luta de Libertação 
Nacional.
Filho de mãe analfabeta e pai 
mineiro, Sebastião teve o seu 
contacto com a escola aos 13 
anos, por iniciativa própria. Ter-
minada a  3ª classe do ensino 
rudimentar foi recrutado para ir 
cumprir o Serviço Militar Obri-
gatório, o que não lhe foi aceite 
pois ao chegar na administração 
em Xai-Xai foi constatado que já 
tinha uma idade avançada, mas 
foi reconduzido ao trabalho for-
çado, nas plantações da Manhi-
ça.
Aí começava uma vida marcada 
por rebeldia e negação à opres-
são do colonialismo português. 
Ao chegar nas plantações exigiu 
que fossem observados os horá-
rios instituídos para os interva-
los, o que lhe valeu umas boas 

chicotadas, que prontamente res-
pondeu quase na mesma força. E 
porque teria desafiado o capataz 
foi imediatamente transferido, 
temendo-se que pudesse ser uma 
má influência para os outros mo-
çambicanos que se encontravam 
a trabalhar naquela plantação. 
Porém, este acto de coragem e 
rebeldia valeu-lhe trabalhar nos 
escritórios das plantações em 
Marracuene. Em Maio de 1949 
chega uma nova ordem, segundo 
conta Nhancale, e é levado para 
cumprir o Serviço Militar Obri-
gatório e em 1951 rumou para 
Macau, na China, onde esteve 
por três anos, e para além de 
servir militarmente naquele país 
teve a oportunidade de dar con-
tinuidade aos seus estudos.
Regressado a Moçambique, em 
1961, enquanto trabalhava na 
PIDE e inconformado com a 
actuação  desta Polícia teve um 
encontro com Eduardo Mondla-
ne (embora não se tenha apre-
sentado como agente da PIDE), 
que por sinal tem algum grau 
parentesco, que lhe convida a 
abraçar o projecto da FRELI-
MO, e a partir daí passa a ser 
informante do movimento. 
Fadumane conta que para Sa-
mora Machel chegar à Tanzania 
contou também com o seu apoio, 
pois “tomei conhecimento que 
Machel fazia parte da lista dos 
perseguidos, e como tínhamos 
um amigo em comum, o Inácio 
Sueia, marquei um encontro com 
Machel por via deste nosso ami-
go e o expliquei quais eram as 
minhas intensões”.
 Fadumane explicou que indicou 
o caminho e as pessoas que o po-
diam ajudar a chegar a Tanzania 
em segurança. Mas infelizmen-

te, segundo Fadumane, depois 
da Luta de Libertação Nacional 
em 1978 foi levado ao campo 
de reeducação, só pelo facto de 
ter pertencido à PIDE, mas em 

1981, depois da visita do Presi-
dente Samora Machel a um dos 
campos orientou que fossem li-
bertadas algumas pessoas e ele 
fez parte desse grupo.
“Quando Samora disse numa das 
reuniões que nem todo o PIDE 
era mau, também referia-se a 
mim e se ainda estivessem vivos 
Machel e Mondlane eu teria tido 
uma sorte diferente, não estaria 
a viver de baixo desta cabana e 
nestas condições”, disse visivel-
mente agastado. 
Hoje aos 100 anos, uma outra in-
quietação de Fadumane é “o fac-
to de muitos jovens não aprovei-
tarem o que os mais velhos têm 
para ensinar e acabam metendo-
-se em maus caminhos, e quando 
chamamos atenção dizem-nos 
que os tempos são outros e esta-
mos ultrapassados, esquecem que 
a boa educação e boa conduta 
não têm diferença de geração”.

Activistas e promotores dos 
Direitos Humanos defendem 
a necessidade de se promover 
uma sociedade de alta cultura 
de informação, para elevar a 
consciência dos diferentes acto-
res no combate à pandemia da 
Covid-19 em Moçambique.
O posicionamento foi mani-
festado semana passada, em 
Maputo, durante uma reflexão 
sobre “jornalismo e liberdades 
de imprensa em tempos de Co-
vid-19 em Moçambique”, pro-
movida pelo Instituto para a 
Comunicação Social na África 
Austral (MISA-Moçambique) 
em parceria com a Funda-
ção Friedrich Ebert Stiftung 
(FES), através da plataforma 
ZOOM.
O Presidente da Comissão Na-
cional dos Direitos Humanos, 
Luís Bitone e o jurista e jorna-
lista Ericino de Salema, orado-
res do evento, consideram que, 
apesar de as autoridades terem 
cumprido o seu dever constitu-
cional de apoiar a comunicação 
social durante os últimos 120 
dias de estado de emergência, 
o jornalismo e as liberdades de 
imprensa no país continuam 
marcados por vários desafios, 
um dos quais relacionado ao 
acesso deficitário às fontes de 
informação, o que impacta na 

qualidade do produto jornalísti-
co oferecido ao público.
Para Luís Bitone, a Covid-19 
veio mostrar as várias fragilida-
des do país em várias áreas e 
a sociedade carece de instrução 
no que ao consumo de informa-
ção diz respeito. “Isto agrava-se 
com a proliferação de informa-
ções falsas, sem fontes fidedig-
nas”, considerou.
Na sua reflexão, o jurista e jor-
nalista Ericino de Salema aler-
tou para o respeito das liberda-
des de imprensa, considerando 
que “em nenhum momento 
a liberdade de imprensa deve 
ser condicionada, independen-
temente da situação em que o 
Estado se encontra.” Salema 
destacou, por outro lado, a ne-
cessidade de protecção dos jor-
nalistas, que são os responsá-
veis pela difusão da informação 
de qualidade sobre a pandemia, 
posicionando-se, assim, como 
grupos de risco.
Os oradores do evento através 
do qual foram, também, torna-
dos públicos os resultados do 
Barómetro Africano da Media 
– 2018, chamam à atenção dos 
jornalistas à selecção cuidadosa 
das fontes de informação neste 
momento atípico, para se evi-
tar aquilo que consideram de 
“banalização da informação”.

“É preciso elevar a cultura de 
informação no contexto da pandemia”

Sebastião Nhancale Fadumane
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O percurso foi repleto de desafios

Primeiro ano do Acordo de Paz 
Definitiva e Reconciliação Nacional

SUPLEMENTO
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Há um ano, pe-
rante o mundo 
afirmamos pu-
blicamente que 
o nosso desejo 

é garantir uma paz definiti-
va para o povo moçambica-
no. Volvido este período de 
um ano estamos aqui para 
fazer uma avaliação do ca-
minho que percorremos até 
aqui. 
Por i s so comemoramos , 
hoje, um ano desde que 
assinamos, em Maputo, o 
Acordo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional, precisamen-
te a 6 de Agosto de 2019. 
Quero por isso felicitar a 
Renamo, 
através do 
seu presi-
dente, por 
se manter 
firme nes-
te compro-
misso.
O percurso 
foi repleto 
d e  d e s a -
fios, tive-
mos de na-
vegar pelas 
tormentas 
para man-
t e r m o s  o 
nosso rumo para a paz, um 
desiderato que não se afigu-
ra fácil. 
O Acordo de Paz e Recon-
ciliação foi o culminar de 
uma etapa do longo proces-
so de diálogo político que 
encetamos com a liderança 
da Renamo, visando pôr fim 
a um conflito armado que, 
ainda que localizado, dila-
cerava o tecido social e eco-
nómico do país, bem como 
condicionava o aprofunda-

mento do Estado de Direito 
Democrático.
O acto, testemunhado por 
eminentes personalidades 
nacionais, regionais, con-
tinentais e internacionais, 
mostrou ao mundo inteiro 
a capacidade dos moçam-
bicanos de resolver, por 
si sós, os seus diferendos e 
construir a concórdia como 
pressuposto para erguer um 
Moçambique desenvolvido e 
próspero.
O dia 6 de Agosto está im-
pregnado de grande simbo-
lismo nos esforços que em-
preendemos para a busca da 
paz efectiva e duradoura. 

Foi nesta 
data, em 
2016, 
que após 
uma in-
teracção 
virtual 
c o m  o 
Presi-
dente da 
Renamo, 
Afonso 
Dhlaka-
ma ,  f o -
m o s  à 

Serra da 
Gorongo-

sa sem formalidades ao seu 
encontro.
Num abraço fraternal e ca-
loroso traçamos o rumo de 
um diálogo em torno da 
descentralização e assuntos 
militares, selando a certeza 
e confiança que nos permi-
tiram os consensos sobre a 
descentralização, viabili-
zando a emenda pontual da 
Constituição da República 
e aprovação de legislação 
conexa pela Assembleia da 

República.
Como afirmei há um ano, 
somos nós os moçambicanos 
que escolhemos enterrar, 
definitivamente, a confron-
tação armada e a violência, 
porque sabemos quão nefas-
tos são os horrores da guer-
ra para as presentes e futu-
ras gerações.
No ano passado, pela pri-
meira vez, elegemos os go-
vernadores como parte dos 
nossos esforços para reco-
locar o povo no centro dos 
processos políticos e garan-
tir a sua contínua participa-
ção permanente. À medida 
que vai ganhando implanta-
ção, o novo modelo de des-
centralização irá aproximar 
cada vez mais a governação 

junto do cidadão. 
No dia 01 de Agosto de 

2019 formalizámos em ins-
trumento jurídico a cessa-
ção definitiva das hostili-
dades militares, através da 
assinatura do acordo, em 
plena Gorongosa, em Chi-
tengo, e declaramos o Par-
que Nacional de Gorongosa 
como Parque da Paz para 
tornar inequívoco o silen-
ciar das armas e o enterrar 
das hostilidades militares.
É com esse espírito de re-
siliência e de confiança na 
vitória que 
estamos 
firmes na 
imple-
mentação 
d o  p r o -
ce s so  de 
descen-
tralização 
governa-
tiva pro-
vincial e 
no Desar-
mamento, 
Desmo-
bilização 
e  Re inte -
gração (DDR) dos homens 
residuais da Renamo, a que 
aludimos, respeitando es-
crupulosamente as medidas 
de prevenção contra a Co-
vid-19. 
Felicito o meu irmão Ossu-
fo Momade por ter aceitado 
assumir o cargo de líder da 
oposição. Trata-se de um 
passo importante rumo à 
consolidação da nossa demo-
cracia e institucionalização 
da política partidária no nos-
so país. 
Mais de 500 antigos guerri-
lheiros da Renamo regres-

saram às suas casas para se 
juntarem às suas famílias e 

começar uma nova vida. Os 
antigos guerrilheiros exprimi-
ram a sua satisfação pela sua 
reinserção, estando desejosos 
em abraçar novas formas de 
vida e conviver pacificamente 
com os seus vizinhos. 
Quero dirigir um louvor aos 
moçambicanos em geral, 
sempre nos têm sensibiliza-
do como líderes sobre a ne-
cessidade da paz. E agrade-
ço ao cidadão comum, por 
continuar a colocar a paz e 

a  harmo-
nia no topo 
dos seus 
valores, 
por  aco-
lher, com 
respeito 
e justiça, 
cada dia 
as nossas 
irmãs e ir-
mãos que 
regres-
sam. Es-
tes actos 

permitem 
que as pes-

soas se reintegrem com digni-
dade nas suas comunidades, 
juntamente com familiares, 
amigos e vizinhos. 
Saúdo o partido Renamo por 
continuar empenhado mo 
processo de paz e assegurar 
que desta vez a paz se torne 
uma realidade na zona Cen-
tro de Moçambique. 
Saúdo igualmente a Comis-
são, os Grupos de Trabalho, 
as autoridades provinciais e 
locais, as Forças de Defesa e 
Segurança e os provedores de 
serviços por trabalharem de 
forma incansável para asse-

gurar que o processo de DDR 
continue a ser implementado 

Compromisso permanente de trabalhar para a Paz

O dia 6 de Agosto 
está impregnado de 
grande simbolismo 
nos esforços que 
empreendemos 
para a busca da paz 
efectiva e duradoura.

O percurso foi repleto 
de desafios, tivemos 
de navegar pelas 
tormentas para 
mantermos o nosso 
rumo para a paz, um 
desiderato que não se 
afigura fácil. 

SUPLEMENTO

Filipe Nyusi, Presidente da República 
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com sucesso. 
D e  i g u a l 
modo, dirijo 
uma palavra 
de louvor à 
Comunidade 
Internacio-
nal, por nos 
acompanha-
rem incondicionalmente neste 
processo, prestando o apoio 
técnico e financeiro necessá-

rio. 
Para 
aque-
les que 
acom-
pa-
nham 
o pro-

cesso 
estando de fora deste – refi-
ro-me aos membros da cha-
mada Junta Militar – acre-

dito que vós tendes visto os 
frutos de Moçambique novo 
e tendes ouvido as histórias 
dos vossos antigos colegas e 
antigos guerrilheiros que já 
regressaram às suas casas. 
Encorajo-vos a virarem mais 
uma página no compêndio 
da história de diálogo em 
Moçambique e sentarem-
-se à mesa para conversar e 
colocar para trás o passado, 

beneficiando, tal como nós, 
desta oportunidade de trazer 
uma nova imagem à nossa 
sociedade. 
O presente processo dotou-
-nos de ferramentas para 
resolvermos os nossos pro-
blemas através do diálogo. 
Ensinou-nos o valor de ava-
liar as principais causas do 
con-
flito 

para identificarmos soluções 
eficazes. Mostrou-nos que 
juntando esforços podemos 
ganhar mais do que alcança-
ríamos se permanecêssemos 
desavindos. São estas lições 
que tiramos ao embarcarmos 
na solução de outros desafios 
que o país enfrenta.  
Olhando para trás e para o 

ano que passou, 
bem como para os 
obstáculos que 
conseguimos su-
perar, na nossa 
busca permanen-
te pela paz, pos-
so dizer a todos 
os moçambicanos 
que vale a pena 
continuar. 
O de sa f i o  que 
hoje enfrentamos 
é mantermo-nos 
fortes, corajosos 

no  caminho  da 
paz e reconciliação 

sem quaisquer hesitações – 
nem pausas e muito menos 
sermos desencorajados e re-
cuarmos – mas devemos sim 
continuar na nossa trajectó-
ria para o alcance do desejo 
de todos os moçambicanos 
de viver livremente e em 
paz. 
Como Governo de Moçambi-
que queremos reafirmar que 
o nosso compromisso de tra-
balhar para a paz definitiva 
e duradoura no nosso país é 
permanente e continuará a 
ser o nosso modo de vida.

Saúdo o Partido 
Renamo por continuar 
empenhado mo 
processo de paz e 
assegurar que esta 
vez a paz se torne uma 
realidade na zona 
centro de Moçambique. 

O desafio que hoje 
enfrentamos é 
mantermo-nos fortes, 
corajosos no caminho 
da paz e reconciliação 
sem quaisquer 
hesitações. 

SUPLEMENTO
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Do Acordo de Cessação das Hostilidades ao 
Acordo de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional

A primeira certeza de que a 
paz seria efectiva deu-se ainda 
nas matas de Gorongosa, no 
dia 1 de Agosto. O Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
como que a provar o seu com-
promisso com a paz, deslocou-
-se à serra da Gorongosa para 
a assinatura do que ficou co-
nhecido nos anais da História 
como Acordo de Cessação das 
Hostilidades, que poria fim à 
instabilidade que se vivia na 
zona Centro desde 2016.
Filipe Nyusi, na ocasião, mos-
trou a vontade de querer fazer 
de Moçambique um Estado 
em que a paz seria perma-
nente, deixando para trás o 
barulho intermitente das ar-
mas que já há três anos mar-
cava a região Centro do país. 
“Estamos aqui em Gorongosa 
para dizer a todos os moçam-
bicanos e ao mundo inteiro 
que acabamos de dar mais 
um passo, que mostra que a 
marcha rumo à paz efectiva é 
mesmo irreversível”, disse. 
Para Ossufo Momade, presi-
dente da Renamo, aquele mo-
mento era uma outra página 
que se abria para a História de 
Moçambique. “Com esta assi-
natura do Acordo de Cessação 
das Hostilidades Militares que-
remos garantir ao nosso povo 
e ao mundo que enterramos a 
lógica da violência como forma 
de resolução das nossas dife-

renças. A partir desta nova 
página acreditamos que a paz 
veio para ficar e a convivência 
multipartidária será o apaná-
gio de todos os partidos políti-
cos”, disse.
Detlev Wolter, embaixador da 
Alemanha em Moçambique, 
que testemunhou o primeiro 
acordo em Gorongosa, felici-
tou os dois líderes. “Este dia 
vai entrar na História de Mo-
çambique como o de início da 
estabilidade em todo o país e 
do início do processo de recon-
ciliação”.
O Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres, 
disse saber que aquele era um 
passo em frente para o suces-
so do Acordo de Paz que seria 
assinado.
Na noite de 1 de Agosto, o 
Presidente da Renamo aterra-
va em Maputo para a assina-
tura do Acordo de Paz Defini-
tiva e Reconciliação Nacional, 
que se daria dali a mais 5 dias. 
Marcou a assinatura do Acor-
do de Paz e Reconciliação de 
Maputo um abraço efusivo 
entre os dois signatários, com 
promessas de que Moçambi-
que não experimentaria outra 
instabilidade.

O Presidente da República 
voltou a dar as suas certezas. 
“Queremos assentar a nossa 
marcha rumo à paz definiti-

va”, afirmou Nyusi, naquele 
que entrava para a história 
como o primeiro acordo de paz 
de Moçambique resultado de 
uma negociação directa entre 
o Governo e a Renamo.
 “Com este acordo estamos a 

dizer que poderemos entrar 
em desacordo, como é co-
mum numa família. Mas re-
correremos sempre ao diálogo 
e Moçambique nunca mais 
deve ser teatro de guerra”, 
cimentou. 
O líder da Renamo foi pelo 
mesmo diapasão. “Em mo-
mentos de desentendimento, 

os moçambicanos podem en-
contrar no diálogo uma pla-
taforma de resolver as suas 
diferenças”, disse, garantindo 
que o acordo era a prova ma-
terial do compromisso do seu 
partido em manter a paz e a 

reconciliação nacional. “To-
dos somos chamados a prote-
ger estes valores importantes 
para a manutenção do bem-
-estar dos moçambicanos”, 
disse.
Para Mirko Manzoni, embai-
xador da Suíça em Moçambi-
que e também presidente do 
Grupo de Contacto, no diálo-

go político entre o Governo e 
a Renamo, disse esperar que 
o Acordo de Paz se efecti-
vasse, pois foi com base num 
contacto directo entre os mo-
çambicanos.
O Acordo de Paz e Reconci-

liação de Maputo abriu es-
paço para que as eleições de 
15 de Outubro decorressem 
num ambiente de tranquili-
dade, em que os candidatos 
podiam se deslocar para os 
três cantos do país sem se 
preocuparem com a violência 
que outrora marcava algumas 
regiões.

Foram dois acordos num espaço de 6 dias, 
que marcaram fim à instabilidade envolvendo 
a Renamo e o Governo de Moçambique.

SUPLEMENTO
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DDR: Um esforço para sarar feridas 

O presidente da 
Renamo, Os-
sufo Momade, 
signatário do 
Acordo de Paz 

e Reconciliação de Maputo, 
entende que esta celebra-
ção do primeiro aniversário 

representa um esforço para 
sarar as feridas. 
Numa comunicação à Na-
ção, Momade lembrou as 
“sinuosas negociações”, ini-
ciadas no dia 25 de Maio de 
2016, em sede da Comissão 
Mista constituída pelas de-

legações do 
partido Re-
namo, Go-
verno e dos 
mediadores 
internacio-
nais. 
“Essas negociações surgiram 

Depoimento

O Acordo marca início de uma nova era

A grande diferença entre este acordo e os 
dois anteriores é que este se enquadra no 
limiar da era da reconciliação. Mais do que 
um Acordo de Paz, ele marca o início de uma 
nova era. O título diz Acordo de Paz Defi-
nitiva e Reconciliação Nacional. Os outros 
foram também de paz, mas era uma paz en-

tre dois beligerantes: Renamo e o Governo da 
Frelimo. Neste momento, mais do que nunca, 
estamos perante a possibilidade de que não 
seja só de paz entre beligerantes, mas tam-
bém de alargamento para outras camadas. In 
Magazine Independente 18 de Agosto 
de 2019

num 
contexto 
adverso, 

pois em consequência das 
reivindicações sobre os re-
sultados eleitorais de 2014 o 
saudoso presidente foi alvo 
de perseguições e embosca-
das militares que lhe visa-
vam tirar a vida prematura-
mente”.
Para Ossufo Momade, era 
um “imperativo nacional” 
continuar com as negocia-
ções, iniciadas por Dhlaka-
ma. “Daí que nos compro-
metemos ,  desde logo ,  a 
conduzir as 
negociações 
respeitando 
no espírito 
e na letra 
os enten-
dimentos 
até aí al-
cançados”.
Depois do 
acordo, a 
Renamo 
colaborou 
com o Go-
verno no 
processo 
de ident i -
ficação das bases militares 
e das forças residuais, pro-

cesso que contou igualmente 
com o apoio da Comunida-
de Internacional, através do 
Grupo de Contacto.
Foram já reintegrados 520 
ex-guerrilheiros, 10%, que 
marcam o sucesso do acor-
do, embora a Junta Militar 
o manche. 
Ossufo Momade, que por 
muito tempo se mostrou ir-
redutível quanto às negocia-
ções com as forças lideradas 
por Mariano Nhongo, agora 
está mais aberto. “Convidá-
mo-los a abraçar este mo-
mento ímpar do DDR que 

pode res-
tabelecer 
socialmen-
te as suas 
vidas”, 
disse, 
lembran-
do que a 
implanta-
ção da de-
mocracia 
e do plu-
ralismo 
político 
em  Mo -
çambique 

foi e conti-
nua a ser uma das principais 
razões da luta da Renamo.

Nos comprometemos, 
desde logo, a conduzir 
as negociações 
respeitando no 
espírito e na letra os 
entendimentos até aí 
alcançados.

José Castiano, académico

A implantação da 
democracia e do 
pluralismo político 
em Moçambique 
foram e continuam 
a ser uma das 
principais razões da 
luta da Renamo.

SUPLEMENTO

Ossufo Momade, líder da Renamo
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A paz está a instalar-se em Moçambique

Mirko Manzo-
ni, Enviado 
Pessoal do 
Secretário-
-Geral  das 

Nações Unidas para Mo-
çambique e presidente do 
Grupo de Contacto, diz-se 
orgulhoso pelos avanços, 
um ano depois, registados 
no Acordo de Paz e Recon-
ciliação Nacional.
Neste momento em que re-
flectimos sobre tudo o que 
aconteceu ao longo de um 
ano após a assinatura do 
Acordo de Maputo para a 
Paz e Reconciliação Nacio-
nal pelo Presidente da Re-
pública de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi, e pelo 
líder da Renamo, Ossufo 

Momade, sinto-me ao mes-
mo tempo sensibilizado e 
orgulhoso pelos progressos 
alcançados, disse num co-
municado enviado à im-
prensa.
O momento de destaque 
destes últimos 12 meses, es-
creveu, foi o reinício das ac-
tividades de DDR em Sava-
ne, no Dondo, na presença 
dos dois líderes, que teste-
munharam o regresso a casa 
de 304 ex-combatentes.
Condenou os ataques no 
Centro do país que “con-
tinuam a gerar angústia”, 
apelando a todos os envol-
vidos para que se juntem ao 
apelo à paz e usem o diálo-
go como seu único meio de 
expressão. “Não há nenhum 

problema que não possa ser 
resolvido por meio do diálo-
go e, de facto, esta deve ser 
a voz de comando para to-
dos os moçambicanos”, ga-
rantiu.
Elogiou ainda as duas par-
tes e aos seus líderes por 
permanecerem fiéis às dis-
posições do Acordo de Paz 
e trabalharem em conjunto 
na sua implementação, mas 
também as comunidades 
que acolhem os agora rein-
tegrados. 
“Temos testemunhado, em 
todo o país, exemplos de 
membros da comunidade, 
líderes religiosos e autorida-
des a acolherem os ex-com-
batentes e a difundirem 
mensagens de paz e recon-

Depoimento

O DDR é um processo dos moçambicanos

A paz efectiva e a estabili-
dade são processos longos. 
A implementação do Acordo 

de Paz de Maputo está na 
sua fase inicial. O interesse 
e desejo por uma paz dura-

doira é de todos, desde o ci-
dadão moçambicano comum 
às organizações e associações 

locais, o Governo e os parti-
dos políticos, o sector priva-
do e potenciais investidores, 
e naturalmente os parceiros 
de cooperação. A União Eu-
ropeia sempre esteve dispo-
nível para ajudar e é parte 
da implementação do proces-
so de paz através de várias 
modalidades, como referido: 
através do diálogo, através 
do apoio financeiro a inicia-
tivas diversas, projectos e 
programas virados para as 
zonas afectadas pelo conflito 
e não só, e vai continuar ac-
tiva em todos os fóruns. O 
Grupo de Contacto, lidera-
do pelo Enviado Especial do 
Secretário- Geral das Nações 
Unidas, tem estado no terre-
no a acompanhar o recém-
-iniciado processo de DDR 
e assugurar que o plano 
traçado está a desenrolar-

-se de forma efectiva e sem 
sobressaltos. É importante 
salientar que este processo é 
dos moçambicanos, é guiado 
pelo Governo de Moçambi-
que e pelos moçambicanos 
e é uma honra para a União 
Europeia poder dar um con-
tributo, não somente nos as-
pectos técnicos mas também 
para garantir que as popu-
lações, particularmente nas 
zonas mais afectadas pelo 
conflito, estejam seguras 
e possam voltar a levar as 
suas vidas de forma normal 
e com melhores oportunida-
des ao nível social e econó-
mico, daí o enfoque do nosso 
apoio na vertente de reinser-
ção e inclusão comunitária, 
ou seja, garantir um apoio 
digno e apostar em todas as 
bases que facilitem o proces-
so de paz.

ciliação nas suas comunida-
des. “A paz está a instalar-
-se em Moçambique”, o que 
o “enche de esperança”, 
embora reconheça que haja 
ainda muito trabalho a fa-
zer para garantir que todos 
os combatentes restantes 
cheguem a casa em seguran-

ça.
Garantiu que a comunidade 
internacional continuará a 
apoiar o processo. “Temos 
esperança de que daqui a 
um ano possamos assinalar 
juntos esta importante data 
já com todos os combaten-
tes desmobilizados”, disse.

Mirko Manzoni

António Sánchez Benedito Gaspar, 
embaixador da União Europeia

SUPLEMENTO
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Financiadores do processo de paz 
felizes com os ganhos do DDR 

As oito entidades inter-
nacionais que f inanciam 
o processo de paz em Mo-
çambique consideraram um 
“passo importante” a reto-
mada do Desarmamento, 
Desmobilização e Reinte-
gração (DDR) do braço ar-
mado da Renamo.
“O início do desarmamento 
e desmobilização dos ex-
-combatentes é a expres-
são concreta e há muito 
esperada deste acordo. É 
um passo importante a ca-
minho da paz e reconcilia-
ção”, lê-se num comunicado 
conjunto da delegação da 
União Europeia (UE) em 
Maputo e Alemanha, Cana-
dá, Noruega, Irlanda, Fin-
lândia, Suíça e Botsuana, 
que a nossa Redacção teve 

As partes estão a cumprir o acordado
Podemos olhar para o pri-
meiro ano do Acordo de 
Paz e  Reconc i l iação de 
Maputo em duas perspec-
tivas. A primeira é que as 
partes estão a cumprir o 
acordado, há resultados em 
termos da implementação 
do DDR. Por outro lado, 
temos a questão da Junta 
Militar que precisa ser tra-
tada como sendo parte do 
processo de paz. 
Continuamos a ins ist i r , 
como Sociedade Civil, que 

o processo da implementa-
ção dos acordos precisa de 
ser mais aberto e com par-
tilha de informação regular. 
A nossa expectativa é que 
o país não precise de assi-
nar outro acordo de paz. 
Queremos celebrar a paz 
ao longo dos anos. Mas sa-
bemos que isso demanda 
de vários factores como a 
questão da credibilidade do 
processo eleitoral, melhor 
gestão governativa e parti-
lha de recursos.

Depoimento

Dércio Alfazema, Instituto para 
Democracia Multipartidária

acesso.
A nota avança que a opera-
ção vai traduzir-se em be-
nefícios sociais, económicos 

e políticos para Moçambi-
que.
Para os subscritores do co-
municado, o DDR represen-
ta uma oportunidade histó-
rica para o processo de paz 
em Moçambique.  “Man-
temo-nos firmes no nosso 
compromisso de contribuir 
para uma paz definit iva 
e para o desenvolvimento 
sustentável em Moçambi-
que”, lê-se na nota.
A UE e os sete países dis-
ponibilizaram 18.3 milhões 
de dólares para o apoio ao 
processo de paz em Moçam-
bique, no âmbito do Acor-
do de Paz e Reconciliação 
Nacional, assinado no dia 
06 de Agosto do ano passa-
do.
“O elemento central é asse-
gurar que os ex-combaten-
tes recebam o apoio neces-
sário na transição rumo à 
sua reintegração na comu-
nidade”, refere a nota de 
imprensa.

SUPLEMENTO
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Filipe Nyusi

Ossufo Momade

SUPLEMENTO
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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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Mozambican explosive factory was intended 
destination for ammonium nitrate 

Government planning to ban plastic bags  
The Mozambican government hopes to ban plastic bags as from 2021, the Minister of Land and 
Environment, Ivete Maibasse, announced in Maputo on Friday. Speaking at the first meeting of 
the National Council on Sustainable Development (CONDES), Maibasse said draft regulations on 
outlawing plastic bags are now being drawn up. Englês

US donates medical 
equipment to 
mozambican armed 
forces 

The United States Defen-
ce Department and the US 
Embassy in Maputo on Fri-
day offered Personal Protec-
tive Equipment (PPI) to the 
Mozambican Armed Forces 
(FADM).     
The donation, through the 
United States Africa Com-
mand (Africom), took place 
at a Maputo ceremony where 
the FADM was represented 
by the director of the mili-
tary health department, Bo-
nifacio Muchanga , and the 
national director of military 
health, Agueda Duarte.
Also donated, through the 
US Defence Department’s 
Programme for the Preven-
tion of HIV/AIDS (DHA-
PP) and the US President’s 
Emergency Plan for AIDS 
Relief (PEPFAR) were four 
mobile clinics intended to 
help the programme of ex-
panding male circumcision 
among the FADM. Circumci-
sion is believed to play a role 
in preventing the spread of 
HIV. 
The total donation is valued 
at over 172,000 US dollars. 
“It will help reduce the scar-
city of PPI in Mozambique”, 
said a statement from the 
US embassy. The donation is 
intended to benefit not only 
military personnel, but also 
their families, their commu-
nities and the Mozambican 
people in general. 
The US government pro-
mised to continue working 
alongside the Mozambican 
authorities to protect Mo-
zambicans from the threats 
posed by Covid-19 and by 
HIV/AIDS. AIM

The private explosives 
company Fabrica de 
Explosivos de Mocambi-
que (FEM) has confirmed 
that it was supposed 
to be the final destina-
tion for the shipment of 
ammonium nitrate that 
exploded with devasta-
ting effect in Beirut last 
Tuesday. 

Interviewed by the 
United States televi-
sion network CNN, a 
spokesperson for FEM 
said the company was 

the original buyer for the 
ammonium nitrate, which 
was to have been used to 
make explosives for the Mo-
zambican mining industry. 
“We can confirm that yes, 
we did order it,” a spokes-
person for FEM told CNN. 
But it never turned up at 
its supposed destination, the 
central Mozambican port of 
Beira. 
FEM imports ammonium ni-
trate regularly, and this shi-
pment, which was supposed 
to arrive in Beira in 2013, 
was the only one which never 
showed up. 
“This is not common. It’s 
absolutely not common,” 
the FEM spokesperson said. 
“Usually, when you place an 
order for whatever it is that 
you’re buying, it’s not com-
mon that you don’t get the 
goods. This is a vessel, it’s 
not like one thing that was 
lost in the mail, it’s a big 
quantity.”    
FEM said it never paid 
for the ammonium nitrate. 
However, the Lebanese law 
firm Baroudi and Partners 
told the “New York Times” 
that Mozambique’s largest 
commercial bank, the Mil-
lennium-BIM (International 
Bank of Mozambique) paid 
for the chemical on behalf of 
FEM. 
But the FEM spokesperson 
told CNN it had worked 
with an outside trading com-
pany to facilitate the transfer 
of the chemical from Georgia 
to Mozambique. But several 
months after the ammonium 

nitrate left Georgia, the 
spokesperson said the trading 
company told FEM it would 
not be arriving: “We were 
just informed by that trading 
company: there’s a problem 
with the vessel, your order 
is not going to be delivered,” 
the spokesperson said. “So, 
we never paid for it, we ne-
ver received it.” 
FEM then purchased ano-
ther shipment of ammonium 
nitrate to make up for the 
one that never arrived. The 
spokesperson did not say 
how much FEM would have 
paid for the ammonium ni-
trate from Georgia, other 
than that it would have been 
“a significant amount”.  
FEM appears to have been 
caught unwittingly in an 
international swindle. The 
ammonium nitrate was on 
board the Moldovan regis-
tered ship, the “Rhosus”, 
which was leased by a Rus-
sian businessman, Igor Gre-
chushkin.  
There are some indications 
that he never intended to 
send the ship on to Beira. 
First, the crew had not been 
paid, and secondly Gre-
chushkin claimed he did not 
have the money to pay the 
fees for using the Suez Ca-
nal – even though, according 
to the ship’s captain, Boris 
Prokoshev, he had received 
a million dollars to take the 

ship to Beira. 
Allegeldy, Grechushkin sent 
the “Rhosus” to Beira, to 
take on more cargo. The idea 
was that an additional cargo 
of heavy machinery would 
earn more money for the 
ship. But, as Grechushkin 
should have known, there 
was no room in the holds of 
the “Rhosus” for the machi-
nery as well as the ammo-
nium nitrate. 
Furthermore, the “Rhosus” 
was not seaworthy. It was 
leaking when it arrived in 
the port of Beirut. Lebanese 
inspectors found the ship was 
in no condition to put out to 
sea again. Furthermore, the 
“Rhosus” had failed to pay 
port docking fees. So the Le-
banese impounded it. 
Attempts to contact Gre-
chuskin were unsuccess-
ful. He simply abandoned 
the “Rhosus”, with its bills 
unpaid, included the wa-
ges of the crew. Prokoshev 
and other ship officers found 
themselves virtual prisoners 
in Beirut, since the Lebane-
se would not allow them to 
leave until the port fees were 
paid.    
 Prokoshev recalled that the 
Russian embassy was unsym-
pathetic and told him “Do 
you expect President Putin to 
send special forces to get you 
out?” 
 The crew depended on the 

good will of port officials for 
food, and eventually, in Au-
gust 2014, a Lebanese jud-
ge ordered the release of the 
crew on compassionate groun-
ds.  
 The unseaworthy “Rhosus” 
eventually sank, but by then 
the ammonium nitrate had 
been transferred to a wa-
rehouse, where it stayed for 
six years. Lebanese customs 
repeatedly urged the judicia-
ry to order the removal of 
the chemical since it presen-
ted a serious threat to human 
life and to property. Their 
worst fears were realized on 
Tuesday, in the enormous ex-
plosion which destroyed the 
port, killed at least 137 peo-
ple, and injured thousands. 
 The FEM spokesperson told 
CNN he was surprised to 
learn how long the chemical 
had been stored at the port 
as “that’s not a material that 
you want to have stored wi-
thout having any use for it”, 
adding, “this is a very serious 
material and you need to 
transport it with very strict 
standards of transportation.”  
“It’s absolutely massive and 
devastating to see all of that 
(the events in Beirut). And 
it’s with great sorrow that 
we see that,” he added. “And 
unfortunately, we see our 
name attached, even though 
we have absolutely no part 
in it.” AIM
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A Heineken Moçambique 
entregou, há dias, seis fon-
tes de abastecimento de 
água potável às comuni-
dades do distrito de Mar-
racuene, na província de 
Maputo. Os seis poços 
somam-se a igual número 
construídos pela Heineken 
Moçambique no mesmo 
distrito, totalizando hoje 12 
fontes de água potável. 
Os furos vão beneficiar 
aproximadamente quatro mil famílias 
dos bairros Gimo O’Cossa, Ndixe, Pha-
zimane e Abel Jafar, muitas delas obri-
gadas a pagar valores em dinheiro para 
o acesso à água potável. 
A entrega das infra-estruturas é feita 
no contexto da pandemia da Covid-19, 
contribuindo assim para prevenção e 
combate à pandemia.
“A água potável é uma das necessida-
des mais importantes para a nossa po-
pulação, na medida em que pode ser 
livremente consumida por não apresen-
tar riscos de doenças e contaminações 
em geral. Nesta altura de propagação 
da pandemia da Covid-19 em todo o 
país, o acesso próximo à água é vital 
para conter os índices de infecção, pois 
uma das principais recomendações de 
prevenção é a lavagem das mãos com 
água e sabão ou cinza”, disse a directo-
ra dos Assuntos Corporativos da cerve-
jeira, Neyde Pires. 

Com a água perto de casa evita-se tam-
bém distâncias longas, alivia-se os aglo-
merados nas fontes actualmente em uso 
e reduz-se os contactos entre as pessoas, 
contribuindo não só para minimização 
do risco de contaminação pela Co-
vid-19, assim como a melhoria da quali-
dade de vida das populações.
O administrador do distrito de Mar-
racuene, Shafee Sidat, disse na ocasião 
que a entrada em funcionamento das 
fontes de abastecimento de água vai ao 
encontro dos esforços do governo com 
vista a garantir o acesso à água pela po-
pulação das zonas recônditas. 
Refira que ainda no âmbito do apoio à 
prevenção e combate ao novo Corona-
vírus, a Heineken Moçambique entre-
gou no mês passado diverso material 
e produtos de prevenção ao Ministério 
da Saúde, nomeadamente quantidades 
significativas de álcool gel, macacões de 
protecção, máscaras cirúrgicas e luvas.

O BCI ofereceu, há dias, um lote de 
meios de proteção e de higienização, ao 
Gabinete da Esposa do Governador da 
província da Zambézia, na cidade de 
Quelimane. A entrega do material, com-
posto por recipientes para a lavagem 
das mãos e respectivos suportes, más-
caras faciais e caixas de sabão, insere-se 
no Plano do BCI de apoio à Prevenção 
contra a pandemia do novo Coronaví-
rus.
A Esposa do Governador da Zambézia, 

Margarida Matos, que re-
cebeu o material, enalteceu 
o gesto, salientando que 
“juntos somos mais fortes”, 
e assegurou que “estes pro-
dutos de higienização hão-
-de chegar às localidades da 
nossa província”.
Em representação do BCI, 
a directora comercial regio-
nal, Sara Manhiça, agrade-
ceu, por seu turno, a opor-
tunidade dada ao Banco de 
fazer parte dos esforços que 
estão a ser desenvolvidos 

para fazer face ao flagelo. Frisou ainda 
que com o apoio o BCI pretende aju-
dar a minimizar os efeitos nefastos da 
pandemia, naquela província da região 
centro de Moçambique.
Recorde-se que, no actual contexto de 
luta contra a Covid-19, através da sua 
rede de Agências, o BCI está a cana-
lizar apoios a unidades hospitalares e 
centros de saúde, ao nível provincial, 
distrital e dos postos administrativos, 
em todo o País.

Os líderes comunitários de Morrum-
bala, na província da Zambézia, estão 
a apostar em campanhas porta-porta 
para sensibilizar as suas comunidades 
a cumprir com as medidas de preven-
ção da Covid-19 emitidas pelas auto-
ridades da Saúde. “Na actual situação 
da Covid-19 há que evitar aglomera-
ções das pessoas, por isso, optei por 
sensibilizar as minhas comunidades, 
andando de casa em casa para a mi-
nha própria protecção, assim como 
dos outros”, refere, à título de exem-
plo, Rodrigues Mangrazi, líder comu-
nitário de Boroma, na Área de Pro-
grama da World Vision-Moçambique 
(WV-Moç) em Nhamaraua. “Eu sen-
sibilizo as pessoas a lavar sempre as 

mãos com água e sabão ou cinza, a 
usar uma máscara ao sair de casa 
e também a respeitar o distancia-
mento físico”, acrescenta o mesmo 
líder, salientando também que tem 
estado a mobilizar o seu povoado 
para acabar com o fecalismo a céu 
aberto, promovendo o uso de la-
trinas e, assim, “garantir a saúde 
das crianças e de toda esta comu-
nidade”. Em Derre, um dos líderes 
destacados nas acções de sensibili-
zação das comunidades locais para 

a prevenção da Covid-19 é Sagrado 
Oliveira que está também a mobili-
zar os residentes a montar pequenos 
sistemas de lavagem das mãos, vulgo 
tippy taps, nas residências.
“Felizmente, estas mensagens estão a 
ser cumpridas pela maioria das pes-
soas”, diz o líder Sagrado Oliveira, or-
gulhoso do seu papel de protector da 
comunidade. Antes, Rodrigues Man-
grazi e Sagrado Oliveira foram sensi-
bilizados pelos membros dos comités 
locais de água, formados pela World 
Vision-Moçambique (WV-Moç), com 
vista ao cultivo de boas práticas de hi-
giene e saneamento, bem como divul-
gação de mensagens de prevenção da 
Covid-19 junto da população. 

No âmbito do seu programa 
de Responsabilidade Social, a 
Sociedade Moçambicana de 
Cabotagem (SMC) associou-se 
à iniciativa #Todos por Cabo 
Delgado, disponibilizando o 
transporte por via marítima de 
contentores com bens e dona-
tivos para os milhares de des-
locados daquela província do 
norte do país.
A primeira fase da campanha 
decorreu entre 28 de Julho e 5 
de Agosto com o objectivo de 
encher dois contentores, jun-
tando o esforço de várias empresas e 
sociedade civil. Entre os vários par-
ceiros da acção estão a Sociedade Mo-
çambicana de Cabotagem, Porto de 
Maputo, Vamoz, Makobo, Movimento 
Activistas de Moçambique e Universi-
dade Católica.
Segundo Joana Martins, coordenado-
ra do Movimento Vamoz, “a adesão 
foi um pouco tímida”, não conseguin-
do até agora o objectivo de encher os 
dois contentores previstos, daí que a 
campanha se mantenha activa através 
das redes sociais e de outros contac-
tos para quem ainda quiser ajudar de 
alguma forma. Os promotores da ini-

ciativa #Todos por Cabo Delgado es-
tão já a organizar uma segunda fase 
da campanha que passará pela recolha 
de bens nos supermercados, bem como 
outras acções futuras. 
Para Pedro Monjardino, gestor de 
projecto na Sociedade Moçambicana 
de Cabotagem, “Cabo Delgado precisa 
da ajuda e da solidariedade de todos”. 
Por isso, “a SMC decidiu apoiar a ini-
ciativa, disponibilizando espaço nos 
seus navios para que bens e donativos 
recolhidos possam chegar mais rapida-
mente e de forma íntegra a Nampula 
e a Pemba, onde está concentrada a 
maioria dos deslocados”. 

Heineken leva mais água para 
Marracuene para prevenir a Covid - 19 

BCI doa material de prevenção contra 
a Covid-19 na Zambézia

Líderes comunitários apostam em 
campanha porta-a-porta

Sociedade civil mobiliza-se para ajudar 
milhares de deslocados em Cabo Delgado

Marcas em Movimento
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economia

Central sino-americana entrega estudo sobre integração eléctrica 
A Ncondezi Energy entregou à Electricidade de Moçambique um estudo sobre as opções de 
integração na rede eléctrica moçambicana de uma nova central a carvão que a empresa pretende 
construir na província de Tete, no Norte de Moçambique. A Ncondezi refere que o estudo identificou 
várias formas de reduzir os custos das linhas de transmissão de energia.

Banco de Moçambique 
lança iniciativa para 
fomento de serviços 
financeiros
 O Banco de Moçambique lan-
çou esta segunda-feira a se-
gunda edição do Sandbox da 
primeira edição do Hub de ino-
vação, uma iniciativa que tem 
como objectivo fomentar a cria-
ção de serviços financeiros para 
a promoção da inclusão financei-
ra no país.
 Falando durante o lançamento, 
o Governador do Banco de Mo-
çambique, Rogério Zandamela, 
frisou que a segunda edição do 
Sandbox Regulatório enquadra-
-se no âmbito da implementação 
da Estratégia Nacional de Inclu-
são Financeira 2016-2022, que 
tem como objectivo, entre ou-
tros, aumentar o nível de aces-
so e uso dos serviços financeiros 
para a população moçambicana. 
“Pretende-se que este projecto 
responda aos desafios impostos 
pela inovação tecnológica virada 
para os serviços financeiros, sem 
negligenciar os desafios ligados à 
mitigação de riscos, estabilidade 
financeira, protecção do consu-
midor e conduta do mercado”, 
disse Zandamela. 
No seguimento deste objectivo, 
o Banco de Moçambique conta 
com a participação de vários 
parceiros, com destaque para 
o Financial Sector Deepening 
Moçambique, instituição com a 
qual celebrou um memorando 
de entendimento em Janeiro de 
2018, visando o desenvolvimen-
to do projecto de incubadora 
para as Fintechs, também co-
nhecido por Sandbox.
Por seu turno, a directora exe-
cutiva da FSDMOC, Esselina 
Macome, afirmou que o lança-
mento da segunda edição do 
Sandbox é um sinal inequívoco 
de que a abordagem “testar e 
apreender” (“test and learn”) 
resultou.  É um sinal de confian-
ça e sobretudo de muita respon-
sabilidade.
“Desta maneira, as Fintechs es-
tarão a contribuir para a inclu-
são financeira, inclusão social, 
e acima de tudo para o alcance 
dos objectivos de desenvolvi-
mento sustentável”, disse.
Para Macome, o mercado mo-
çambicano regista de alguns 
anos a esta parte novos modelos 
de negócio disponibilizados pelas 
plataformas digitais.  

“Empregabilidade juvenil passa pela 
união de esforços”

Txilar conquista prémio internacional 
Cerveja de Qualidade de Ouro 

Osvaldo Petersburgo

A união de esforços para 
a promoção de emprego 
para jovens, bem como a 
elaboração de medidas 
competitivas para o au-
mento da produção e da 
produtividade são alguns 
dos pontos defendidos 
pelos governantes e pela 
Sociedade Civil durante 
o fórum sobre emprego 
e empregabilidade, orga-
nizado pela International 
Youth Foundation (IYF), 
em parceria com a Secre-
taria de Estado da Juven-
tude e Emprego (SEJE). 

Elísio Muchanga

Quando o mundo 
debate-se com 
a problemáti-
ca do emprego 
provocada pelo 

novo coronavírus que forçou 
no mundo, e não só, à para-
lisação de muitos postos de 
trabalho, bem como ao en-
cerramento de empresas de-
vido a crise económica, fruto 
da pandemia, o Secretário de 
Estado da Juventude e Em-
prego, Osvaldo Petersburgo, 
defende a união de esforços 
para a promoção de emprego 
para jovens como caminho 
para a resolução da proble-
mática do emprego no país.
Petersburgo, que falava du-
rante o fórum virtual sobre 
emprego e empregabilidade, 
aponta para a necessidade de 
alinhamento entre o Gover-
no e parceiros das diversas 
iniciativas de promoção de 
emprego e empregabilidade 
juvenil.
O fórum organizado pela In-
ternational Youth Founda-
tion (IYF), em parceria com 
a Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Emprego (SEJE), 
como resposta aos desafios 
impostos pela pandemia do 
novo coronavírus no país, en-
quadra-se no programa “Via: 
rotas para o trabalho”, em 
curso há 5 anos no país, sob 
financiamento da Master-

Card Foundation, através da 
International Youth Founda-
tion (IYF), uma organização 
norte-americana com represen-
tação em 73 países no mundo, 
incluindo Moçambique.
No encontro, Ilídio Caifaz, re-
presentante da International 
Youth Foundation, defendeu a 
necessidade da promoção des-
te tipo de evento no país no 
processo de busca de soluções 
de empregabilidade juvenil 
no país, que tem se mostra-
do cada vez mais desafiante, 
com um crescente número de 
jovens com formação técnica 
profissional.
 “Queremos que o país acolha 
esta iniciativa como uma pla-
taforma para todos contribuí-
rem para a empregabilidade 
dos jovens no país” frisou.
 O evento contou com a par-
ticipação do ministro da Eco-
nomia e Finanças, Adriano 
Maleiane, que na ocasião sa-
lientou que uma das priorida-
des do Plano Quinquenal do 
Governo (2020/2024) é a ge-
ração de emprego para os jo-
vens que perfazem 33 porcento 
da população economicamente 
activa. Maleiane disse também 
que a geração de emprego pas-
sa também pela elaboração 
de medidas competitivas para 
o aumento da produção e da 
produtividade.
Entretanto, o emprego con-
tinua a ser um dos principais 
desafios na África Austral, a 
título de exemplo, os últimos 
inquéritos ao orçamento fa-
miliar revelam que a taxa de 
desemprego cresceu de 18,7% 
em 2004 para 25,3% em 2015 
(taxa de 47,7% para a faixa 
etária entre os 15 e 19 anos). 
As taxas de desemprego são 

A cerveja genuinamente mo-
çambicana Txilar, produzida 
pela Heineken Moçambique, 
conquistou recentemente 
o Prémio de Qualidade de 
Ouro 2020, atribuído pelo 
Instituto Internacional de 
Qualidade Independente, da 
Bélgica, uma organização es-
pecializada na avaliação de 
cervejas e bebidas não alcoó-
licas. 
A Txilar é reconhecida inter-
nacionalmente por preencher 
um conjunto de requisitos, no-
meadamente o aspecto visual 
da embalagem, o gosto e sa-
bor inconfundíveis, tendo sido 
aprovada por um júri profis-
sional composto por técnicos, 
mestres cervejeiros e engenhei-
ros químicos.
Para a Heineken Moçambique, 
este é um prémio que repre-
senta um testemunho para os 
moçambicanos e demonstra a 
sua capacidade de desenvolver 
e fabricar uma cerveja local 
que possa competir e estar or-
gulhosamente entre as cervejas 

de melhor qualidade do mun-
do.
“É com grande regozijo que 
recebemos o prémio numa das 
principais avaliações do mun-
do em matéria de cervejas e 
bebidas alcoólicas. Este reco-
nhecimento confirma o nosso 
objectivo de oferecer uma al-
ternativa de grande qualidade 
ao mercado moçambicano”, 
disse o director-geral da Hei-
neken Moçambique, Nuno Si-
mes. 
Por sua vez, o director da 
fábrica, Niko Van Cauwen-
berge, refere que “a Heineken 
Moçambique continuará a as-
segurar os mais altos padrões 
de produção, de modo a dis-
ponibilizar aos consumidores 
moçambicanos e não só uma 
cerveja de categoria mundial”.    
A Txilar foi lançada em Ja-
neiro do ano passado e de lá 
a esta parte tem sido uma re-
ferência de sucesso, ocupando 
o lugar de uma das cervejas 
mais consumidas e apreciadas 
em Moçambique.   

mais elevadas nas áreas ur-
banas, especialmente entre 

jovens e mulheres. Há dife-
renças importantes de género 
na concentração da força de 
trabalho por sector: 90% das 
mulheres activas trabalham na 
agricultura, em comparação 
com 70% da população activa 
masculina.
  Na região austral estima-se 
que, entre 2015 e 2030, 1.1 
milhões de pessoas entrem 
anualmente no mercado de 
trabalho. A fraca criação de 
emprego, a inadequação de 
competências e os obstáculos 
à criação ou ao crescimento de 
novos negócios têm contribuí-
do para taxas de desemprego 
entre 15% e 35% nos países 
membros da SACU. 
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Derrapagem do metical “engorda” serviço da dívida

Brasileiros interessados em investir no 
agronegócio em Moçambique

O metical, a moeda na-
cional, tem nos últimos 
meses registado uma 
tendência de depreciação 
face às moedas de refe-
rência internacional, o que 
tem resultado no aumen-
to do custo de vida das 
populações, bem como 
do serviço da dívida públi-
ca que, segundo a Fitch, 
deve subir para 106% do 
PIB em 2020 face aos 97% 
de 2019.

Elisio Muchanga 

Numa altura em 
que o país e o 
mundo encon-
tram-se a braços 
com a pandemia 

do novo coronavírus, que tem 
devastado as economias até mais 
prósperas, a moeda nacional, o 
metical, não é excepção nesta de-
vastação.
 Numa análise minuciosa feita 
pelo MAGAZINE constatou-se 
que o metical vem se deprecian-
do desde o início do ano, não 
obstante este ter encerrado o ano 
de 2019 numa posição razoável, 
com o metical a depreciar apenas 
4,26 porcento face ao dólar ame-
ricano. 
No início do ano, a moeda mo-
çambicana já mostrava uma 
tendência de depreciação face 
às principais moedas de circula-
ção no Mercado Cambial Inter-
bancário (MCI), com destaque 
para a divisa norte-americana. O 
câmbio oficial, tanto na compra 
e venda, não era superior a 65 
meticais/USD.
A título de exemplo, no início do 
ano um dólar era cotado a 64,06 
meticais, tendo em Março, no 
início do segundo trimestre do 
ano, iniciado a sua depreciação 
ao ser cotado a 66,62 meticais 
até atingir os 67,97 meticais em 
Maio e 69,17 em Junho. A moe-
da norte- americana fechou o 
mês de Julho a ser cotada a 70,2 
meticais, num claro sinal de uma 
depreciação do metical face ao 
dólar norte-americano. 
 Já em relação a igual período do 
ano passado o dólar americano 
era cotado em Janeiro de 2019 
em 61,37 meticais, em Março a 
63,24 e a 61,38 em Junho, ten-
do fechado o mês de Agosto nos 
60,68 meticais. 
Face a esta constante deprecia-
ção do metical em relação ao 
dólar a agência de notação fi-
nanceira Fitch Ratings prevê que 
a dívida pública aumente para 

106% do PIB em 2020 face aos 
97% de 2019, devido às grandes 
necessidades de financiamento, à 
depreciação do metical, que re-
presenta apenas 14% do total de 
dívida e à acumulação de paga-
mentos atrasados.

‟Depreciação vai aumen-
tar o custo do serviço da 
dívida”- defende econo-
mista

 A economista e pesquisadora do 
Centro de Integridade Pública, 
Celeste Banze, salienta que a al-
teração das taxas de câmbio traz 
grandes impactos no custo do 
serviço da dívida e no stock da 
dívida. 
Socorrendo-se no relatório da 
Dívida Pública 2019, Banze sa-
lienta que cerca de 80% da dí-
vida pública moçambicana está 
expressa em moeda estrangeira e 
a moeda predominante é o dólar. 
Cerca de 99,2% e 15,5% da dívi-
da pública externa e interna, res-
pectivamente, estão em dólares 
americanos, o que impacta no 
custo do serviço da dívida.
“Isto mostra que o risco cambial 
do metical em relação ao dólar é 
muito alto e uma alteração das 
taxas de câmbio tem impacto no 
custo do serviço da dívida e no 
stock da dívida”, frisa a econo-
mista,  que aponta também nas 
restrições comerciais, de circula-
ção de pessoas e bens e de reces-
são económica mundial causados 
pela pandemia da Covid-19,  
como as causas por detrás da de-
preciação do metical, incluindo 
a queda do investimento directo 
estrangeiro, a queda das expor-
tações, e as medidas de política 
monetária implementada pelo 
Banco Central.
A economista refere que, como 
possível solução a este dilema, 
as políticas públicas viradas ao 
incremento da produção interna, 
não só em bens e serviços no seu 
estado bruto mas também com 
algum grau de transformação, 
devem imediatamente sair do 
papel.
 “Esta é uma recomendação que 
até já tem “cabelos brancos” 
e chega a ser repetitiva. Mas o 

Empresários brasileiros mani-
festaram, durante o Economic 
Briefing, organizado recente-
mente pelo Standard Bank, o 
interesse em investir no agro-
negócio em Moçambique, dado 
o potencial agroecológico e as 
oportunidades que o País ofere-
ce neste sector, considerado um 
dos mais promissores.
O evento, que decorreu em 
forma de “webinar”, foi conce-
bido especificamente para em-
presários brasileiros baseados 
naquele país latino-americano, 
mas com empreendimentos ou 
interesses em Moçambique e ti-
nha como objectivo apresentar 
o ambiente e as perspectivas 
macroeconómicas, bem como as 
oportunidades de investimento 
existentes em diversos sectores 
no nosso País.
Na sua intervenção de abertu-
ra, o administrador delegado 
do Standard Bank, Chuma 
Nwokocha, realçou o facto de o 
“webinar” decorrer numa altura 
em que estão a ser feitos enor-
mes investimentos no sector do 
gás na bacia do Rovuma, na 
província de Cabo Delgado.
“Estes investimentos consti-
tuem uma oportunidade ímpar 
para as empresas moçambica-
nas e brasileiras, e esperamos 
que ajude a tomar as melhores 
decisões em relação às áreas de 

investimento”, disse.
Para a directora-geral do es-
critório do Standard Bank no 
Brasil, Natália Dias, os projec-
tos de Gás Natural Liquefeito 
(GNL) que estão a ser desen-
volvidos na bacia do Rovuma, 
e que vão colocar Moçambique 
na lista dos cinco maiores pro-
dutores e fornecedores deste 
importante recurso energético 
no mundo, têm potencial para 
dinamizar diversos sectores no 
País, tais como os de agronegó-
cio, transporte, logística, entre 
outros.
“É um momento histórico para 
Moçambique, por isso organi-
zamos este evento para par-
tilhar as informações sobre as 
oportunidades de investimen-
to, bem como a experiência do 
Standard Bank, que tem sido 
parceiro de diversas empresas 
multinacionais (incluindo bra-
sileiras) e do Governo local”, 
sublinhou Natália Dias.
Durante o evento, os empresá-
rios brasileiros apresentaram 
questões ligadas às taxas de 
juro aplicáveis ao sector, às 
ligações existentes entre os 
produtores, a indústria e o 
mercado consumidor, ao es-
coamento, aos incentivos ofe-
recidos pelo Governo a quem 
pretende investir no sector, 
entre outras.

Na ocasião, para além de 
apresentar o ambiente e as 
perspectivas macroeconómi-
cas, o economista-chefe do 
Standard Bank, Fáusio Mus-
sá, falou da experiência do 
banco no agronegócio e par-
tilhou informações relevantes 
sobre o sector no País. 
Referiu-se ao projecto “Sus-
tenta”, promovido pelo Go-
verno, através do Ministério 
da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, como um claro 
indicador da vontade de ala-
vancar e dinamizar o sector 
do agronegócio no País.
“Através deste projecto, o Go-
verno fornece aos produtores 
técnicas e equipamentos agrí-
colas, na perspectiva de que as 
pessoas abandonem a enxada 
e as práticas rudimentares, e 
passem a usar maquinaria mo-
derna para a produção”, disse, 
acrescentando que “numa fase 
inicial, o projecto Sustenta foi 
implementado em duas pro-
víncias (Nampula e Zambézia), 
e a partir deste ano passa a ser 
em todo o País. O objectivo é 
começar a transformar a agri-
cultura de subsistência numa 
agricultura mais mecanizada e 
mais virada para o mercado”, 
explicou o economista-chefe do 
Standard Bank aos potenciais 
investidores brasileiros.

contexto actual causado pela 
pandemia da Covid-19 veio des-
tapar um cenário que era cons-
tantemente camuflado nos vários 
discursos de tomada de posse e 
nos famosos “Estados da Na-
ção”, frisa.
O cenário actual mostra que se 
“enterrou” muitos recursos em 
nome da agricultura e em nome 
dos sectores sociais no geral, re-
cursos estes que na verdade ser-
viam para enriquecer uma certa 
elite à custa do empobrecimento 
contínuo do povo moçambicano. 
“Esta pandemia exige mudança, 
e esta mudança deve ser urgen-

te”, salienta.
 
Fonte: Banco de Moçambique

Depreciação enfraquece 
capacidade do país para 
enfrentar a crise

Já em relação à inclusão do novo 
coronavírus e das decisões toma-
das pelo Banco Central com o 
intuito de reduzir a oscilação da 
taxa de câmbio e, por essa via, 
promover a estabilidade dos pre-
ços dos bens e serviços, algumas 
organizações da Sociedade Civil 
criticam o modelo usado pelo 
Banco Central, principalmente 
quando este disponibilizou os 500 
milhões de dólares.
 O CDD é um dos que con-
testam a decisão tomada pelo 
Banco Central, argumentando 
que em Março, quando o Ban-
co disponibilizou os 500 milhões 
de dólares, a taxa de câmbio de 
referência do BM indicava que 
cada unidade de dólar americano 
custava 67 meticais. No entanto, 
e contrariamente ao esperado, o 
metical começou a depreciar, a 
uma taxa média diária de 0.1%, 

estando cada dólar actualmente 
cotado em 70.12 meticais. 
Este valor, que representa uma 
depreciação de 9% em relação 
à taxa de câmbio média do ano 
passado (62,5 meticais), levou a 
agência norte- americana Fitch 
Ratings a considerar o meti-
cal como uma das moedas mais 
“vulneráveis” à pandemia de Co-
vid-19, a nível mundial.
 O CDD aponta dois dos efeitos 
económicos indesejáveis e resul-
tantes desta evolução negativa 
do valor do metical em relação 
ao dólar americano, sendo o 
agravamento da insustentabili-
dade da dívida pública pelo en-
carecimento do serviço de dívida, 
bem como o encarecimento das 
importações de produtos e ser-
viços. 
“Este esforço financeiro adicio-
nal provocado pela depreciação 
do metical em relação ao dólar 
americano enfraquece a capa-
cidade do país para enfrentar a 
crise económica causada pela Co-
vid-19, que obrigou ao distancia-
mento social e à paralisação total 
ou parcial de muitas actividades 
económicas”, defende o organis-
mo.
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O sol deixa-se engolido pelo mar e a lua do 
outro lado é cuspida. É o ritual de passagem 
do dia para noite que por estes dias acontece 
um pouco mais cedo. As 24 horas passam à 
velocidade possível. As árvores deixam-se 
massajar pelos ventos violentos de Agosto. Os 
cães vadios continuam a condicionar o trânsito 
enquanto caminham para os contentores de lixo. 
As aves continuam a pousar nos cabos eléctri-
cos despreocupadas com o futuro. Para elas que 
há muito estão habituadas a viver suspensas, a 
Covid-19 não lhes trocou as contas. Os dias são 
comuns para o que não depende das decisões dos 
homens que têm o martelo na mão. 
«Mais trinta dias assim?» parece ser o que a mu-
lher encostada à base de um poste parece dizer, 
ladeada por outras centenas de pessoas que não 
podem ficar em casa. Se tiverem de morrer, pre-
ferem morrer na rua. «Mais trinta dias assim?» é 
uma pergunta retórica e irónica, como quem sabe 
a resposta e está disposto a seguir em direcção 
contrária, não pela necessidade adolescente 
de rebeldia, mas pela sobrevivência que nos 
é, como homens, inerente. 
 «Mais trinta dias assim?» já quem pergunta 
é a Primeira-Dama Isaura Nyusi, sem po-
ses irónicas ou retóricas, é uma pergunta 
feita com a mesma seriedade de «quem é 
Maíta?», embora todos saibamos que seja 
ministra. E o marido [da Primeira-Dama], 
que por acaso é Presidente da República, 
deve estar a rir-se, mas não podemos ver 
pela máscara. Talvez seja por isso tam-
bém que teremos mais trinta dias assim. 
O presidente da Renamo, Ossufo Mo-
made, deve estar a dizer a Viana Maga-
lhães, o chefe da bancada parlamentar 
da Perdiz, que está feliz por termos 
mais trinta dias assim. Afinal, é mais 
uma oportunidade para fazer mais uma 
comunicação à Nação, que nos habitua-
mos por estes dias, ao mesmo tempo que 
nos habituamos às máscaras. Isto anda 
mesmo tudo ligado.
Por mais trinta dias assim, quem fica 
também feliz são os polícias de trânsito, 
que mais do que multar os motoristas que 
pisam fundo no acelerador na esperança 
de conseguirem fazer ainda mais viagens 
nestes dias que não nos afinam podem 
também multar os passageiros que viajam 
desmascarados nos transportes públicos. 
Mais trinta dias assim, outros trinta dias 
assim e não há outro remédio. 

Outros trinta dias assim…
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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

 Feliz aniversário! Hoje é um 
dos dias universais, pois 

completar mais um 
ano de vida é um mo-
mento de alegria, de 
celebrar junto dos 
que mais se ama, 
junto daqueles que 
têm um sorriso e 
um abraço sinceros 

para compartilhar 
contigo neste dia de 

festa. Abras as portas 
da tua casa para todas 

a s felicitações, para a alegria 
que é a dádiva da vida e usufruas dela o mel-
hor que conseguires.

Felicidades para ti por 
este dia tão especial que 

é o teu aniversário. 
P a r a b é n s !  Q u e 
tenhas muitos anos 
de vida, abençoa-
dos e felizes, e que 
estes dias futuros 
sejam todos de 
harmonia, paz e 

desejos realizados. 
Que o teu coração 

esteja sempre em festa, 
porque tu és um ser de luz 

e especial para nós. Com todas as minhas 
forças eu te desejo um feliz aniversário.

Cláudia

Carolina 

SatinaCristina 

Elisa 

Saibas que o esquecimento 
desta data foi inocente, 

pois às vezes, e du-
rante a loucura do 
dia-a-dia, há tanta 
coisa para fazer e 
tanta coisa por que 
pensar que aca-
bamos esquecendo 
o que realmente 

importa. Lamento 
o atraso, pois tu és 

muito importante 
para mim. De hoje em 

diante desejo as maiores 
felicidades, muitos anos de vida, muita paz, 
saúde, amor e sucesso. Sejas muito feliz!

Hoje celebraremos em 
grande estilo com tudo 

que tu tens direito, 
pois não existe no 
mundo amiga 
mais atenciosa, 
carinhosa e pre-
sente que tu. Eu 
não me lembro 
de passar um 
dia inteiro sem 

a tua companhia, 
por pouco tempo 

que fosse. Desejo-te a 
mesma felicidade que 

sonho para mim e completes mais anos 
de vida, e que todos saibam manter esta 
nossa linda amizade sempre constante e 
verdadeira!

Parabéns! Que a vida 
continue sorrindo 

e presenteando-
te com as mel-
hores graças, 
c o m  m u i t o 
a m o r ,  c o m 
muita saúde, 
amizade e mil 

felicidades. Por 
isso vivas sempre 

em busca do que 
for melhor para ti. 

Estarei torcendo para 
que tenhas uma vida inteira e de mui-
tas realizações e que consigas todas as 
coisas que o teu coração deseja. Que 
esse aniversário traga muita alegria. 
Parabéns!

O tempo passa rápido 
e muitas vezes es-

tamos tão ocu-
pados, vivendo 
momentos que 
acabamos es-
quecendo que 
dele depende 
o  n o s s o  f u -

turo. Viva esta 
fase maravilho-

sa da tua vida com 
sabedoria. Busque camin-

hos novos, lute pelos teus ideais, 
mostre a tua cara de alegria ou de 
tristeza, mas faça tudo isso sabendo 
que as coisas que realizamos hoje, 
independentemente de boas ou não, 
causarão efeitos no nosso amanhã. 

Amad 

Fernando 
Um aniversário cheio 

de paz! Nada mais 
que os sentimen-

tos mais puros se 
concretizem em 
gestos de bon-
dade e o amor 
encontre aber-
tas as portas do 
teu coração. Que 

possas guardar 
deste aniversário 

as melhores lem-
branças e que tudo 

contribua para a tua felicidade. 
Parabéns por hoje e sempre!

Nilza, que a tua vida e 
teu caminhar estejam 

sempre premiados 
com a presença 
de Deus, guiando 
os teus passos e 
intuindo as tuas 
decisões para 
que as tuas con-
quistas e vitórias 

sejam constantes 
nos teus dias. Que 

hoje, mesmo depois 
de apagar as velas, a 

luz de Deus possa brilhar 
na tua vida, trazendo a paz, amor e 
felicidade! 

Nilza 
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Tânia Tomé no Congresso de Leitura do Brasil
A escritora, poeta e coach internacional Tânia Tomé foi uma das autoras convidadas à 3ª edição do 
CONALER – Congresso Nacional de Leitura Online do Brasil. Numa edição que tinha como lema “Livros e 
leitura em tempos de pandemia”, Tânia Tomé participou no sarau literário, logo na sessão inaugural.

Macilau na reabertura 
do “Camões” 

Preta luz apagou-se. Morreu 
Waldemar Bastos

Após a suspensão temporária 
da Galeria devido às medidas 
de prevenção à pandemia da 
Covid-19, o Camões – Centro 
Cultural Português em Mapu-
to reabre no dia 12 de Agosto, 
às 18h00, com a inauguração 
da exposição “Água”, de Mário 
Macilau, renomado fotógrafo 
moçambicano, vencedor de vá-
rios prémios e com uma vasta 
carreira internacional. A ceri-
mónia será realizada institucio-
nalmente, com transmissão em 
directo pelas redes sociais.
Mário Macilau descobriu a 
paixão pela fotografia aos 15 
anos, tendo já apresentado o 
seu trabalho em países como 
a Malásia, China, Bangladesh, 
Portugal, Espanha, Bélgica, 
Bulgária, Itália, Zimbabwe, 
África de Sul, Austrália, Ale-
manha, Suíça e Suécia.
O projecto desta exposição en-
fatiza a importância da água e 
o acesso à mesma. Num perío-
do como o que atravessamos, 
mais do que nunca a água é 
essencial ao saneamento e hi-
giene comunitários. Mário 
Macilau apresenta uma série 
de fotografias dedicada a alte-
rações climáticas e a questões 
relacionadas com a temática da 
água como bem fundamental 
de vida para a Humanidade. A 
série apresentada nesta exposi-
ção foi registada durante os úl-
timos 3 anos, em Moçambique, 
maioritariamente na província 
do Niassa, distrito de Cuam-
ba, no âmbito de um projecto 
desenvolvido com comunidades 
locais apoiadas pela WaterAid 
Moçambique, uma organização 
não governamental baseada no 
Reino Unido, que dedica a sua 
actuação a nível mundial na 
área da Água, Saneamento e 
Higiene.
A convite do Camões – Centro 
Cultural Português, o projec-
to da exposição “Água” conta 
com a especial participação do 
renomado historiador e escri-
tor João Paulo Borges Coelho, 
que publicou anteriormente 
um livro com o mesmo título e 
apresenta de forma inédita nes-
ta mostra uma reflexão poética 
sobre a série de fotografias cujo 
tema admite despertar um pe-
culiar interesse.

Punhos no ar: a pandemia 
não parou o Hip-Hop

O músico angolano 
Waldemar Bastos, um 
dos mais consagrados 
artistas lusófonos e dos 
primeiros artistas de An-
gola a alcançar a interna-
cionalização, morreu esta 
segunda-feira de madru-
gada em Lisboa, aos 66 
anos, disse à agência 
Lusa o Ministério da Cul-
tura, Turismo e Ambien-
te de Angola. Radicado 
em Portugal, estava em 
tratamentos oncológicos 
desde há um ano, referiu a 
mesma fonte. Era casado 
e deixa dois filhos.

Com um percurso 
profissional de 
mais de quatro 
décadas, Wal-
demar  Bastos 

apresentava uma sonoridade 
que o próprio definia como 
“afro-luso-atlântica”, mar-
cada por composições de 
cariz autobiográfico. Traba-
lhou com nomes como Chi-
co Buarque, Dulce Pontes, 

David Byrne, Arto Lindsay 
e Ryuichi Sakamoto, en-
tre outros, e gravou com a 
Orquestra Gulbenkian, a 
London Symphony Orches-
tra e a Brazilian Symphony 
Orchestra. Em 2001, foi o 
único não fadista a cantar 
na cerimónia de trasladação 
de Amália Rodrigues para o 
Panteão Nacional, em Lis-
boa. Ele e a fadista tinham 
sido amigos próximos e ad-
miravam o trabalho um do 
outro.
Em 2018, recebeu o Prémio 
Nacional de Cultura e Artes, 
a mais importante distinção 
do estado angolano nesta 
área. No ano anterior, tinha 
sido considerado Músico e 
Cantor Internacional de 2017 
no X Encontro de Escritores 
Moçambicanos na Diáspora, 
em Lisboa, e em 1999 rece-
bera o prémio New Artist 
of the Year nos World Mu-
sic Awards, promovidos pelo 
Príncipe do Mónaco.
Waldemar dos Santos Alon-
so de Almeida Bastos nasceu 
em janeiro de 1954 na pro-
víncia de de São Salvador do 
Congo (ou M’Banza Kongo) 
e a seguir à independência 
de Angola, em 1975, exilou-
-se em Portugal para escapar 
à guerra civil que assolou o 

O Centro Cultural Franco-
-Moçambicano (CCFM) 
acolheu a quinta edição do 
Festival Nacional de Hip-
-Hop denominado “Punhos 
no Ar” (FNH2PA), sábado 
dia 08 de Agosto. As actua-
ções foram exibidas em di-
recto nas plataformas Face-
book e YouTube do CCFM.
Nascido em 2016, atra-
vés de uma parceria entre 
o Centro Cultural Franco 
Moçambicano, o Café Bar 
Gil Vicente e a Nexta Vida 
Entertainment, o Festival 
de Hip Hop “Punhos no 
Ar” é um evento centra-
do na valorização do Hip-
-Hop Moçambicano, além 
de promover um encontro 
de várias províncias, permi-
tindo assim um importante 
intercâmbio entre os aman-
tes e praticantes da área e 
o aprofundamento dos laços 
que unem os fazedores da 
cultura Hip-Hop no nosso 
país.
Na impossibilidade de, este 
ano, ser realizado na pre-
sença física dos artistas e 
do público, devido à crise 
de saúde pública actual, 
com o perigo da propagação 
da pandemia da Covid-19 e 
da tomada de medidas res-
tritivas na realização de ac-
tividades públicas, o Festi-
val de Hip Hop “Punhos no 
Ar” aconteceu online, con-

tinuando a promover o seu 
principal objectivo: Exal-
tação do Hip-Hop Nacio-
nal, para tal vai reunir no 
mesmo palco artistas do Sul 
(Maputo e Matola), Centro 
(Beira e Chimoio) e Norte 
do País (Nampula).
Perante o contexto actual, 
o evento pretendeu ainda 
apelar à prevenção e sensi-
bilização da população em 
geral para a urgência de se 
proteger, respeitando o dis-
tanciamento social ainda 
necessário.
Nesta 5ª edição, tal como 
nas quatro edições anterio-
res, o Festival contou com 
apoio da TOTAL, mas 
também com outros par-
ceiros de longa data, como 
é o caso do Mac Creative 
Lines, TV Cabo, Água da 
Namaacha, SóArte Media, 
Pernord Ricard Mocambi-
que, Markas de Hip-Hop, 
MX Records, Geração Hip-
-Hop, Radiação Hip-Hop e 
Bomba Music.
Da música passando pelo 
expo-beatz de produtores 
também do Sul (Maputo, 
Xai-Xai), Centro (Beira, 
Chimoio, Tete) e Norte 
(Nampula e Pemba) do 
país, o evento celebrou o 
hip-hop, com actuações de 
rappers como Kay Real, 
Flash Ency, Colt Blame, 
Jazz P. Duplo V.

país.
Em anos recentes, acusou 
o regime de José Eduardo 
dos Santos de perseguição, 
por se recusar a apoiar o 
partido no poder, o MPLA 
(Movimento Popular de Li-
bertação de Angola). “Fo-
ram poucas ou nenhumas as 
vezes em que me deixaram 
cantar no meu país”, alegou 
em 2016 na rede social Fa-
cebook, acrescentando que 
se sentia vigiado “todos os 
dias, palmo a palmo, pela 
polícia secreta e ‘bufos’ ao 

serviço do regime no poder 
em Angola”.
Quando das eleições legis-
lativas de 23 de Agosto de 
2017 em Angola — as ter-
ceiras eleições depois do fim 
da guerra civil, que puse-
ram termo ao consulado de 
37 anos de José Eduardo 
dos Santos e elegeram como 
presidente João Lourenço, 
também do MPLA — Wal-
demar Bastos considerou 
“fundamental uma abertura, 
porque os angolanos têm que 
viver em liberdade”.
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Teatro infanto-juvenil: um elefante 
na loja de porcelanas

#FicaEmCasa: Alfa Thulana, a esperança 
em tempos sombrios

Depois de um período 
asfixiado pelos enredos 
chichês, o teatro infanto-
-juvenil tem estado a ga-
nhar novo fôlego. Educar 
sem ser panfletário é a 
grande questão que faz 
deste género um elefante 
na loja de porcelanas.  

Transform”. O tí-
tulo não esconde 
ao que o espectá-
culo vai, é mesmo 
sobre transforma-

ção, sobre como as mãos erguem 
vidas da água e do barro, uma 
reflexão sobre o tempo, das pe-
quenas mudanças que o tempo 
opera em nós e que damos pou-
ca importância até nos vermos 
completamente distantes do que 
éramos antes de tudo.
É um espectáculo que também 
serviria – e isto já diz muito 
- para adultos, tão donos do 
mundo que as transformações 
lhes são assustadoras, mas che-
ga sob a égide do teatro infantil, 
distante das histórias que nos 
habituamos a ver, quando estão 
as crianças postas do outro lado 
do palco.
 Há histórias para além das fá-
bulas mal dramatizadas que pa-
recem querer colocar em causa a 
inteligência infantil, imbecilizá-
-las, como se os actores não as 
pensassem questionadoras. É 
noutra margem desta forma de 
fazer teatro que Yuck Miranda, 
que assina este espectáculo com  
o moçambicano Buanamade 
Amade e a actriz do Botswana 
Jessica Lejowa, se situa, na cer-
teza de que é a pedra no char-
co que provoca ondas, provoca 
modas. E, se o mundo se move 
pelo que está em voga, que a 
pedra no charco seja suficien-
temente forte para que o que 
venha a seguir nos permita um 
teatro infantil inteligente e res-
ponsável. 

‘Transform” quer ser isso, a dra-
matização do recente livro da 
Eliana Nzualo “O Elefante Ten-
dai e os primos Hipopótamos” 
também, sempre a (e)levar a 
imaginação das crianças aos ra-
mos das mais altas árvores. 
“A grande diferença de fazer 
teatro para crianças e adultos é 
que adultos já somos. É muito 
mais fácil nos conectarmos aos 
nossos assuntos”, diz.
Fazer peças infanto-juvenis re-
quer uma regressão para a a 
criança interior, diz e vai noutra 
margem dos actores-adultos que 
se põem a pensar como crianças 
devem pensar. 
Sabe que o teatro infanto-juve-
nil é sensível, é preciso abordá-
-lo com pinças. “Os conteúdos 
tem de ser mais minuciosos”, 
diz ele que acredita que o Tea-
tro tem sempre um conteú-
do provocativo, reflexivo e de 
transformação, o que deve levar 
o actor a prestar atenção no 
detalhe, na linguagem. “A lin-
guagem da criança é muito dife-
rente da linguagem do adulto. É 
muito mais genuína”.
A metáfora para criança é sem-
pre uma descoberta. Mas enten-
de que o actor não deve fazer 
um esforço para ser entendido, 
precisa apenas fazer arte para 
conectar. “Fazer arte para 
criança é muito mais do que 
pensar ou arquitectar como sou 
percebido”. E a representação 
está lá, mas num formato mais 
sensorial. Ela acontece a partir 
do espaço sensorial que chega a 
esta audiência infanto-juvenil. 
“As crianças não são bobas”, faz 
saber.

Renascer nunca é fácil

Ernesto Langa, encenador e 
coordenador da Companhia de 
Artes Makwerhu, também tem 
estado a trabalhar mais virado 
para o público infanto-juvenil. 
Só neste período pandémico, 
fez dois trabalhos virados para 
crianças, uma oficina de circo e 
uma apresentação de fantoches.

A 7ª edição do projecto social 
#FicaEmCasa, que teve lugar 
na na noite de sexta-feira, 7 
de Agosto, foi marcada pela 
exaltação ao amor e à espe-
rança, através da música Gos-
pel.
Volvidos sensivelmente qua-
tro meses de confinamento, 
decorrente da pandemia do 
novo coronavírus, o projec-
to, promovido pelo Standard 
Bank, em parceria com a Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM) e a Televisão de Mo-
çambique (TVM), juntou no 
mesmo espaço os artistas Alfa 
Thulana, Xixel Langa e Oné-
sia Muholove.
Cumprindo com a sua pro-
messa, Alfa Thulana propor-
cionou ao público temas de 
cariz religioso, intercalando-os 
com o rock. A meio da sua 
actuação anunciou a primeira 
convidada da noite: a dinâmi-

ca compositora e entertainer, 
Xixel Langa, que agraciou o 
público com as suas enérgicas 
melodias afro jazz.

Seguiu-se a vez da jovem 
cantora Onésia Muholove 
juntar-se, igualmente, à festa, 
cantando e encantando os co-
rações dos amantes da música 
moçambicana. Um dos pontos 
mais altos da sua performance 
aconteceu quando cantou, em 
dueto, um tema gospel, com o 
cabeça de cartaz do espectácu-
lo, Alfa Thulana.
Transmitido através das redes 
sociais do Standard Bank e 
ainda pela TVM e pela Rádio 
Universitária da UEM, o show 
live alcançou, no Facebook, 
2.494 pessoas, em tempo real, 
e obteve 139 likes, 167 comen-
tários e 23 partilhas. No Ins-
tagram teve 93 likes e 87 co-
mentários. 
“Foi uma grande bênção. Es-
tou feliz por ter participado 
neste projecto. Aliás, durante 
os preparativos do evento já se 
antevia que seria um sucesso, 
pois as equipas de trabalho de-
monstraram grande profissio-
nalismo”, comentou Alfa Thu-

lana, momentos após o show.
Trata-se, segundo disse, de 
uma iniciativa nobre, na me-
dida em que, além de ser de 
cariz educativa, faz com que 
os músicos não fiquem ociosos, 
uma vez que cria uma oportu-
nidade para puderem fazer o 
que mais gostam: cantar e to-
car vidas, através da música.
“A música tem o poder para 
transformar situações negati-
vas em positivas, pelo que es-
pero que as pessoas que nos 
acompanharam nesta noite 
tenham sido tocadas, atra-
vés das nossas composições 
nesta iniciativa proporcio-
nada pelo Standard Bank e 
seus parceiros”, frisou.
Para Xixel Langa, foi um 
evento fantástico: “Adorei 
muito. A organização foi 
impecável, a partir do cum-
primento do horário até à 
qualidade do som. A minha 
participação foi especial, 
misturada com a música 
gospel de Alfa Thulana e a 
afinada voz da Onésia”, afir-
mou.
A participação de Onésia 
Muholove resumiu-se em 
duas composições que retra-
tam o amor, paz e conforto. 
No final agradeceu ao banco 
pela oportunidade: “Agrade-
ço bastante pela oportunida-
de. Tenho a certeza de que 
aproveitei a ocasião para 
ganhar mais notoriedade e 
contribuir ainda no combate 
à Covid-19”, concluiu.
Importa realçar que esta ini-
ciativa visa, essencialmente, 
entreter, através da arte, as 
pessoas durante o período 
de isolamento social, disse-
minando mensagens sobre a 
prevenção da Covid-19.

Entende que trabalhar para o 
público infanto-juvenil é um 
pouco mais pesado comparado 
ao público adulto. “Temos de 
voltar para o mundo infantil, 
sabendo que o mundo infantil 
de hoje não é o mesmo que o 
mundo infantil de ontem”, dis-
se. Os smartphones e as redes 
sociais acabam tendo um gran-
de peso na visão das crianças do 
mundo.
Ele, que tem passagem em tra-
balho de circo, tem estado a tra-
balhar na base de jogos infantis. 
Comummente, as mensagens 
que elaboram têm que ver com 

socializar as crianças, respeito e 
amor ao próximo. “Temas exis-
tem sempre e geralmente são 
os mesmos”. A diferença que se 
vai impor, diz, tem a ver com o 
lado artístico.  
Passar estas mensagens, sem 
que pareça palestra, é o grande 
exercício. Primeiro é o roteiro, 
depois aplica os jogos por cima.
O teatro infantil, entende, tem 
muito espaço e deve ser explora-
do. Reclama que existam muito 
poucos projectos virados para 
crianças. Os poucos que existem 
são virados para uma minoria. 
Sobretudo, nestes tempos de 

pandemia, em que os espectá-
culos são apresentados em pla-
taformas digitais como Zoom e 
facebook. 
Estes tempos pandémicos per-
mitem que os espectáculos ga-
nhem mais audiência, afinal, as 
plataformas electrónicas abrem-
-se para todos. Mas é o teatro a 
fazer a vez de cinema, a perder 
o contacto com o público, a per-
der um público concreto, a reac-
ção do público que até ajuda 
ao espectáculo. Mas é a única 
forma possível de se chegar ao 
público. “Temos que nos rein-
ventar, renascer nunca é fácil”.

Alfa Thulana

Onésia Muholove
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Artur Semedo candidato único à ATFM
A democracia de candidatos únicos vai, em Dezembro próximo, legitimar Artur Semedo como presidente 
da Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique (ATFM). Está assim encontrado o sucessor de 
Arnaldo Salvado, o agora director técnico da Federação Moçambicana de Futebol.desporto

O Secretário de Estado do Des-
porto, Carlos Gilberto Mendes, 
realizou na última sexta-feira 
uma visita de trabalho ao Es-
tádio Nacional do Zimpeto, 
para verificar o estado de cum-
primento das recomendações 
da CAF para aquele recinto 
desportivo continuar a receber 
jogos de carácter internacional. 
Na visita, Carlos Gilberto 
Mendes fazia-se acompanhar 
de quadros seniores da Secreta-
ria de Estado do Desporto e do 
presidente da Federação Mo-
çambicana de Futebol, Feizal 
Sidat, tendo sido, na ocasião, 
apresentadas ao SED as remo-
delações e benfeitorias efectua-
das nos diversos compartimen-
tos, desde os balneários a salas 
de apoio, como também as 
transformações e melhorias de 
que beneficiaram as bancadas 
VIP,  parte da bancada que 
será para os antigos atletas que 
serviram as diversas selecções 
nacionais de futebol. 
Na parte exterior do Estádio 
Nacional do Zimpeto, que cons-
titui áreas do Complexo Des-
portivo do Zimpeto, foi visita-
do demoradamente o espaço do 
futuro Centro Técnico da Fe-
deração Moçambicana de Fu-
tebol. Nas futuras instalações 
do Centro Técnico da FMF, 
de cerca de 10 hectares, serão 
erguidos dois campos de relva 
sintética, um de relva natural, 
uma pista de atletismo, um ho-
tel e ainda escritórios com di-
versas salas de serviços e lazer. 
O Secretário de Estado do Des-
porto instou a FMF a iniciar 
com a preparação dos compro-
missos da selecção nacional, 
de modo a aprimorar os as-
pectos físicos e acrescentando 
outras componentes, sempre 
que for autorizado dentro do 
decreto presidencial do Esta-
do de Emergência que vigora 
no país.

SED acompanha 
trabalhos das obras de 
reabilitação do ENZ

Desporto motorizado e ginásios vão ensaiar o 
protocolo sanitário das actividades desportivas 

Com a entrada em vigor 
do novo Estado de Emer-
gência, decretado pelo 
Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, as modalidades do 
desporto motorizado e 
ginásios são as primeiras 
que vão estagiar num 
período em que deverão 
seguir o protocolo a ser 
usado pelas modalidades 
individuais, selecções e 
equipas nacionais com 
compromissos interna-
cionais na retoma das 
actividades desportivas. 
A Secretaria de Estado 
do Desporto vem desen-
cadeando inspecções 
aos clubes e a Federação 
Moçambicana de Futebol 
tem vindo a reforçá-las 
com apoios em materiais 
de prevenção da Covid- 
19.

Alfredo Langa

No quadro da ope-
racionalização 
do Decreto nº 
51/2020 de 1 de 
Julho, que apro-

va as medidas de execução ad-
ministrativa para a prevenção 

e contenção da propagação da 
pandemia da Covid-19 a vigo-
rar durante o Estado de Emer-
gência, e tomando em conta a 
necessidade de definir acções 
específicas com vista ao reinício 
das actividades desportivas das 
modalidades individuais, selec-
ções e equipas nacionais com 
compromisso internacionais, a 
Secretaria de Estado do Des-
porto estabelece o protocolo a 
ser usado na retoma das activi-
dades desportivas. As modali-
dades individuais são o atletis-
mo, boxe, badminton, ciclismo, 
natação, ténis, vela, canoagem, 
pesca desportiva, mergulho 
desportivo, automobilismo, mo-
tociclismo, paraquedismo, artes 
marciais, hipismo, golfe, tiro, 
xadrez, halterofilismo, fisicultu-
rismo, triatlo e patinagem. 
Nas modalidades colectivas, o 
basquetebol vai participar na 
Liga Africana de Basquetebol, 
BAL/NBA. As regras gerais 
foram bem definidas, onde vai 
prevalecer como de carácter 
obrigatório a observância das 
medidas gerais de prevenção e 
combate da Covid-19, emana-
das pelo Governo e as direc-
trizes de prevenção da Orga-
nização Mundial da Saúde. O 
reinício das actividades físicas 
e desportivas individuais deve 
obrigatoriamente decorrer em 
observância rigorosa das me-
didas de prevenção e combate 
da Covid-19. Em caso de con-
taminação por Covid- 19, por 
qualquer um dos elementos 
envolvidos nas actividades de 
treino obedece ao cumprimento 
do protocolo de combate e pre-

venção da Covid-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde.
 Por regra, as actividades de 
treino devem decorrer em 
locais abertos, excepto nor-
malmente em locais fechados 
quando o mesmo oferecer as 
devidas condições de ventilação 
e sejam observadas todas as 
regras preventivas nos termos 
do protocolo de combate e pre-
venção da Covid-19. As activi-
dades de treino devem envol-
ver exclusivamente os agentes 
desportivos necessários e sem 
assistência do público. Os me-

canismos apresentados pela 
presente proposta são de carác-
ter temporário e passíveis de 
reajustes ou extinção de acordo 
com a necessidade e evolução 
da situação epidemiológica da 
Covid-19.Todas as instalações 
devem possuir uma ficha mo-
delo do protocolo sanitário e 
um ponto focal. Nos balneários 
somente é permitido o aces-

so aos cacifos e sanitários. Os 
chuveiros estão interditos para 
os atletas e equipa técnica. No 
que diz respeito às recomen-
dações, nenhum membro das 
equipas técnicas deve estar no 
clube se tiver qualquer sinto-
ma de Covid- 19. Em caso de 
alguma sintomatologia, o mes-
mo deverá ser imediatamente 
comunicado às autoridades sa-
nitárias e desportivas para pos-
teriores procedimentos. Caso se 
confirme um caso de coronaví-
rus, as instalações deverão ser 
imediatamente encerradas para 
desinfecção e cumprimento de 
outros procedimentos de con-
trolo sanitário.

Nyusi autoriza abertura 
do desporto motorizado 
e ginásios 

O Chefe de Estado moçam-
bicano, Filipe Nyusi, na sua 
comunicação à Nação, de-
cretando mais um Estado de 
Emergência, deixou claro que 
numa primeira fase o desporto 
motorizado e os ginásios serão 
os primeiros a regressar a 1 de 
Setembro. Portanto, o regresso 
das referidas modalidades, no 
âmbito do relaxamento gradual 
das medidas, será observado 
em três fases. A fase 1 será des-

tinada ao regresso de “activida-
des de baixo risco”, a iniciar a 
18 de Agosto, devendo abran-
ger o “ensino superior, escolas e 
academias das Forças Armadas 
e de Defesa de Moçambique, 
educação de adultos, ensino 
técnico-profissional, centros de 
formação em saúde”, prevendo-
-se ainda o “alargamento  do 
número de participantes em fu-

Desporto motorizado prestes a iniciar actividades

Ginásios em contagem decrescente para a sua abertura
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Abdul Hanani serve caracata a Enoque João 
em defesa dos treinadores de Nampula 

A Associação de Treinado-
res de Futebol em Nampula, 
presidida por Abdul Hanani, 
tomou posse recentemente, 
tendo feito um acasalamento 
na diáspora com a Casa de 
Moçambique em Portugal, na 
pessoa de Enoque João, e não 
só. Este acasalamento tem em 
vista a busca de energias e so-
luções para o desenvolvimento 
do desporto em Nampula, em 
particular na classe dos treina-
dores. 
Alfredo Langa
A província de Nampula conta 
com uma Associação de Trei-
nadores de Futebol, ATFN, 
virada essencialmente para a 
classe dos treinadores na refe-
rida província. A associação é 
presidida por Abdul Hanani. 
No alargamento do leque das 
suas parcerias, a associação 
credenciou o senhor Enoque 
João, presidente da Casa de 
Moçambique em Portugal, 
com vista a ser o interlocutor 
válido para as parcerias na 
diáspora para ajudar no desen-
volvimento da associação. 
Enoque João gostou da cara-
cata, prato sagrado e especial 
da província de Nampula, e 
aceitou ser elemento válido 
para angariar apoios na diás-
pora, concretamente em Por-
tugal onde reside. 

Em contacto com o MAGA-
ZINE via WhatsApp, Enoque 
João confirmou a parceria. “É 
um facto real. Fui credencia-
do pela ATFN e garanto que 
tudo farei dentro das minhas 
possibilidades para ajudar esta 
associação e ao meu grande 

amigo Abdul Hanani. Assim, 
organizados é possível ter di-
versos apoios, ao invés de es-
tarem os treinadores, em parti-
cular em Nampula, dispersos”. 
Por seu turno, no discurso de 
tomada de posse, Abdul Ha-
nani disse que pretende “unir 
a todos para se prevenirem da 
Covid-19, do HIV/ SIDA e de 
todas as pandemias ou doen-
ças, porque queremos treina-
dores saudáveis. Unir todos 
os treinadores de futebol dos 
23 distritos da província de 
Nampula, apostar na sua valo-
rização com princípios de edu-
cação, formação e sobretudo a 
maneira de estar”. 
Apontou que um dos maiores 
princípios da ATFN é de de-
fender a “tolerância zero” em 
relação ao racismo, à discri-
minação, violência no futebol 
e viciação de jogos ou resul-
tados. Sobre as parcerias na 
diáspora a associação de trei-
nadores de futebol de Nam-
pula pretende ver implantada 
a sede da associação e apetre-
char com meios de trabalho 
com ajuda de parceiros como 
Casa de Moçambique em 
Portugal, a Appel Mondial, 
a Secretaria de Estado, FMF, 
entre outros.
Garantiu que o maior foco 
neste momento está na apos-

ta nos professores de Educa-
ção Física, “porque são o vec-
tor da formação das nossas 
crianças, como também por-
que possuem formação para 
instruir, organizar, corrigir, 
planificar e traçar os objecti-
vos da aula. 

nerais para 50 pessoas, excepto 
quando o motivo do óbito for 
a Covid-19, bem como a reali-
zação de cultos religiosos não 
excedendo 50 pessoas”. 
A fase 2 irá abarcar as “activi-
dades de menos risco”, a iniciar 

a 1 de Setembro, prevendo-se a 
“retomada em pleno do ensino 
técnico- profissional; retomada 
dos cinemas, teatros, casinos e 
ginásios, escolas de condução e 
desportos motorizados”. A fase 
3 irá englobar as “actividades 
de alto risco” e a mesma  inicia 
a 18 de Outubro, estando pre-
visto o “início das aulas da 12ª 
classe”. 
Na sua comunicação, Nyusi 
referiu que o regresso do “ensi-
no secundário, primário e pré-
-escolar está dependente das 
condições sanitárias a serem 
criadas” e da evolução da pan-
demia no país. O mesmo prin-
cípio se aplica às modalidades 
desportivas colectivas.

Clubes estão a ser 
inspeccionados pela 
Secretaria de Estado do 
Desporto 

Com vista a retoma da activi-
dade desportiva de forma fa-
seada, a Secretaria do Estado 
do Desporto tem vindo a efec-
tuar inspecções aos clubes que 
militam no Moçambola.
Neste contexto, os campos do 
AFRIM, da Liga Desportiva 
de Maputo e Ferroviário de 
Maputo foram aprovados pe-
los inspectores do Ministério da 
Saúde e da Secretaria de Esta-
do do Desporto para a retoma 
dos treinos, após a autorização 
do Presidente da República. 
O Estádio da Machava recebeu 
recomendações específicas para 
a não utilização do túnel de 
acesso por ser fechado, tendo 
que se usar uma outra via para 
ter acesso ao relvado. Nesta 
primeira fase são apenas ins-
pecccionados os locais onde os 
clubes irão realizar os treinos.  
Nos próximos dias serão inspe-
cionados os restantes campos 
com vista ao regresso aos trei-
nos, onde já se vão preparando 

as referidas direcções, dos 14 
clubes do Moçambola. As que 
foram deixadas recomendações 
para melhoria, casos do Costa 
do Sol, Ferroviário de Nampu-
la, terão que fazer as recomen-
dações e a posterior serem vis-

toriados para a sua autorização 
em definitivo. 
O inspector da SED, Sidónio 
Chavisse, mostrou-se satisfeito 
com as inspecções e disse que 
“estamos satisfeitos com o nível 
de preparação que os clubes es-
tão a desenvolver como vista a 
que a retoma do desporto seja 
segura. Acreditamos que tere-
mos muitos clubes a respeitar 
o protocolo sanitário, porque 
queremos deixar claro que pri-
meiro é a vida que está em 
jogo. Muitos clubes já recebe-
ram os protocolos, cientes das 

dificuldades há um esforço para 
o cumprimento das regras bá-
sicas para evitar a propagação 
do novo coronavíruis ”.

FMF oferece materiais de 
combate da Covid-19 aos 
clubes 

A eclosão da pandemia da Co-
vid-19 que apoquenta o mun-
do, e o país em particular, 
forçou à suspensão de diversas 
actividades, incluindo a prática 
do futebol. No entanto, e face 
à possibilidade do reatamen-
to da prática do futebol e da 
principal competição futebo-

lística do país – o Moçambola, 
a FMF, ciente do seu papel e 
dever como órgão máximo do 
futebol, e com o devido suporte 
da FIFA, predispôs-se e com-
prometeu-se a apoiar os clubes 
participantes nesta competição. 
A FMF vai apoiar os 14 clubes 
do Moçambola 2020-2021 atra-
vés da distribuição de kits com-
postos por equipamentos e pro-
dutos sanitários, estando estes 
disponíveis na sede da FMF a 
partir do dia 4 de Agosto. Com 
esta doação, a FMF pretende 
contribuir na criação de con-
dições para um regresso segu-
ro às actividades futebolísticas 
face à Covid-19. 
A FMF gostaria de esclarecer 
que a decisão de retoma das 
actividades desportivas está 
ainda sujeita à comunicação 
oficial de Sua Excelência o Pre-
sidente da República de Mo-
çambique, bem como à criação 
de todas as condições de saúde 
e segurança para o efeito. ։Des-
te modo, apelamos aos despor-
tistas e à sociedade em geral 
ao cumprimento rigoroso das 
recomendações emanadas pelas 
entidades governamentais no 
combate a esta pandemia”. 
Entretanto, um dia após o 
anúncio da alocação de mate-
riais e equipamentos sanitários 
para os clubes participantes 
no Moçambola 2020/21 veri-
fica-se um progressivo cresci-
mento na resposta à chamada. 
Depois da Liga Desportiva de 
Maputo, mais quatro clubes se 

fizeram à Federação Moçam-
bicana de Futebol, na semana 
passada, para o levantamento 
dos seus conjuntos. Trata-se 
do Grupo Desportivo de Ma-
puto, União Desportiva do 
Songo, Clube Ferroviário de 
Maputo e Associação Black 
Bulls. 
Refira-se que os materiais e 
equipamentos, compostos por 
cronómetros, dispensadores 
e desinfectantes, têm como 
objectivo assegurar as neces-
sárias condições de segurança 
para a retoma das actividades 
futebolísticas, sujeita à comu-
nicação oficial do Governo, em 
momento oportuno.

Momento de inspecção nos clubes de futebol

Clubes recebendo materiais de prevenção da Covid-19

Enoque João, presidente da Casa de Moçambique em Portugal

Abdul Hanani, presidente da ATFN 
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Pio Matos curva-se ao mundialista 
virtual Nelito na Zambézia 

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

O moçambicano Neli-
to Saibá, da província 
da Zambézia, venceu 
recentemente o Cam-
peonato Mundial Virtual 
de Karaté, na modalida-
de de Kimura Shukokani, 
escalão seniores. Na 
rede social onde agra-
deceu aos moçambica-
nos fez a questão de 
endereçar mensagens 
de agradecimento, em 
particular aos zam-
bezianos e todos os 
residentes na cidade de 
Quelimane, pelo apoio e 
acompanhamento feito 
ao longo de todo o pro-
cesso da competição. 

Alfredo Langa

Ma i s  u m a 
vez quero 
agrade-
cer à As-
sociação 

dos Bons Sinais e aos seus 
membros da associação por 
estarem comigo sempre, 
em particular, a Manuel 

de Araújo, António Barros, 
Fátima Ribeiro e Inusso Is-
mael: o meu muito obriga-
do por todo o vosso supor-
te a mim”, terminou. 
Em meio a várias felici-
tações e homenagens pelo 
feito, há dias, o governa-
dor da província da Zam-
bézia, Pio Matos, ofereceu 
diverso material desporti-
vo a Nelito Saibá.
 Na cerimónia que teve lu-
gar na sala de eventos do 
Conselho Executivo Pro-
vincial, Pio Matos come-
çou por contextualizar a 

iniciativa de homenagear 
Nelito Saibá, principal-
mente por este ter recen-
temente conquistado o 
Torneio Internacional or-
ganizado pela Inglaterra, 
tendo decorrido por meios 
digitais devido à pandemia 
do novo coronavírus que 
precipitou o encerramen-
to das fronteiras. Aliás, 
foi exactamente por esse 
motivo que mais adiante 
o governante agradeceu o 
“esforço dos desportistas, 
deste e de outros despor-
tistas nacionais e parti-

cularmente da Zambézia, 
que têm exibido o seu ta-

lento, elevando bem alto 
o nome do nosso país e da 
nossa província”.

 Intervindo também na 
cerimónia, o campeão vir-
tual agradeceu o gesto do 
governante, reconhecendo, 
por sua vez, a ajuda e o 
encorajamento que tem 
recebido de diferentes en-
tidades e individualidades, 
quer da província da Zam-
bézia, quer de um pouco 
por todo o País. “Prome-
to fazer bom uso do apoio 
dado e estou super moti-
vado em promover o kara-
té na província”, asseverou 
Nelito, indicando que con-
tinuará a trabalhar para 
elevar o nome de Moçam-
bique e da Zambézia além-
-fronteiras. 
Nelito Saibá foi imbatível 
nas demonstrações que 
decorreram entre 27 de 
Junho e 01 de Julho, or-
ganizadas pela Inglaterra. 
Com recurso a vídeos em 
directo, através dos quais 
os participantes demons-
travam movimentos des-
ta especialidade das artes 
marciais, o karateca mo-
çambicano foi imponente 
em todas as demonstra-
ções, o que o levou a ven-
cer todos os desafios e a 
conquistar a medalha de 
ouro. Trata-se do primeiro 
título internacional deste 
karateca com o cinturão 
castanho.

Nelito executando katas

Governador Pio Matos oferecendo materiais a Nelito


