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Vinte e quatro 4 corpos sepultados após ataque em Palma

destaques

Os corpos de 24 adultos e crianças, abatidos a tiro há uma semana e já em decomposição, foram
enterrados na quarta-feira (16.09) junto ao local do ataque e das viaturas destruídas, numa estrada
de terra batida, perto de Pundanhar, a cerca de 40 quilómetros de Palma, distrito dos megaprojetos
de gás natural na província nortenha de Cabo Delgado.

O jurista Waty, que considera expediente do Tribunal de Londres uma diversão, afirma:

Se o País tivesse ainda o projecto de
vigilância não teríamos terroristas
A província de Cabo
Delgado, para além do
terrorismo, vive graves
violações dos direitos
humanos, protagonizadas
por homens supostamente pertencentes às
Forças de Defesa e Segurança. O MAGAZINE entrevistou o jurista Teodoro
Waty, Doutor em Direito,
que lamenta o facto de
não ter sido implementado o Sistema Integrado
de Monitoramento e
Protecção, que evitaria a
entrada de piratas e terroristas no País. Aliás, tal
projecto foi criado pelo
Decreto 91/2013 de 31 de
Dezembro.
Neuton Langa

P

rofessor Waty,
a Procuradoria-Geral
da República
(PGR) pediu
autorização ao Conselho
de Estado para ouvir o
antigo Chefe de Estado,
Armando Emílio Guebuza,
sobre o processo das ‟dívidas ocultas”, mas este
diz não confiar na PGR.
Pode comentar?
- Não tive acesso a esse requerimento e não me lembro
de ter ouvido o Presidente
Guebuza, um homem de Estado por excelência, a dizer
isso. Onde, quando e para
quem disse isso?

Qual é a opinião do
Doutor em relação ao

facto de Guebuza se ter
queixado de perseguição
depois da palestra na
UEM?

Se existisse um sistema de segurança este País seria intransponível, seria o inferno dos
jihadistas. Por isso eu acho que
o nosso Estado, ao invés de ser
reactivo, deveria ter sido mais
agressivo para garantir a defesa
e soberania deste País.

- Não se esqueça Langa que
dentro daquele corpo firme
e de rigor, de onde saem palavras medidas com régua,
esquadro e transferidor, há
uma veia poética do Presidente Guebuza. É difícil estudar poetas. Precisava de
voltar a ouvi-lo para ver se
não teria sido nesse exercício.

Prof. Waty, está a querer
dizer que o desempenho
das FDS é colocado em
causa devido a falta deste equipamento?

Quem estaria a perseguir
Guebuza?
- Não sei. Como podia saber? Mas pelo que o conheço, pode estar a ser perseguido pela preocupação sempre
presente de ver o Povo que
serviu com mais auto-estima,
com menos fome, mais democracia, tudo aquilo que está
sempre presente nos serventes do Povo.

Professor, como encarou
o facto do nome do antigo Presidente da República ter sido arrolado como
declarante no processo
referente às ‟dívidas
ocultas” em Londres?
- Mas, pelo que entendi, nunca
ouvido... Não sei a que título
estará lá, se estará... Honestamente não sei quem o arrolou
e se foi de facto arrolado. Acha
que só por ter sido o Tribunal de Londres o arrolamento

é correcto? No Tribunal de
Nova Iorque que julgou Boustani houve muitos arrolados,
e parece que nem todos foram
usados. Ainda não entendi o
motivo do arrolamento. Não
tive tempo para me concentrar
nesse assunto, nem por divertimento.

No entanto, recentemente o Credit Suisse ameaçou arrolar o Presidente
Nyusi como declarante.
Como é que analisa este
facto?
- Sabe, é uma táctica dos advogados arrolar pessoas importantes e relevantes. Se for
verdade ficaria estupefacto.
Há várias formas de diversão.

O jovem que aparece no vídeo metralhando a mulher,
se for, não merece ser membro das FDS
Desde Outubro de 2017
que Cabo Delgado sofre
ataques terroristas, e de
lá até hoje já foram mortas mais de 5000 pessoas
e mais de 300 mil deslocados. Como analisa o

desempenho das Forças
de Defesa e Segurança no
teatro das operações?
- É pena que tenhamos militares a morrer para defender
a nossa soberania. Se tivéssemos melhores condições
provavelmente não teríamos
militares a morrer. Há dias,

a preparar uma aula, lembrei-me que existe um decreto
aprovado pelo Conselho de Ministros que criava um Sistema
Integrado de Monitoramento
e Protecção (SIMP). Nesse
projecto estava previsto que o
Estado deveria ter no seu território equipamentos para, em
tempo real, vigiar todo o País,
principalmente a Zona Económica Exclusiva, pois todos
aqueles que ousassem pisar o
solo pátrio com más intenções
seriam detectados e impedidos de cometer atrocidades.
O tal SIMP iria integrar um
conjunto constituído por uma
solução tecnológica, satélite de
observação, radares, viaturas,
lanchas de intercepção, barcos
de patrulha e aeronaves tripuladas e não-tripuladas, os vulgos drones.
Eu imaginava que se entrassem
piratas na Ilha do Ibo, a partir
de um determinado gabinete
localizado algures neste País
estariam a ser acompanhados,
e se entrassem jihadistas em
Mocímboa da Praia alguém os
deixaria entrar para de seguida
eliminá-los.
Quero acreditar que se soubessem que temos este equipamento de vigilância, estes nem
iriam ousar sequer tocar em
nós. Mas como sabem que não
temos este equipamento eles se
atrevem.

- Eu não sei se esta é a causa. O que sei é aquilo que
vejo nas vossas reportagens.
Sei que os agressores conseguem entrar no meu País.
Parece ser verdade. E o Presidente da República tem falado disso. Acredito que se o
tal sistema não tivesse ficado
apenas no papel não teríamos
as nossas fronteiras porosas e
nós vulneráveis.

Será que as nossas Forças de Defesa e Segurança estão em condições
de combater o terrorismo?
- Bem, as FDS têm demonstrado bravura que nos deve
orgulhar.

Há dias, a Amnistia
Internacional denunciou
violações dos direitos humanos em Cabo Delgado,
pelas FDS. Por sua vez, o
Ministério da Defesa desmentiu a organização. Na
sua opinião, as FDS estão
ou não a praticar actos
desumanos?
- Eu não acredito, por outra,
não gostaria de acreditar! Os
membros das FDS são nossos
filhos, irmãos, pais, familiares
que de forma directa ou indirecta estão a servir o Povo.
As FDS são um corpo que
tem objectivos claros e foram formadas para defender
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e não para cometer atrocidades. A instituição castrense
tem conhecimento que nada
se faz oculto que não se venha a descobrir. Então, porquê estariam a fazer isso, o
que nem é oculto porque está
filmado. Serviria a quem? Ao
Governo? Não, porque este
precisa de ser reeleito em
2024. Portanto, acredito que
só pode ser mais uma acção
de desestabilização.

O Professor não acredita que as FDS estejam
a cometer atrocidades,
mas recentemente foi
colocado a circular nas
redes sociais um vídeo
de homens fardados com
a mesma farda das FDS
a metralhar uma mulher.
Posto o vídeo a circular,
os ministros da Defesa
e do Interior vieram a
público dizer que eram
imagens montadas. Contudo, ficou-se a saber que
um dos jovens que aparece fardado no vídeo era
realmente membro das
FDS e está morto. Pode
comentar?
- Eu não sou da inteligência
militar, e mesmo que se venha a provar que o militar terá
participado nesta barbaridade
este indivíduo não terá cometido este crime em virtude de
ser um membro das FDS. Não!
Provavelmente ele já tivesse
uma mentalidade diferente,
por isso, este rapaz em algum
momento já não estava a desempenhar as funções em nome
das FDS. Se tivesse sido descoberto antes, provavelmente tivesse sido desalojado das FDS.
Quem assim procede não merece sequer ser moçambicano,
pior ser membro das FDS, do
corpo de moçambicanos selectos para servir e defender com
o preço do seu sangue a Pátria,
a Nação e o Povo. Este deve
ser responsabilizado.

O Doutor Waty é da
opinião de que deveria
ser desencadeada uma investigação independente
para se apurar a veracidade dos factos?
- Se chegarmos à conclusão de
que a investigação dos nossos
órgãos não serve pode-se optar
por uma investigação independente, que não defendo que
deva ser externa. Eu acredito
na investigação isenta que o
Estado pode fazer.

Lembra-se da campanha Black Lives Matter, terá havido
alguém para fazer uma investigação externa? Sendo que
normalmente quando se fala
duma investigação independente é uma investigação externa,
precisamos disso para quê? Há
tanta coisa que podemos fazer para chegarmos às nossas
próprias conclusões. O mais
importante é garantir que a entidade o faça em nome do Estado; faça de forma consciente,
profissional e isenta. Não precisamos de pessoas de fora, investigações externas não são a
solução. E há bastas e recentes
provas disso!

Magazine independente
Quais são os desafios
que ainda persistem na
classe?
- Primeiro, o advogado deve
ser uma pessoa com coração
e capacidade de fazer um trabalho gracioso, mas para isso
é necessário que sejam criadas
condições. Eu advogo que da
mesma maneira que existem

Celebrou-se semana finda
a Semana do Advogado, numa altura em que
há recrudescimento do
crime de raptos. Como
é que encara o papel do
advogado no combate ao
crime?
- Não sei se posso dizer que o
papel do advogado é apenas no
combate ao crime. O papel do
advogado é ser um dos pilares
da justiça. Eu diria mesmo que
não há nenhum Estado Democrático que não contemple uma
advocacia independente. Quando falamos de um advogado independente é um indivíduo que
exerce essa missão de pleitear e
não é sujeito a qualquer hierarquia, a não ser a hierarquia da
Lei e da Justiça. Por isso, digo
constantemente que os técnicos
inscritos no IPAJ podem não
ser vistos como verdadeiros
advogados; entendo como sendo necessário a disponibilidade
da justiça, independentemente
do bolso de quem dela necessite haja honorário para pessoas
carenciadas.
Temos idade como País para
ser encontrado outro mecanismo para garantir este patrocínio presente e acessível sem
recorrer a funcionários remunerados pelo Estado. Fica claro
que este funcionário ou agente
remunerado pelo Estado não
tem hipótese de ser independente do próprio Estado. O
advogado é apenas dependente do dever de agir conforme
a Lei para a própria Justiça e
não sujeito a qualquer temor
reverencial. Portanto, como vê,
o advogado é importante não
só no combate ao crime, mas
também para garantir a democracia e a paz social de um determinado país.
Note que ao mesmo tempo que
as pessoas vão à barra do tribunal existe sempre um advogado para garantir a inocência
deste mesmo criminoso. O advogado é um agente primordial
para garantir a justiça, mesmo
para os criminosos.
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que participo nos três ciclos
de formação em Direito. A
Licenciatura, o Mestrado e
Doutoramento. O que sinto
é que existem mais advogados seguindo para o segundo
e terceiro ciclos de formação
mais do que outros actores ligados a Justiça, o que resulta
na falta de compreensão dos
advogados pelos magistrados nos tribunais. Imagine
produzir uma peça que na
linguagem automóvel seja
um Ferrari e que depois será
apreciada por quem desconhece este tipo de veículo e
apenas conhece o Volkswagen. Isto é mesmo penalizador. Não acha?

Este ano celebra-se 30
anos da Constituição de
1990. Sob ponto de vista
de democracia, como
é que encara estes 30
anos?

custas judiciais em que comparticipam os outros actores da
Justiça, o Estado deve garantir
que ao advogado, em função
da sua participação na defesa
dos mais desfavorecidos, receba
algum honorário legalmente tabelado, para o qual não devia
ser obviada a consulta à Ordem, não indo pela via de supostos advogados-funcionários
remunerados, supostos advogados funcionários. O advogado não pode ser funcionário,
ele deve ser uma pessoa livre,
sempre obediente à Lei e não a
uma determinada hierarquia.
O segundo desafio é a formação. Nós os advogados, quanto mais formos bem formados
teremos uma classe mais forte,
mais actuante. Seremos uma
classe que não teme porque
não deve. Os meandros da Justiça exigem que o advogado
saiba mais, não podemos ser
apenas advogado de Código
decorado. A Justiça exige muito mais do que o Código. Exige mais Direito para uma boa
justiça, e isso implica que nós
estudemos mais.

Falando mesmo da formação, como é que encara
a qualidade dos cursos
ministrados nas nossas
faculdades de Direito.
Que tipo de advogados
poderemos ter nos próximos anos?
- Eu estou numa posição
privilegiada, na medida em

- O senhor quer dar-me a entender que a democracia começou com a Constituição
de 1990? Não penso que seja
verdade. No meu conceito, a
democracia começou em 1975,
depois da proclamação da nossa Independência. Democracia
significa Governo do Povo. É
que a democracia proclamada
a 25 de Junho de 1975 é diferente daquela que seria adoptada na vigência da Constituição
de 1990. Provavelmente tenha
havido mais Governo do Povo,
nessa altura, do que em relação
à democracia de partidos políticos. Porque actualmente são
os partidos que decidem a pessoa que vai governar, e o povo,
por sua vez, apenas escolhe o
partido. Mas é preciso notar
que a democracia multipartidária é fruto da democracia
monopartidária. Foi a Frelimo
monopartidária que entendeu
remover o artigo da Constituição que permitia que a sua
vontade, a vontade da Frelimo,
fosse uma vontade “sacrossanta” que valia para todo o Estado, todas as instituições e para
a sociedade. Isso fazia todo
sentido porque o povo exercia
de facto o poder. Hoje em dia
temos uma separação de poderes – o Legislativo, Executivo
e Judicial. Acreditamos. Está
escrito na Lei, embora nem
sempre notemos isto, mas pelo
facto de estar patente na Lei
é já muito bom. Que a justiça
é feita de modo independente,
está escrito. Se é totalmente,
não sei. Nós os homens somos
insaciáveis, queremos mais e
mais. Queremos um país de
democracia crescente, nunca
a teremos óptima. Posso perguntar se conhece algum? Não,
pois não! Mesmo aquele que algumas pessoas pensam que seja

o santuário da democracia está
claro que não o-é.
Nos Estados Unidos da América cometem-se atrocidades que
bradam aos céus. Atrocidades
que não se concebem em democracia, tal como o racismo
e a xenofobia. Portanto, a avaliação que faço da nossa democracia é que estamos num bom
caminho, estamos a evoluir.
Ninguém chega ao cume sem
passar pela vertente da montanha, pois não?

Em relação aos direitos
humanos. Acredita que
estes estão a ser implantados?
- Sim, em alguns momentos.
Por exemplo, recebi fotografias em que um jornal foi incendiado, e isso é contra os
direitos humanos. Os direitos
humanos não é só maltratar as pessoas. É maltratar
a essência da pessoa, o ser
pessoa; e ninguém é pessoa
se não estiver a viver em ambiente justo e equilibrado, e
este pressupõe a liberdade de
expressão do indivíduo e ter
a certeza de que o que for a
dizer e a pensar responsavelmente é respeitado.

Mas como analisa a
evolução constitucional
moçambicana, quando
temos um dos pilares do
Estado de Direito e democrático a ser violado։
a liberdade de imprensa e
de expressão?
- No dia que se decidir que
os cidadãos e os governantes são computadores, robôs,
não haverá mais violações.
Mesmo assim, não tenho a
certeza de que não haja mais
violações se os seus programadores forem ainda os homens.

Quais são os desafios que
persistem ao constitucionalismo moçambicano?
- Para começar, as eleições
que de cinco em cinco anos
quase que com o cronómetro
a funcionar são realizadas.
Neste aspecto, somos felizes
porque temos o quarto Presidente da República, que de
forma directa ou indirecta
foram sufragados pelo Povo.
O Presidente Samora foi sufragado de forma indirecta
porque a Frelimo foi quem o
sufragou. Somos mesmo felizes. No meio de coisas menos boas somos um exemplo,
quando assistimos outros países com sucessão de golpes
de Estado.

4

Magazine independente

Terça-feira | 22 de Setembro 2020

MISA preocupado com a onda de perseguição contra jornalistas

destaques

O MISA Moçambique manifesta a sua profunda preocupação pela crescente onda de perseguição e de
agressões contra jornalistas. Trata-se, concretamente, do rapto do jornalista Luciano da Conceição,
correspondente da DW em Inhambane, e do atentado, na Cidade de Nampula, do jornalista da TV Sucesso, Leonardo Gimo.

Retrato de Ibraimo Mbaruco, jornalista desaparecido em Cabo Delgado

Um crente no inferno da guerra
Nhongo ameaça destruir
Nhamatanda
Mariano Nhongo queixou-se da família ser vítima de
perseguição e prometeu retaliar com a paralisação de
Nhamatanda. Para já foram
registados ataques neste fim-de-semana, com registo de
dois mortos e oito feridos.
Em entrevista telefónica,
Nhongo queixou-se que um
dos seus filhos foi alvo de
cinco tiros, tendo-lhe sido
retirada a motorizada em
que se fazia transportar por
supostos membros das Forças de Defesa e Segurança
(FDS), na aldeia de Chiadeia, no distrito de Nhamatanda. “Tenho informação de
que estão na zona membros
da Força de Intervenção Rápida, polícias com armas, a
procurar a população, a procurar crianças, a procurar
crianças de 7, 10, 15 anos.
Para fazer o quê?”, questionou o líder da autoproclamada Junta Militar.
“Eu vou destruir Nhamatanda. Tenho capacidade, vou
paralisar tudo o que está em
Nhamatanda”, ameaçou em
tom grave Nhongo.
Mariano Nhongo particularizou as suas ameaças no
comandante da Polícia e no
administrador do distrito de
Nhamatanda, que são –disseos que estão a dar ordens de
perseguição à sua família.
Os ataques neste fim-de-semana soam a este cumprir
das ameaças, que subiram de
tom com o encerramento de
bases da Renamo no âmbito
do DDR.
Este fim-de-semana foram
atacados vários autocarros de
transporte de passageiros que
seguiam pela Estrada Nacional número 1 (EN1), escoltados pela Polícia da República
de Moçambique (PRM). As
viaturas tinham partido da
Beira e Maputo com destino
a Nampula e Quelimane.
Esta segunda-feira, a PRM
reconheceu os ataques, mas
garante que já foi normalizada a transitabilidade na zona
onde foram registados os ataques.

Jornalismo não lhe era um
sonho de infância, mas
tornou-se um propósito
de vida. Tinha o objectivo
de dar voz às comunidades reassentadas pelos
projectos de gás, um
objectivo que ficou por
cumprir, depois de desaparecer a 7 de Abril. Ibraimo Mbaruco, tido como
colaborador do terrorismo - o que a família nega
- é o rosto das vítimas
do inferno da guerra em
Cabo Delgado.
Elton Pila

T

elefona-me, estou cercado por
militares” - são
as últimas palavras do jornalista
Ibraimo Mbaruco de que se tem
conhecimento. Foram escritas e
enviadas por SMS a um colega,
na noite do dia 7 de Abril, quando regressava à casa, depois de
mais uma jornada laboral na
Rádio Comunitária de Palma.
Depois seguiu o silêncio, que se
estende há mais de cinco meses.
A Amnistia Internacional,
quando se passava uma semana do seu desaparecimento, escreveu à ministra da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, a apelar,
entre outras coisas, que se pusesse fim ao desaparecimento de
jornalistas.
Cabo Delgado tem-se mostrado
um campo minado para jornalistas, numa guerra que se queria mantida em secretismo, mas
que já não se pode. São ainda
recentes os mais de 100 dias de
detenção de Amade Aboobacar
e Germano Adriano, cujos processos não tiveram ainda desfecho, e a detenção de Hizdine
Achá.
Ibraimo Mbaruco teve uma
sorte diferente da dos colegas.
Desapareceu e não mais lhe tivemos os rastos. O que se sabe
é o que a sua última SMS sugere, mas sem confirmação das
FDS. O que se diz, à boca pe-

Ibraimo Mbaruco é descrito como crente pelo irmão mais velho

quena, é que Mbaruco servia de
informante estratégico para as
acções terroristas, mas outros
entendem que era vítima da
profissão que resolveu seguir.
A família, a 14 de Abril, apresentou na Procuradoria Provincial de Cabo Delgado um
pedido às autoridades judiciais
para que tomassem as medidas
necessárias para assegurar a libertação de Mbaruco; o SERNIC disse estar a investigar e a
qualquer altura iria responder,
mas continua em silêncio. “Mas
já que as fofocas dizem que ele
era colaborador dos insurgentes,
o quê é que se passou depois do
seu desaparecimento? Será que
está vivo?”, questiona o irmão
mais velho Juma Mbaruco.
Ainda que esteja morto, entende Juma, o Estado não vai se
pronunciar, escudando-se na
medida de “segredo do Estado”.
De seu nome completo Ibraimo
Abú Mbaruco, nascido em 1992,
muçulmano praticante, começa
a interessar-se pelo jornalismo
há 4 anos. Não lhe era um sonho de infância, buscou oportunidade, conta Juma, como uma
tentativa de ultrapassar o desemprego.
Mbaruco, que começou na rádio local de Palma, desapareceu
deixando um filho de quase três
anos e a esposa estava grávida.
Sabe-se do irmão que há uma
semana a esposa deu à luz ao
segundo filho, mais uma criança
nascida em meio aos bombardeios que marcam a memória
auditiva de quem continua em
Cabo Delgado.
Mbaruco é natural de Mocímboa da Praia, o distrito que se
tornou o epicentro dos conflitos

e que está já há mais de um mês
sob domínio dos insurgentes.
Apenas saiu de Cabo Delgado
uma vez, quando ia a Nampula comprar uma motorizada, a
62 mil meticais, que levou para
Palma em Janeiro deste ano.
Um amigo o descreve como uma
pessoa de ideais, esforçado, intelectual, mesmo sem ter ensino
superior e ter a 12ª classe por
concluir. Mbaruco não estava
feliz com a abordagem de assuntos corriqueiros da rádio comunitária.
Ao órgão em que trabalhava
não era permitida a cobertura
de assuntos polémicos da província, era um silêncio absoluto
no que tinha a ver com a insur-

gência e os injustos reassentamentos das comunidades afectadas pelos projectos de gás.
Mbaruco, conta o amigo, tinha
vontade de chegar às comunidades afectadas e fazer saber das
grandes injustiças dos projectos
de gás, a contrastar com a ideia
de el dourado que se sugeria.
A vida que levava contrastava
com a vida faustosa que se pensa terem os que se deixam aliciar pelos insurgentes. O único
bem era mesmo a motorizada.
Deixou de viver na casa da mulher, com quem tinha um filho
e estava grávida, para viver de
renda de quarto. “Tinha uma
vida simples”. Mas pouco antes
de desaparecer tinha já planos
de obter casa própria, havia
comprado terreno e as estacas
que com barro o iam ajudar a
erguer a casa.
Depois da mensagem que mandou e do silêncio que se seguiu,
o seu número de telemóvel voltou a chamar volvidos alguns
meses. Mas outra vez parou.
“Mas acredito que ainda pode
estar vivo, esteja onde estiver”,
diz um amigo de Palma, o distrito que está com a ligação cortada depois do último ataque
em Pundanhar.
Palma tornou-se também um
grande centro de acolhimento
de deslocados de ataques de insurgentes e o custo de vida tornou-se extremamente alto.

Versões de um vídeo escandaloso
Um vídeo escandaloso chocou
a opinião pública no início da
semana passada. As imagens
mostram um grupo de indivíduos com fardas das Forças de
Defesa e Segurança que massacram uma mulher nua, com o
ventre inchado, que nos pode
fazer pensar numa possível gravidez. A mulher, que é filmada pelos seus algozes, chega a
expelir excrementos pelo ânus,
acaba executada pelas costas
por 36 balas saídas em rajada.
As Forças de Defesa e Segurança emitiram um comunicado
em que se propunham a investigar, para atestar a veracidade
do mesmo. Mas o ministro do
Interior, dias depois, apareceu
a negar que tenham sido as
Forças de Defesa e Segurança. Mas o MAGAZINE Independente teve acesso a outras
informações e versões, todas a

desmentirem Amade Miquidade e a confirmarem que eram
membros das FDS os militares
do vídeo.
Conta-se que não era uma,
mas duas mulheres que irromperam nuas numa zona
tida como de guerra e que as
Forças de Defesa e Segurança
faziam patrulha. As mulheres,
que saíam de um acampamento de insurgentes, teriam sido
violadas e viram nas FDS a
possibilidade de serem salvas.
Mas os militares desconfiaram, encetaram torturas para
investigar, a exigirem-nas que
os levassem à base dos terroristas. Uma das mulheres não
resistiu às torturas. A outra
continuou a ser torturada e
a última parte é a que temos
acesso no vídeo. O que aconteceu depois é contado em duas
versões. A primeira diz que os
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“Dívidas ocultas”: antigo Presidente desconfortável com chamada à PGR

A estranha desconfiança de Guebuza
Depois de passar pelos
pingos de chuva, Armando Guebuza é tido
como pessoa-chave para
esclarecer os contornos
das “dívidas ocultas”. Foi
declarado pessoa relevante na Justiça britânica e
agora será ouvido dentro
de portas. A PGR já tem
o aval do Conselho de Estado. O antigo Presidente, que aceitou prestar
declarações, manifesta
desconfiança à actuação
de uma PGR que ajudou a
erguer.
Elton Pila

A

s ‟dívidas ocultas”, contraídas
em 2013, colocaram às costas de mais de
27 milhões de moçambicanos
uma dívida de 2,2 mil milhões
de dólares. O corte do apoio
ao Orçamento do Estado, por
instituições internacionais, em-

militares envolvidos acabaram
sendo executados pelas FDS
por terem feito as filmagens.
A segunda conta que os insurgentes, que haviam colocado
aquelas mulheres para dis-

purraram o País para uma crise económica a resvalar para o
social que não tem paralelo na
história recente de Moçambique. Os rankings internacionais
taxaram Moçambique nas piores posições sobre democracia,
corrupção, transparência e pobreza.
À crise foi colado o rosto de
Armando Guebuza, que se viu
ostracizado por alguma opinião
pública, tendo até sido declarada a sua morte política. Depois
da detenção de Manuel Chang,
antigo ministro da Economia e
Finanças de Guebuza, em Dezembro de 2018, pensou-se que
o seu nome iria a seguir.
Em Fevereiro de 2019, aquando
da celebração do dia dos heróis,
questionado sobre o processo
de Manuel Chang, esquivar-se-ia com um dos muitos bordões
que caracterizariam as suas
aparições na media. “Exaltemos a pátria, eu exalto a minha pátria, eu luto pela minha
pátria”.
Volvidos 12 dias, seriam detidos os primeiros arguidos em
conexão com as ‟dívidas ocultas”, em território nacional.
A leva incluía Gregório Leão,
António do Rosário, Ângela
Leão, Teófilo Nhangumele, Inês
Moiane, Sidónio Sitoe e o filho
mais velho do antigo Presiden-

traírem os militares, cercaram
aquele grupo e depois da execução da mulher tombada no
asfalto e as armas caladas acabaram protagonizando uma
chacina.

Moçambique pede ajuda à UE
Foi incisivo o discurso do eurodeputado português Paulo
Rangel no Parlamento Europeu, na semana passada.
Fez saber aos seus pares do
“drama humanitário terrível”
no Norte de Moçambique,
com já mais de 1500 mortos e
centenas de milhares de deslocados. “Há terrorismo nas
aldeias e nas vilas”, enfatizou.
Lembrou que muitas jovens
mulheres têm sido raptadas
e escravizadas sexualmente
e jovens homens têm sido recrutados à força para milícias
e para exércitos temporários.
“É uma ofensiva claramente
inspirada no jihadismo islâmico, no extremismo, com
ligações já comprovadas ao
Daesh”, fez saber.
Este, disse, é um problema
político e religioso que se
soma a essa situação trági-

ca de um País tido como dos
mais pobres do mundo. “Nós
não podemos abandonar Moçambique. Não podemos deixar Moçambique e os moçambicanos no esquecimento”.
Entretanto, sabemos que Moçambique enviou uma carta
de pedido de ajuda à União
Europeia em Moçambique.
Em resposta ao pedido do
MAGAZINE de ter mais informações, a União Europeia
limitou-se a responder que se
mantém disponível a colaborar. “A União Europeia e os
seus Estados-membros permanecem prontos para prestar
ao Governo de Moçambique
todo o apoio para abordar
a questão de Cabo Delgado
numa perspectiva abrangente
e holística, priorizando os aspectos humanitário, de segurança e de desenvolvimento”,
escreveram-nos por e-mail.

Temos razões de sobra para a falta de confiança no MP – Armando Guebuza

te, Ndambi Guebuza, que se teria beneficiado de 33 milhões, a
acrescentar as suspeitas do antigo Presidente da República.
O julgamento de Jean Boustani, homem forte da Privinvest,
já perto do final do ano passado, quando se esperava que não
houvesse azares para Guebuza,
acabou colocando o seu nome
na lista. Mensagens expostas
pelo FBI mostravam uma ligação até fraternal entre os dois,
com Boustani a chamar ‘‘Papá’’
ao antigo chefe de Estado.
“Eu penso que os tribunais são
o melhor local para haver um
pronunciamento sobre isto, há
muito boato, há muita poeira
nisto tudo, mas muita poeira,
alguma poeira que surge espontaneamente, e outra que é mesmo provocada com objectivos
escusos, mas acredito que a justiça é ela que deve ser feita, sem
interferência de nós que temos
consciência da solução correcta
deste assunto”, disse como que
a confirmar ingerência no processo, num evento de homenagem a Gabriel Chiau.
Guebuza continuou a passar
pelos pingos de chuva, a sugerir um certo proteccionismo da
Justiça moçambicana. A PGR,
encabeçada por Beatriz Buchili, que foi colocada à frente do

órgão por Armando Guebuza e
depois reencaminhada por Filipe
Nyusi, parecia fazer ouvidos de
mercador.
Foi pouco depois de Beatriz
Buchili ser empossada que teve
lugar a detenção de António
Muchanga, na altura membro
do Conselho de Estado indicado
pela Renamo, sem que lhe tivessem tirado a imunidade, num
processo que não está ainda devidamente esclarecido, a sugerir
o cumprimento de expedientes
políticos incumbidos pelo então
Presidente, a mesma percepção
que o antigo Presidente tem do
seu envolvimento neste processo
movido pela PGR. “Está a colher o que plantou”, disse António Muchanga numa conferência de imprensa convocada na
sexta-feira.
Mas Beatriz Buchili começa a
virar casaca sob novas ordens.
Há três semanas, Armando
Guebuza teria sido colocado
pela PGR como pessoa relevante no processo que decorre na
Justiça britânica, uma informação que ficou a saber pela imprensa.
Agora, em que deve ser ouvido
pela PGR, o antigo chefe de
Estado, que esteve presente no
Conselho de Estado que debatia
esta possibilidade de audição,

não demorou a reagir. Diferente de outras ocasiões em que se
esquivava em bordões, olhou a
questão de forma incisiva.
A sua aceitação da audição foi
a confirmação de um ambiente
hostil dentro do partido Frelimo
e das costas voltadas em relação
ao actual Governo. Guebuza
acusa a PGR de estar a reboque
de ordens para o assassinarem
politicamente. “Iremos prestar
os esclarecimentos solicitados,
sem no entanto deixar ficar a
nossa desconfiança em relação à
constante e desconforme actuação da Procuradoria-Geral da
República. E temos razões de
sobra para a falta de confiança
no nosso Ministério Público”,
disse.
A Procuradoria-Geral da República, considerou, pretende calar
Armando Emílio Guebuza, cidadão desta pátria de heróis e seu
antigo Presidente.
Guebuza lembrou, com ironia,
do processo que o levou a ser
arrolado como “pessoa relevante” no Tribunal de Londres,
acusando ainda mais uma má
vontade e servilismo político
da PGR. “No ano de 2020, tomamos conhecimento de que a
Procuradoria-Geral da República cita-nos num Tribunal
Comercial de Londres, num
processo relacionado às ‘dívidas
ocultas’, estando nós no mesmo País e cidade da Digníssima
Procuradora-Geral da República. É estranho que a nossa
Procuradoria-Geral da República tenha preferido atravessar a
África Subsahariana, o deserto
de Sahara, o Mar Mediterrâneo,
a Europa continental e o Canal
da Mancha, para obter esclarecimentos de um cidadão nacional e aqui residente”, anotou.
Para ele, a solicitação da Procuradoria-Geral da República
não é resultado do seu interesse
em conformar-se com a lei, tão-pouco de descobrir a verdade
material e fazer concomitante
justiça, mas a continuação de
uma campanha de tentativa de
assassinato político, com recurso
ao aparelho judiciário.
O antigo Presidente entende
que o mote desta “tentativa de
assassinato” se tenha tornado
material após a palestra na Universidade Eduardo Mondlane,
na qual acusou incapacidade do
Estado para resolver o conflito
em Cabo Delgado e chamou a
heroicidade dos camaradas nas
outras duas guerras, uma intervenção cuja resposta de Nyusi
não tardou, tendo o actual PR
apelado para que se separassem as águas e que não se devia
equipar a guerra-civil a esta que
desestabiliza o norte desde 2017.
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Jojó Fernandes, um embondeiro nos Lendários
da Selecção Nacional de Futebol
Jorge Miguel Fernandes ou
simplesmente Jojó, o mais
novo dos quatro filhos do
Padrinho Raul: Celestino
“Checanhanza”, Armindo “Mindo” e Carlos Manuel “Camané”, Jojó teve
no Armindo o seu principal
mentor e tutor no desporto,
tanto mais que o Armindo
brilhou no Clube Chingale de Tete e mais tarde no
Clube Costa do Sol, onde
chegou a sagrar-se Campeão
Nacional. Apesar de que o
pai também tinha sido homem de desporto, Jojó tornou-se a projecção do irmão
Armindo.
Jojó iniciou-se no futebol na
cidade de Tete e evoluíu na
capital do país, tendo alinhado no Clube Costa do
Sol e junto do seu irmão
Armindo, sagrando-se Campeão Nacional, em 1991.
Passou a integrar a selecção nacional, tranferiu-se
para o Clube Ferroviário de
Maputo em 1992 e no mesmo ano transferiu-se para
Portugal, onde prosseguiu a
carreira, mantendo-se titular
no “Onze” da Selecção Nacional, tendo feito parte da
equipa que levou o país ao
CAN-98.
Actualmente vive na Austrália, onde terminou a sua
carreira futebolística, tendo abraçado outras áreas
do desporto. Jojó mantêm
uma forte ligação com Tete
e sempre que viaja para Moçambique, não prescinde de
visitar a cidade que lhe viu
nascer, para rever amigos
e familiares, para além do

imprescindível banho das
águas semi-termais do Zambeze.
Apesar de que dinâmica da
vida mudou os conceitos
e o panorama da cidade,
Jojó faz questão de juntar-se ao grupo de amigos com
os quais cresceu e evoluíu, o
“Maralhal”, embora alguns
integrantes já não façam
parte da existência terrena,
tal é o caso de Zinho Jeremias, Zé Pato, Artur e Emílio Jaqueta, Manecas, Eusébio Chatima, Ngê, e outros,
permanecendo em Tete, Pascoal Mário João Carvalho,
Nicolau “Cadango”, Jorge
Omar, Marcelo Santana e
poucos outros.
Na época em que estávamos
todos em Tete, as vivências
juvenis eram caracterizadas
por agrupamentos sociais.
Havia o grupo “Da Fit” do
Sáider “Didí” Somar, Salvado, Sérgio “Coyotte” Alves,
Carlos “Pipas” Andrigo, Pedro Clemente Góia, Chinho
“Gordo” e Bartolomeu, que
eram os “freaks”, o grupo
do Hélder Tubúrcio da Costa Xavier “Camanga”, Petrosse Smith, Bito e Erasmo
N´tenfula, Salé Issufo, Nelito Ganci, Horácio, Bachir e
Jussub Adam, entre outros,
que eram os “Audazes”. O
“Maralhal”, grupo do Jojó,
era de “Farristas”, dançarinos e competidores do ritmo
“Antilhas”. Gostavam de
desforras de dança, na Discoteca “A Taverna do Cigano”. O denominador comum
dos grupos de Tete, era o
Desporto.
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Jojó recorda-se desse tempo. O tempo em que a união
fazia a força. O tempo que
havia uma clara noção de
que nenhum homem sozinho
pode abraçar um embondeiro. A terra do embondeiro
está no seu coração.
Jojó é uma das peças que
eventualmente faltam no actual quebra-cabeças do futebol
tetense. Ele e outros antigos
atletas como Armindo Fernandes, Rogério Satar, Tiago
Cardoso, Manuel Fontes, Abel
Caluamba, Ferreirinha e outros craques da bola da terra
do embondeiro, que lançaram
o perfume do seu brilharete
atlético dentro e fora de Tete.
É verdade que nem todos os
bons atletas podem tornar-se

bons técnicos e treinadores,
mas talvez seja razoável envolver antigos atletas nas equipas
técnicas de clubes despotivos,
em detrimento de meros “paraquedistas” que vêm afundando o desporto nacional.
Se a valorização de um talento não aflorar do seu próprio
berço, quebrando a espiral de
protagonismos infundados e
conflitos sociais infindáveis,
subjacentes nas relações sociais e humanas, continuaremos a ter os nossos craques
valorizados apenas na diáspora, como acontecia no passado.
Que Jojó seja proposto para
treinar ou assessorar um clube local, particpando na promoção de Tete no desporto

nacional e internacional. É
salutar que tenha sido convocado para fazer parte das
Lendas do Futebol Nacional,
mas falta um reconhecimento
na base.
Jojó recentemente completou meio século de vida, idade suficiente para dar do seu
saber, na iniciação de talentos, na inspiração de jovens e
até como o rosto de Tete no
lançamento de iniciativas desportivas, na busca de oportunidades dentro e fora de
portas, etc.
Bem haja, Jojó Fernandes,
que o teu legado seja tido
e achado, reconhecido pelos
teus, como um Embondeiro
nos Lendários da Selecção
Nacional de Futebol.
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PGR precisa de limpar as nódoas para
actuar sem desconfiança de ninguém
O assunto é tema de conversa em praticamente todas as esquinas com um
mínimo de atenção. A Procuradoria-Geral da República, semana passada, pediu
ao Conselho de Estado autorização para ouvir o antigo Presidente da República,
Armando Guebuza, no âmbito e no contexto das chamadas ‟dívidas ocultas”.
Tal como lhe competia, o
Presidente da República,
Filipe Nyusi, convocou o
Conselho de Estado e colocou à sua consideração este
pedido da PGR. Ao que
tudo indica, o órgão anuiu
o pedido da equipa dirigida
pela Dra. Beatriz Buchile.
O antigo estadista, que
participou no encontro de
forma virtual, tal como todos, disse que aceitava participar na audição da PGR
por respeito à Lei, nomeadamente a Constituição
da República que um dia
jurou defender, mas ressalvou e colocou as suas inquietações, nomeadamente
a desconfiança em relação

a forma (procedimentos) de
actuação da PGR.
No seu entender, dá para
desconfiar o facto de, ainda este ano, a PGR ter requerido a sua audição por
uma instituição estrangeira,
em Londres, sem nunca ter
querido ouvi-lo em território nacional, nomeadamente em Maputo, onde reside
a alguns metros da sede da
PGR.
Estranha a maneira como
o caso das ‟dívidas ocultas”
tem sido tratado, desde o
início, pela nossa PGR, e
remata que esta intenção de
querer ouvi-lo depois destes episódios não demonstra
nenhuma preocupação da
instituição em querer fazer
justiça, mas pura e simplesmente um esforço visando o
seu assassinato político.
E esse esforço vem na sequência de uma palestra por
si orientada, na Universidade Eduardo Mondlane, no
âmbito do centenário do patrono da maior universidade
do País. Armando Guebuza
sente-se desconfiado, mas

irá prestar as declarações
solicitadas em respeito à
Lei.
Estamos, portanto, perante
questionamentos de Guebuza aos procedimentos da
PGR, não estamos a falar
ainda das questões de conteúdo, ou seja, da matéria
dos autos. E aí vem a nossa
humilde opinião.
Sempre se disse e soube-se
que a PGR, a todos os níveis, tende a humilhar os cidadãos, no lugar de buscar
e aplicar uma justiça justa.
A todos os níveis, temos ouvido queixas e reclamações
sobre a actuação menos
profissional de procuradores, ao ponto de promoverem detenções, às vezes, à
margem da Lei, e julgamentos e sentenças várias vezes
considerados escandalosos.
Nesse aspecto, tem razão
o antigo Presidente. A notabilidade, aqui, é ser ele a
dar voz a esse coro de cidadãos que lamentam atitudes quase irresponsáveis da
PGR, que acabam lesando a
sua reputação e a reputação

do Estado a quem supostamente defende.
Nós próprios, neste caso, estamos curiosos em saber a
verdade sobre uma grande e
forte questão colocada por
Guebuza: Porquê a PGR
entendeu por bem primeiro
entregar o nome do antigo Presidente a um Tribunal Comercial de Londres,
antes de ouvi-lo cá dentro
sobre matérias que sempre
disse a PGR que interessam, em primeiro lugar, ao
Estado moçambicano?
Porquê a PGR nunca citou os advogados de Armando Guebuza, há muito conhecidos, sobre o seu
esforço e sua vontade de
ouvi-lo como personalidade que pode ajudar no esclarecimento das ‟dívidas
ocultas”? Porquê atravessou oceanos e continentes
até chegar a Londres, deixando à margem um cidadão, sim, com interesses no
caso, com residência oficial
conhecida em pleno bairro
da Polana-Caniço?
Estas questões provocariam

desconfiança em qualquer
um de nós. Mas vamos lá
esperar pela audição para
entendermos a matéria dos
autos.
Para já ficam as consequências colaterais desta
denúncia de Guebuza: analistas empurram estas falhas de procedimentos da
PGR a conflitos políticos
entre os nossos dirigentes
no activo e na reforma.
Especulam, alegam e concluem que as alas se estão
a bater e tudo acaba numa
guerra de facções a nível da
cúpula do partido que governa o País. Esse é outro
filme que vamos acompanhar com o tempo, já que o
tempo resolve muitos pendentes que o presente nem
sempre consegue esclarecer.
Mas de uma coisa estamos
certos: a PGR precisa de
ir limpando as nódoas que
regularmente lhe sujam as
aparências. A PGR deve
levar com muito profissionalismo a sua missão. Fora
disso, não há justiça que
valha!

A passadeira da Covid
puxa-nos para trás
David Pontes

Um dos problemas de viver
em pandemia é que parece que estamos numa passadeira que algumas vezes
nos leva em frente, mas, na
maior parte das vezes, nos
atrasa o passo ou mesmo
nos puxa para trás. A próxima semana tem em perspectiva uma progressão de
novos casos de covid que
nos leva a considerar seriamente que o país e o mundo
vão passar a andar no sentido contrário ao desejado.
O ano 2020, que já tem
ressonâncias malignas, ain-

da não acabou e os tempos
próximos podem bem fazer
com que 2021 também não
deixe de ser pronunciado
com um frémito. Se, durante o Verão, achávamos que
já tínhamos batido no fundo, a possibilidade de uma
segunda vaga só pode reforçar as projecções da OCDE
de que a economia portuguesa possa cair 11,3% em
2020, bem acima da previsão do Governo, que estima
7% de quebra.
O cenário de enorme incerteza para as contas públicas, como admitiu o
ministro das Finanças, a
dificuldade de se saber qual
é o ponto de partida, torna
mais frágil o exercício de

discussão do plano de recuperação económica que António Costa tem de apresentar até 15 de Outubro. Será
sempre importante prosseguir o caminho aberto pelo
relatório de Costa Silva,
especialmente se isso significar tornar mais claras algumas das opções enunciadas,
chegando a consensos sobre
metas, num país em que é
tão difícil programar políticas públicas. Mas sem saber a profundidade do nosso
problema e sem perceber
quando poderá chegar da
Europa o dinheiro de socorro – que estará sempre dependente de um complicado
processo de ratificação de
todos os Parlamentos dos

países-membros –, os exercícios de futuro serão prejudicados pela incerteza do
presente.
O presente vai continuar a
pedir medidas de protecção
dos sectores mais fragilizados, dos layoffs às moratórias, mas o executivo, em
sintonia com a sua vontade
de não regressar ao confinamento, vai ter de mudar
de táctica. Como na semana passada pedia a OCDE,
é preciso equilibrar os auxílios defensivos com os incentivos à economia, o que
em muitos casos significa
desistir de empresas para
incentivar outras mais viáveis.
É o mesmo com as poupan-

ças dos portugueses. O seu
crescimento, graças à redução do consumo e às medidas de protecção do Estado,
é uma almofada importante numa altura em que os
rendimentos estão a cair.
Mas, se esse dinheiro não
começar a ser injectado na
economia, ficam seriamente
prejudicadas as possibilidades de uma recuperação
mais rápida.
Tudo é ainda mais difícil se,
como é previsível, a passadeira da covid nos começar
a puxar outra vez para trás.
Ficar parado nunca será solução – para contrabalançar
o movimento da passadeira
precisamos é de correr mais
depressa. Publico Pt
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opinião

Como poupar dinheiro sem
perder a cabeça
Rui Cardoso Martins

Isso é o que todos fazem, disse Nuno no tribunal, se um
polícia se magoa em serviço
vai logo ao hospital e mete
baixa. Muito magoados ou
pouco magoados, é o que eles
fazem. Mas com este argumento – tão racional na aparência – Nuno perdeu mais
uma oportunidade de estar
calado. Foi assim que palavras frias e gestos bruscos
lhe custaram muito, muito
dinheiro.
Os olhos de Nuno flutuavam acima da máscara. Duas
bóias brancas e castanhas
sobre a piscina azul de papel cirúrgico e debaixo das
sombrinhas de colmo das
sobrancelhas. A nossa cara
transformada em toldo. É
desta maneira que metade
do mundo observa agora a
outra metade, em ambientes
fechados. Que expressão tinha Nuno na sala do tribunal, à hora da sentença que
o condenava? Sei lá, faltava

ver-lhe a boca, os dentes, a
língua, o nariz, o queixo, os
sulcos expressivos da pele.
Se tirasse a máscara, talvez
eu escrevesse aquele clássico
de milhares de notícias sobre
crimes: o arguido manteve-se
inexpressivo e impassível durante a leitura da sentença.
Temos de admitir que o papel da voz aumentou muito
na leitura que um magistrado faz de alguém com a
cara tapada. Por exemplo,
a juíza disse que o ofendido,
o guarda da PSP, “na nossa
opinião teve um depoimento
bastante sincero, bastante
credível”, enquanto no essencial Nuno “não nos apresenta muita credibilidade”. Mas
não viu a cara verdadeira de
nenhum deles, à sua frente,
cara integral só a das fotos
do processo.
Nuno teve um problema pequeno com um polícia. Nuno
teve um problema grande
com um polícia. Só não foi
um problema gravíssimo
porque ambos tiveram sorte. Nesse dia, Nuno parara o
carro junto a uma estação de
comboios em Lisboa. Em se-

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

gunda fila, com os piscas acesos, Nuno conduziu um idoso lá acima ao cais. Quando
voltou, acabara de ser multado por estacionamento ilegal.
A juíza lembrava os pormenores do caso:
“Ficou indignado com isso,
porque tinha deixado o carro
com os quatro piscas e tinha
só ido ajudar alguém, portanto achou injusta aquela
autuação. Deu a volta e deparou com o polícia e o polícia disse-lhe que não tinha
sido ele a autuar. Ele ficou
ainda mais indignado.” Chegou entretanto o polícia da
multa, Nuno exigiu-lhe a
identificação, o polícia fez o
mesmo, mas Nuno enfiou os
seus ombros largos no carro e
arrancou. “Diz que não bateu
com o carro no polícia… admite essa possibilidade, acha
que não bateu, mas o polícia
pediu-lhe para parar, ele não
obedeceu, já estava muito
exaltado, admite poder ter
batido com o espelho, mas
acha que não bateu, assim
como acha que não estragou
o telemóvel.” A juíza navegava nas dúvidas tácticas de

Nuno, até chegar a esta certeza:
“De certeza que o polícia
teria ido ao hospital e teria
ficado de baixa, porque isso
é o que todos fazem… Ora,
como sabemos, nem todas
as pessoas são iguais, e essa
versão não nos pareceu muito credível. Se a pessoa não
tiver lesões não vai ao hospital, não é?”
O polícia disse que sofreu dores mas não ficou magoado.
Na verdade, o que o transtornou, tanto como quase
ter sido atropelado, foi que
trazia o telemóvel no bolso
da farda. “Insiste na identificação do arguido e está então colocado ao lado, junto à
porta do condutor e o arguido arrancou e embateu-lhe
com o carro da cintura para
baixo, o carro não bateu no
braço. E que a farda tem um
bolso lateral e que nesse bolso estava o dito telemóvel e
que ele até trouxe e mostrou
na audiência.”
Nuno, no tribunal, tinha agora as mãos cruzadas atrás
das costas, como as asas de
um pombo. Cometeu “crime

de resistência e coação a funcionário”, que é punido só com
pena de prisão, não há opção
de multa e a pena pode ir até
cinco anos. Nuno está “inserido social e familiarmente,
sem antecedentes criminais,
trabalha, tem a sua família, é
primário, isto terá sido uma
situação isolada na vida do
arguido. Não houve lesões graves para o agente. Não houve
embate frontal, todas estas
circunstâncias tornam a situação numa coisa grave, naturalmente, mas tudo isto ponderado opta-se por uma pena de
dez meses de prisão.”
A prisão foi substituída por
300 dias de multa a sete euros por dia, num total de 2
100 euros. Mais custas e taxas
de justiça. Mais o maldito telemóvel, que valia 387 euros e
98 cêntimos.
– Pronto, senhor Nuno, fica
aqui então a sua sentença,
está dispensado, bom dia para
o senhor.
Mas Nuno saiu dali para um
péssimo dia, os olhos lançavam labaredas sem respeitar
a distância social.
O publico pt
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PUBLICIDADE

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património
com proﬁssionalismo, seriedade e personalização,
fornecendo proﬁssionais qualiﬁcados, hábeis e
comprometidos com a execução das suas actividades,
promovendo mais segurança aos clientes.

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 serviços em grandes Centros logísticos, Indústria, 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, visando responder a todas as urgências
nos diferentes sectores, conforme a distribuição 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 Segurança significa um conjunto de medidas preventivas que minimizam os riscos
ou ameaças, cada vez mais frequentes
nos grandes centros, aos quais estão expostos os VIPs. Seja no âmbito pessoal,
nas dependências da empresa ou em roteiros habituais oferece aos empresários,
executivos e seus familiares esquemas de
prevenção para sequestro, roubos, furtos,
assaltos, extorsões e outras formas de violência urbana.

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501,
Maputo – Moçambique
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734
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Inicia busca de pacientes que abandonaram tratamento anti-retroviral

nacional

Iniciou, esta segunda-feira em Vanduzi, na província de Manica, a busca de pacientes que abandonaram o tratamento anti-retroviral, envolvendo 25 activistas.O programa foi interrompido aquando da
declaração do estado de emergência. As autoridades de Saúde indicam que de Janeiro a Agosto
deste ano quinhentos e cinco abandonaram o tratamento anti-retroviral. RM

Feministas repudiam assassinato
de uma mulher em Cabo Delgado
ISAEN lança
Doutoramento
em estudos de
desenvolvimento
O Instituto Superior de Altos
Estudos e Negócios (ISAEN),
uma unidade orgânica da
Universidade Politécnica de
Moçambique, lançou, há dias,
em Maputo, o seu primeiro
programa de raíz de Doutoramento. Trata-se do Doutoramento em Estudos de Desenvolvimento, ministrado em
regime híbrido (aulas presenciais e através da plataforma
zoom).
Narciso Matos, reitor da Universidade Politécnica, associou a efeméride dos 25 anos
de existência da universidade,
como um marco que simboliza
a passagem da fase de adolescência para a adulta, através
da introdução do Programa de
Doutoramento em Estudos de
Desenvolvimento nesta instituição de ensino superior privado no país.
“A universidade está a passar
da adolescência para a fase
adulta, por estar a celebrar em
simultâneo a epopeia pelos 25
anos de idade”, explicou Narciso Matos.
O coordenador do referido programa, Lourenço do Rosário,
dirigindo-se aos presentes na
cerimónia de lançamento, disse
que a criação do primeiro programa de Doutoramento em
Estudos de Desenvolvimento,
numa universidade, é símbolo de maturidade académica e
estabilidade científica, porque
ele representa o culminar de
um processo, que justifica a
indagação para que servem as
universidades.
O programa de doutoramento significa a possibilidade do
surgimento de quadros de alto
gabarito científico para a sociedade, bem como de apurado sentido de cidadania, por
outro lado, significa o cumprimento de uma das exigências
da função da universidade, que
é a pesquisa e a produção de
conhecimento útil para a sociedade.

Organizações da Sociedade Civil moçambicanas
e de defesa dos direitos
humanos das mulheres, e
não só, estão em choque e indignadas com o
assassinato cruel de uma
mulher indefesa, protagonizado por homens
trajados de uniforme
militar, em Cabo Delgado,
que posteriormente foi
abandonada nua à beira
da estrada.
Aida Matsinhe

O

vídeo chocou a
humanidade e
levantou velhos
problemas já denunciados e até
aqui não esclarecidos sobre a
violação dos direitos e matança de civis naquela província
nortenha e no Centro do País,
com relatos a apontarem as
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique (FADM) como os
perpetradores destes crimes.
Com vista a pressionar as autoridades moçambicanas para
o esclarecimento deste crime e
resposta célere para o fim da
guerra que está a fustigar alguns distritos da província de
Cabo Delgado e no Centro do
País, bem como prestar homenagem a esta mulher que viu o
calar da sua voz num acto bárbaro, supostamente cometido
pelas FADM, as organizações
da Sociedade Civil juntaram-se
numa só voz para dizer basta a
violência contra os direitos humanos.
“O vídeo que vimos circular
representa uma grande atrocidade e violação dos direitos
humanos, estamos aqui para
manifestar a nossa indignação
e lembrar os compromissos
internacionais assumidos por
Moçambique no campo dos direitos humanos”, disse Maira
Domingos, directora de programas no Fórum Mulher.
Para a directora de programas
do Fórum Mulher, a construção de um Estado deve estar

assente nos direitos humanos e
a situação vivenciada em Cabo
Delgado, marcada por extrema violência e actos bárbaros
cometidos contra a população,
exige que sejam envidados todos os esforços com vista a conquista de uma paz efectiva.
“Não podemos, como moçambicanos, ficar tranquilos nas
nossas casas enquanto temos
uma província que está a ser
fustigada por actos de extrema
violência. E é preciso lembrar
que a vida humana é o principal recurso de um país e a demanda dos direitos humanos é
importante para o nosso desenvolvimento”, disse.
Para Maira Domingos, o vídeo
traz uma dimensão de crueldade, demonstrada na forma
como aquela mulher foi executada, mas representa o que de
facto está a acontecer e todos
os moçambicanos devem se indignar e reafirmar o seu compromisso pelos direitos humanos.
Por seu turno, Maria José Artur, da Wilsa Moçambique,
alertou sob a necessidade de se
olhar para este caso com uma
dimensão mais humana. “Certamente nunca vamos saber o
nome daquela mulher que morreu, quantos filhos deixa, mas
este é o memento para prestar
luto e homenagem a esta mulher que foi barbaramente executada”, disse, apelando para
que mais pessoas se juntem a
estas organizações feministas
para prestar uma vénia e repudiar estes actos.
Dados colhidos no local indi-

cam que esta não é a primeira
situação acompanhada por estas organizações, facto que as
levou, outrora, a enviar uma
carta ao estadista moçambicano, com o intuito de chamar
atenção sobre o contexto do
conflito e seus impactos, principalmente na vida das mulheres.
O vídeo que chocou o mundo está a ser alvo de questionamento sobre o que de facto
está a acontecer em Moçambique, perguntas que, segundo
organizações da Sociedade Civil
que trabalham na defesa dos
direitos das mulheres, não conseguem ter resposta, pois também buscam sem sucesso por
uma resposta.
Importa salientar que, segundo
dados avançados pela Amnistia
Internacional (AI), não há dú-

vidas quanto à localização, pois
o acto deu-se na Estrada R698,
perto de uma subestação eléctrica, localizada do lado oeste
de Awasse, em Cabo Delgado,
e vinca que a mulher indefesa
foi espancada com uma vara de
madeira e morta com 36 tiros
e o seu corpo nu foi deixado
na estrada. O relatório garante
que os autores do crime foram
quatro homens armados com
uma variedade de rifles Kalashnikov e uma metralhadora tipo
PKM.
Entretanto, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, veio
publicamente negar tratar-se
de imagens reais e disse que
“alguns moçambicanos tiram
ou fazem essas imagens ou
montagens e entregam lá fora,
e nós sabemos quem são, vamos expô-los um dia”.

Maputo cria centro operativo de
emergência para travar pandemia
O Conselho Municipal de Maputo anunciou esta segunda-feira a criação de um centro operativo de emergência para deter
a propagação da pandemia de
covid-19 na capital e apoiar
as famílias mais vulneráveis,
através de uma cesta básica. A
capital tem sido a zona do país
com maior número de novos
casos nas últimas semanas.
A vereadora para a Área da
Saúde e Ação Social no Conselho Municipal de Maputo,
Alice de Abreu, afirmou, em
declarações à emissora pública
Rádio Moçambique, que o referido comité terá uma composição multissetorial e vai atuar
em seis eixos, visando travar o
novo coronavírus.
Diagnóstico e vigilância, gestão
de caso, mobilização comunitária e comunicação, gestão de
recursos e logística, água, saneamento e higiene, bem como
mobilidade e prevenção são
vetores sobre os quais a referida entidade vai incidir o seu
trabalho, acrescentou Alice de
Abreu.
“O centro é a única plataforma
que nos vai permitir juntar sinergias contra a pandemia no
município de Maputo”, enfatizou Abreu.

Ainda no âmbito da mitigação
do impacto da covid-19 na capital, prosseguiu, o governo da
cidade de Maputo vai distribuir
uma cesta básica e um subsídio
básico de proteção social a 61
mil famílias mais vulneráveis.
Alice de Abreu não avançou o
valor da cesta básica nem se
será em espécie ou em dinheiro.
A vereadora para a Área da
Saúde e Ação Social no Conselho Municipal de Maputo
adiantou que as ações de combate à covid-19 na capital serão
descentralizadas para cada um
dos distritos municipais, visando tornar mais eficazes os esforços de controlo da pandemia.
“Chegámos à conclusão de que
as ações de combate em Maputo estavam mais concentradas
na cidade e com pouca visibilidade na periferia e por isso
concordámos numa descentralização”, assinalou.
A cidade de Maputo já foi declarada local de transmissão comunitária, tal como as cidades
de Pemba e Nampula, estas
duas na região norte do país.
Moçambique regista um total acumulado de 6.771 casos
positivos de covid-19 e 43
mortos (actualização de domingo). Lusa
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Nova forma de estar e ser no ensino superior, perspectivas sanitárias e pedagógicas

Reflexões na UDM traçam um futuro sombrio
“Todos nós vamos ser
infectados pela Covid-19”,
sentenceia Avertino
Barreto, médico epidemiologista, convidado
numa série de palestras
que marcam o retorno
das aulas na Universidade
Técnica de Moçambique
(UDM). “Nova forma de
estar e ser no ensino
superior, perspectivas
sanitárias e pedagógicas”
foi o tema da primeira
aula aberta, que decorreu
semana passada.
Nelson Mucandze

N

ão é com a Covid-19 que vamos eliminar os
valores milenares”, assegura
Avertino Barreto, médico epidemiologista e quadro do Ministério da Saúde, que lembra,
no entanto, que os tempos que
se aproximam exigem reinvenção nas relações sociais.
Numa alocução que trouxe o
novo retrato social imposto
pela Covid-19, que impõe o
novo normal, Barreto defendeu que nesta nova normalidade é necessário a observância
rigorosa das medidas de prevenção, explicando detalhadamente a relevância de cada
uma, desde as máscaras, o distanciamento, a higienização,
entre outras, até fora das salas
de aula.
Mas, segundo nota, com todo
o rigor na observância destas
medidas de prevenção da Covid-19, “todos nós vamos apanhar o vírus, mas em quantidades por vezes insignificantes,
agora vamos imaginar as pessoas que não querem seguir as
recomendações!”.
Entretanto, para os pais cépticos no retorno às aulas, recorrendo ao perfil dos infectados,
Avertino Barreto lembra que
“as crianças são o grupo muito
menos vulnerável, são aquelas
que vão resistir às doenças”.
Por outro lado, não deixa de
reconhecer que não está claro o porquê o País tem fugido do padrão internacional na
propagação de coronavírus,
mas afirma que, em termos
teóricos, o que neste momento está a ajudar muito a favor
de Moçambique é que este foi

Avertino Barreto

o primeiro país no mundo que
em 1978 conseguiu vacinar 99
porcento contra CG.
O seu histórico de cólera,
pestes, ciclones, pode ter contribuído para o reforço da
imunidade da sua população.
Recorrendo a ilustração, Barreto enfatizou que todos os
que morreram eram doentes
com outras doenças e, na sua
maioria, tinham 75 anos.
Não deixou de destacar que o
medo da Covid-19, gerado pelos noticiários, afugentou muita gente que precisava regularmente de ter a sua consulta
em dia, o pode ter agravado
a saúde dos que medicavam.
Afinal, “este país tem um défice de medicação pública. As
pessoas levam as receitas e
não encontram a medicação
nas farmácias. E quando encontram nas farmácias privadas é caríssimo e, no lugar de
comprar 30 ou mais comprimidos, compram três ou quatro.
E tudo isto contribui para tornar esta população vulnerável
e com este vírus agrava-se ainda mais a população”.
O apelo de Barreto não vai
apenas para os estudantes,
mas também para a sociedade
em geral para o novo normal
imposto pelo novo coronavírus, recomendando a observância rigorosa das medidas
de prevenção indicadas pelas
autoridades de saúde.
Não deixou de comentar,
como réplica, o modo de vida
das pessoas, que mesmo com a
Covid-19 é tão próximo. “Não
temos hipóteses, mas protegemos um grupo, que sabíamos
desde o início que era mais
vulnerável: são os vendedores
dos mercados”, disse, destacando a relevância da requalificação dos mercados, que se
replicou em quase todos o municípios do país.
Camilo Ussene foi o segundo
convidado para se debruçar
sobre as competências do professor e aluno. Para ele, ensi-

nar e aprender, hoje, trouxe
uma série de itens que definem
o bom professor, que, segundo anotou, o primeiro deve
conseguir transmitir o conhecimento “com autoridade e
sem autoritarismo”.
O professor deve demonstrar,
acima de tudo, entre outros,
a “pontualidade às aulas,
preparar bem as aulas, motivar os alunos; ser capaz de
mudar e encontrar o caminho para que todos os alunos
compreendam”, um desafio
aliado à necessidade do domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação, na
tentativa de descrever o professor de hoje, que entende
ser alguém que possui uma
formação tradicional, educado por um sistema autoritá-

rio, muitas vezes rigoroso e
inflexível. Mas este deve ensinar um aluno liberal, flexível
e que pertence a uma sociedade democrática, “inserido
numa estrutura familiar e
social flexível e muitas vezes
despreparada para lidar com
a educação dos filhos”. Duas

da educação, em ambiente de
incerteza.
O evento contou com a presença do reitor da UDM e
presidente do Conselho de
Reitores de Moçambique, Severino Ngoenha, que destacou a relevância do encontro
neste novo normal em que as

gerações totalmente distintas, e hoje convidadas a consolidar o afecto, para o bem

Instituições do Ensino Superior são obrigadas a funcionar.

Chanceler da A POLITÉCNICA defende um
ensino superior com voz activa na sociedade
As constantes mudanças da
tutela têm afectado negativamente a qualidade do ensino
superior no País, provocando
rupturas nos ganhos conquistados desde a proclamação
da independência nacional,
em 1975, considera o académico e Chanceler da Universidade Politécnica, Lourenço
do Rosário.
O ensino superior era tutelado pelo Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Tecnologia, criado no segundo mandato do Presidente Joaquim
Chissano, que culminou com
a criação de institutos superiores politécnicos em diversas províncias, a transformação do Instituto Superior
Pedagógico em Universidade
Pedagógica, bem como o surgimento das universidades
Zambeze e Lúrio.
Entretanto, com a eleição do
Presidente Armando Guebuza, em 2004, o Ministério do
Ensino Superior, Ciência e
Tecnologia é extinto, sendo
o ensino superior reintegrado
no Ministério da Educação.
Nesse período, verificou-se,
também, a modificação da
Lei do Ensino Superior, de
modo a proporcionar o surgimento exponencial de instituições, em todo o País,
com a justificação de que a
“quantidade traria, com o
tempo, a qualidade”.
Já em 2014, com a eleição
do actual Presidente, Filipe
Nyusi, a tutela foi retirada
do Ministério da Educação e
reposta no (actual) Ministério da Ciência e Tecnologia,

Ensino Superior e Técnico-Profissional. Porém, os quadros de chefia para o ensino superior permaneceram
no Ministério da Educação,
tendo-se, por isso, perdido a
dinâmica que se vinha encetando.
Por isso, afirma Lourenço do
Rosário, “a questão da qualidade foi assimilada como
sendo matéria administrativa, criando-se um clima tenso entre a tutela e as instituições de ensino superior.
Os órgãos científicos de pares
deixaram de poder decidir
autonomamente sobre matérias científicas e pedagógicas”.
“A nova Lei do Ensino Superior retirou peso ao Conselho
de Reitores, instrumentalizou
o Conselho Nacional do Ensino Superior e transformou o
Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino
Superior (CNAQ) num instrumento de fiscalização burocrática, mais do que científica”, acrescentou.
Em jeito de conclusão, o
académico defendeu a neces-

sidade de o ensino superior
reconquistar o seu peso no
espaço académico e transformar-se cada vez mais numa
voz activa na sociedade, podendo influenciar as grandes decisões traçadas para o
bem-estar da nação.
Lourenço do Rosário foi
um dos oradores da primeira Conferência “Celebrar a
Universidade, Perspectivar
o Ensino Superior no Século
XXI”, organizada na segunda-feira, 14 de Setembro, no
âmbito da celebração dos 25
anos da Universidade Politécnica. A sua apresentação
teve como tema “Universidades Moçambicanas, Meio
Século Depois: Ganhos, Rupturas e Desafios”.
Danilo Parbato, outro orador da Conferência, quadro
do Ministério da Ciência e
Tecnologia, Ensino Superior
e Técnico-Profissional com
mais de 20 anos de trabalho no ensino superior,
15 dos quais na gestão de
meios de apoio financeiro
às instituições do ensino
superior.
Na sua apresentação, Parbato defendeu a necessidade de o País apostar no
ensino à distância para permitir maior acesso ao ensino superior (sem descurar o
factor qualidade), uma vez
que a actual taxa (de acesso) situa-se nos cinco por
cento (5%), de acordo com
dados do Banco Mundial e
da UNESCO – Organização
das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura.
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Vilankulo assina acordo de
desenvolvimento territorial com a UEM
Mesmo em período da
Covid-19, o Conselho Autárquico de Vilankulo, na
província de Inhambane,
e a Universidade Eduardo
Mondlane assinaram um
acordo de parceria para o
desenvolvimento institucional. O acordo pode
relançar a vida da população de Vilankulo, depois
de duro período em que
as actividades sócio-económicas daquela autarquia se encontravam
paralisadas devido ao
cumprimento do estado
de emergência. Durante
a entrevista concedida
ao MAGAZINE, o edil local,
Wiliam Thunzine, disse,
entre outras coisas, que
a UEM compromete-se a
prestar apoio técnico ao
ordenamento territorial.
António Zacarias

S

enhor Presidente, a
UEM é uma
instituição do
Estado que
possui uma escola superior aqui em Vilankulo. Em
que sentido o presente
acordo irá ajudar?

-Trata-se de um acordo de
parceria em que a UEM
irá prestar apoio técnico
ao Conselho Municipal de
Vilankulo no ordenamento territorial, mas também
prestar assistência técnica
aos produtores de hortícolas no território autárquico. É basicamente isso.
Portanto, o Magnífico Reitor da UEM, através de
punho próprio, chancelou
este acordo, aqui na nossa
autarquia, para mostrar o
nível de compromisso, que
não é só um simples documento, mas acima de tudo
acções conjuntas. Acções
conjuntas porque temos a
nossa parte de responsabilidade nesta causa.

prevenção e combate à pandemia da Covid-19, uma tarefa que nos preocupa desde
a declaração pelo Presidente
da República do estado de
emergência, a 30 de Março,
na sequência de calamidade
pública em todo o território
nacional.

A Covid-19 está a trazer
prejuízos e desafios à sua
governação?

Este acordo é assinado
depois da retoma, no
País, das actividades que
de certa forma recuperam
a vida sócio-económica
da população em plena
pandemia...
-Na verdade é um alívio
global para a economia. O
Conselho Municipal de Vilankulo vive o impacto sócio-económico da Covid-19, que
impõe a obediência num contexto social em que a vida do
município é garantida pela
actividade comercial, desde
pequena à grande escala, estando a braços com a necessidade de angariar mais parceiros para apoiar nas acções
de prevenção e mitigação dos
impactos da doença, apoio
alimentar aos munícipes vulneráveis, apoio em insumos
agrícolas aos produtores da
cintura verde municipal, bem
como o desenho de estratégias de resiliência nos sectores de comércio e turismo.

Esta pandemia está a
comprometer a vida de
todos. Mas podemos considerar que Vilankulo tem
capacidade de resposta
através dos recursos provenientes do turismo?
-Bom, primeiro devia demarcar os factos. As receitas

provenientes da actividade
do turismo não são de foro
municipal. São da responsabilidade do Estado, através
das finanças públicas. E mesmo lá tem um tratamento
específico, que na sua fase de
descentralização não recaem
directamente ao Conselho
Municipal de Vilankulo.
Seria preciso muito tempo
para explicar o destino final
destas receitas. Mas devo esclarecer que não colectamos
impostos do sector do turismo. Temos outras linhas
de orçamento. A colecta de
fundos provenientes do turismo não é parte. As receitas
locais provenientes de impostos e taxas cobradas à luz do
Código de Posturas Municipais e que já não respondiam
cabalmente às necessidades
baixaram em cerca de 40%,
aliado à redução dos limites
financeiros comunicados para
o presente ano.
O Conselho Municipal, ciente das prioridades e das suas
responsabilidades na satisfação dos interesses dos munícipes, vê-se na obrigação de
fazer as devidas revisões do
orçamento, nos termos da lei,
para garantir a efectivação
das actividades de prevenção
e controlo da pandemia em
primeiro lugar, sem descurar
das actividades de impacto
no desenvolvimento do município, tais como o melhoramento do abastecimento de
água, energia e da transitabilidade.

Referimo-nos ao emprego
que gera dinheiro através
de salários. Grande parte
desse dinheiro é naturalmente aplicado aqui
porque vários trabalhadores do sector do turismo
vivem no município…
-É um facto. Mas não beneficiamos de nenhum dinheiro
deduzido como imposto no

salário dos trabalhadores.
É com outros sectores que
têm essa incumbência. As
Finanças, o INSS, mas não o
Conselho Municipal. Nós estamos a viver num ambiente
atípico por esta pandemia.
Pior de tudo, os munícipes
não estavam preparados para
esta situação. E temos de ser
proactivos para desenvolver
actividades no âmbito da

-Acreditem que em função das
constatações das medidas tomadas e da evolução da pandemia, embora numa altura
em que o distrito conta com
2 casos confirmados da doença, o Conselho Municipal teve
de reprogramar-se, propondo-se intensificar as acções de
prevenção e controlo da pandemia através da distribuição
de máscaras, verificação do
cumprimento do decreto presidencial sobre o estado de
emergência, garantir o cumprimento das medidas de distanciamento e rotatividade nos
mercados em cumprimento do
Ofício 985/GMS/30/020 sobre
a prevenção e controlo da Covid-19 nos mercados. Mas há
uma necessidade de angariar
mais parceiros para apoiar nas
acções de prevenção e mitigação dos impactos da doença,
apoio alimentar aos munícipes
vulneráveis, apoio em insumos
agrícolas aos produtores da

cintura verde municipal, bem
como o desenho de estratégias
de resiliência nos sectores do
comércio e turismo.
É certo que neste caso o município está a apostar na agricultura de pequena escala, tendo
já desenhado vários projectos
com os seus parceiros do sector de agricultura, turismo,
saúde e educação.
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Em termos gerais, já pode
ser feito um balanço em
poucas linhas?
-As actividades realizadas du-

planificadas para o ano em
curso.
Há que entender que para
garantir uma melhor actuação do Conselho Municipal
no contexto do combate e
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Trata-se de atendimento
directo às famílias. Algo
feito para as comunidades no geral?
-Sim, incluindo a aquisição
de 31 bombas de pulverização que nos permitiram
pulverizar 17.700 meios de
transporte terrestres e marítimos, como viaturas, txopelas, motorizadas, bicicletas e barcos. Pulverizamos
194 bancas e 12 instituições
públicas, no âmbito da prevenção da Covid-19. Identificamos e capacitamos 28
funcionários dos diferentes
sectores do Conselho Municipal. Afixamos informações de
persuasão nas portas e baldes
de higienização das mãos no
Conselho Municipal. Adquirimos e montamos 2 túneis de
desinfecção, sendo 1 no Hospital Rural de Vilankulo e
outro no Mercado Municipal.

Mas já ninguém usa
túneis de desinfecção
porque houve uma polérante este período, desde 30 prevenção da pandemia glo- mica de descrédito desse
de Março, revelam um esforço bal, a edilidade criou uma meio de prevenção…
não só da edilidade, mas também dos diferentes segmentos
da sociedade, a destacar os
parceiros de cooperação e os
agentes económicos. Tendo
em conta que os números de
novas infecções têm vindo a
subir a nível nacional, associado ao nível de risco da cidade
de Vilankulo, há necessidade
de intensificar as palestras de
educação sanitária, por um
lado, e a fiscalização e tomada
de medidas à luz do Decreto
Presidencial, por outro. Pelo
que a Polícia Municipal e a
Comissão Sectorial têm um
papel fundamental para o sucesso que se almeja.
Ao mesmo tempo, urge a necessidade de se tomar medidas
de mitigação face à crise financeira eminente e que já afecta
o funcionamento normal da
instituição, colocando em causa a prossecução de algumas
actividades de prevenção da
pandemia.

Existem traços indicativos de uma verdadeira contingência nesse
sentido?
-Existem sim. Talvez contingência no nosso máximo
esforço. Temos um plano
de actividades em carteira,
mas também várias amostras das actividades realizadas pela edilidade neste
âmbito, como também podemos partilhar uma visão
geral sobre o impacto da
pandemia global no cumprimento das actividades

comissão designada Comissão Municipal de Combate
à Covid-19, por deliberação da VIII Sessão Ordinária do órgão, com o objectivo de planificar, executar
e monitorar as actividades
realizadas pelo Conselho
Municipal no contexto da
prevenção e combate à pandemia.

Quem compõe essa comissão e como é feita a
coordenação das actividades desse órgão com o
Conselho Municipal?
-É uma comissão constituída por 10 membros e chefiada pela vereadora para
as Áreas de Educação, Saúde, Mulher e Acção Social.
Depois está o chefe adjunto, que é o vereador para
as Áreas de Administração
Geral, Finanças e Desenvolvimento da Economia
Local, isso para permitir os
desembolsos e a gestão de
fundos necessários para as
actividades da comissão. Na
sua composição estão ainda o Chefe do Gabinete do
Presidente do Conselho Municipal, que exerce a função
de relator, mais 4 chefes de
Secções e 3 chefes de Unidades Orgânicas.
Perguntava sobre a coordenação desta comissão. Devo
explicar que a comissão
presta contas ao Presidente do Conselho Municipal,
uma vez por semana, mas
sempre que for necessário.

-Sim. Quando foi determinada a proibição desses meios,
estes foram desactivados e
transformados em cabines
de testagem da Covid-19
no Centro de Isolamento do
Hospital Rural de Vilankulo.
Foi uma das estratégias que
encontramos para não desperdiçar bens públicos que
significaram muito dinheiro
para nós. Realizamos 60 palestras de sensibilização sobre
as medidas de prevenção nos
mercados, cemitérios, morgue e espaços comunitários
de realização de partidas de
futebol. Realizamos contactos interpessoais abrangendo
um número de 25.000 munícipes; encontro com membros da AMETRAMO, na
sua sede, um encontro com

membros da Associação dos
Pescadores, na sua sede, e
distribuímos, no total, 35.000
máscaras, para além de 17
unidades móveis de lavagem
das mãos nos mercados mu-

13
nicipais, 120 baldes com torneiras nas sedes dos bairros.
Estas actividades são acompanhadas pela distribuição
de detergentes para higienização, sendo 1130 barras de
sabão e 700 litros de javel
aos munícipes em situação de
vulnerabilidade, que não são
poucos.

A propósito dessas
reuniões realizadas com
os pescadores e com os
praticantes da medicina
tradicional, que impacto
tiveram?
-Pensamos que tiveram um
impacto positivo. Optamos
por realizar outras três reuniões com os agentes económicos, o que resultou na
angariação de 64 mil meticais que foram aplicados na
produção de máscaras. Aliás,
devo informar que fiscalizamos 40.000 viaturas, 517
motociclos, 110 velocípedes
sem motor, para a verificação do cumprimento da lotação recomendada e do uso da
máscara pelos utentes destes
meios de transporte.
Mas isso não bastou. Foi necessário sensibilizar 20.200
condutores, 15.000 peões,
490 motociclistas e 225 ciclistas sobre o uso da máscara.
Entregamos termómetros infravermelhos para a medição
da temperatura em todas as
escolas secundárias, SDEJT,
cadeia distrital e mercados.

Vimos alguns agentes da
Polícia Municipal a perseguir cidadãos nas ruas.
Será esse o real modelo
de trabalho?

desobediência ao Decreto Presidencial. Consequentemente,
foram encaminhados ao Comando Distrital da PRM 13
cidadãos por desobediência ao
Decreto Presidencial sobre o
estado de emergência.
Realizamos 365 patrulhas
para o controlo do horário de
encerramento da actividade
comercial; fiscalizamos 110
estabelecimentos comerciais,
o que culminou com a redução do preço do açúcar e retirada e destruição de produtos alimentares fora do prazo.
Realizamos uma reunião com
os presidentes das comissões
dos mercados, no âmbito da
materialização do Ofício 985/
GMS/30/020 sobre a prevenção e controlo da Covid-19 nos
mercados.

Mas o Mercado Central
continua com fortes aglomerados de vendedeiras.
Que alternativa para garantir o espaçamento?
-Estamos a trabalhar para
descongestionar os mercados,
garantindo o distanciamento
necessário. Mas com o encerramento de muitas actividades, incluindo de hotelaria,
as pessoas estão a chegar aos
mercados para vender diversos
produtos. Grande parte dessas pessoas não tem a actividade comercial como base do
seu sustento. Já transferimos
os vendedores de mariscos do
Mercado Central para o mercado provisório da Feira Municipal, em cumprimento do
Ofício 985/GMS/30/020 sobre
a prevenção e controlo da Covid-19 nos mercados.

Mesmo a terminar, no
início desta entrevista
-Não gosto de falar desse as- falou do impacto da Cosunto, porque nessa actuação vid-19 em relação ao Plano
até pode haver troca de mi- Económico e Social do
mos e daí atingir-se o excesso de zelo. A ideia até não é município…

de repreender, mas garantir
o cumprimento das medidas
do estado de emergência. É
por aí que foram apreendidas
quantidades de bebidas em estabelecimentos comerciais por

-Podemos voltar a tocar no assunto. As restrições impostas
pela Covid-19, a nível mundial, trazem consigo o bloqueio
da economia mundial, das
relações bilaterais e do investimento directo estrangeiro,
do qual o nosso País muito
depende para a materialização
dos planos de gestão macroeconómica, causando danos severos no tecido social. Aqui no
Município da Cidade de Vilankulo, os efeitos da doença,
cuja cura ainda se circunscreve à prevenção, estes são enormes. Isto implica a necessidade de um exercício financeiro
que obriga a revisão dos orçamentos para fazer face à crise
que afecta o funcionamento
normal da instituição.
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Businessmen released after huge ransom paid

english

A gang who kidnapped Mozambican businessman Artur Magaia on 11 August released him on
Tuesday – but only after receiving a ransom of over a million US dollars, according to a report
in Wednesday’s issue of the independent daily “O Pais”Magaia has now been hospitalised in
the intensive care unit of a Maputo private clinic. AIM

Videos of atrocities are attempts to denigrate
Mozambican defence forces, says Minister
Tobacco company
reduces prodution
Mozambique Leaf Tobacco
(MLT) plans to reduce its tobacco production in the northern province of Niassa, in the
next agricultural campaign, because of the added difficulties
of selling tobacco during the
Covid-19 pandemic.
Cited in Wednesday’s issue of
the Maputo daily “Noticias”,
Claudio Ferreira, the MLT
manager for Niassa and Zambezia said that some countries
that are potential markets for
Mozambican tobacco have reduced their imports significantly in order to protect the health of their citizens.
Smoking has always carried
major health risks, and tobacco
is one of the few products that
is guaranteed to harm its consumers. But the risks of tobacco are greatly exacerbated by
Covid-19, hence the redoubled
efforts by health ministries to
reduce the number of people
who smoke.
“The World Health Organisation (WHO) has also been
advising smokers to abandon
tobacco, and these appeals are
being listened to”, said Ferreira.
Preparations, including the distribution of inputs, are already
being made for the 2020-2021
agricultural year. Ferreira said
MLT will work with 36,500
peasant producers, about 4,000
less than in the 2019-2020 year.
The area under tobacco cultivation will shrink, he added,
but did not say by how much.
This will come as a blow to
Niassa farmers who have been
relying on tobacco for a large
part of their income
The Niassa provincial governor, Judite Massenguele, said
the agricultural directorate in
the province has already begun
to persuade tobacco farmers to
switch to crops such as cotton,
soya and sesame.
The Niassa government also
dreams of setting up a tobacco
processing plant in the province, believing that this will create jobs. But so far no private
sector partner seems interested
in such a plant, the viability
of which must be regarded as
doubtful.AIM

The Mozambican Minister
of the Interior, Amade
Miquidade, on Tuesday
warned the Mozambican
public and the international community that the
videos circulating, which
show gruesome atrocities supposedly committed by Mozambican
troops in the northern
province of Cabo Delgado,
are a deliberate attempt
to denigrate the defence
and security forces.

H

e was speaking
to reporters after the weekly
meeting of the
Council of Ministers (Cabinet), and was
commenting on a spate of
shocking videos, some of
which have been circulated
by the human rights organisation, Amnesty International.
The latest video, which
appeared on Mozambican
social media on Monday,
shows men in uniform beating a completely naked
and defenceless woman,
and then executing her.
Miquidade said the uniforms used do not prove that
the murderers are members
of the Mozambican armed
forces (FADM) since “the
terrorists wear uniforms
that are identical to those
used by our forces”.
To identify themselves to
other terrorists they add
marks to the uniforms, he
said, “but when they want
to undertake propaganda
against the defence and security forces, and against
the Mozambican state,
they take off the markings that identify them, and
make the videos that promote an image of atrocities practiced by those who
defend the people, for our
mission is to protect the
people”.
Miquidade declared that
in reality it is the islamist
terrorists, known locally
as “Al Shabaab” (althou-

gh they do not appear to
have any connection with
the Somali organisation of
that name), who carry out
“cruel, inhuman and atrocious acts against our population”.
“In their macabre actions,
the terrorists behead people, and cut them into pieces while still alive, thus
causing a violent and pitiless death”, he said.
The “macabre acts” depicted in the videos “are acts
of subversion attempting to
pose the people against the
forces that are protecting
them”, Miquidade added,
and the government is investigating where the videos come from.
He said the government
wants to find “where the
nucleus is that is making
these videos”. The origin
of the videos is entirely
unknown. When Amnesty
International released the
first videos last week, it
said they came from “sources within Mozambique”,
and gave no hint as to
their identity.
The mission of the Mozambican forces, said the
Minister, “is to guarantee
sovereignty, territorial integrity, and the defence of
people and property. What
the terrorists do is destroy
our gains. Terrorism wants
to slow down economic development”.
There was “no relation”
between the images on
the videos and the defence and security forces. He

insisted that the Mozambican forces would never

do anything like the torture
and execution of the naked
woman shown in the latest
video.
Miquidade praised “the heroism of our fighters, who
sacrifice their own lives to
guarantee the integrity of
our country, in the bush of
Cabo Delgado, or in the central provinces” (where the
self-styled “Renamo Military Junta” is refusing to lay
down its arms).
He added that over the
years, in various parts of the
world, “international terrorism has shown a capacity
to produce disinformation”.
Psychological warfare is part
of any war “and this is one
of the fronts of terrorist activity”.AIM

Six terrorists killed in Mocimboa da Praia

Although the town of Mocimboa da Praia, in the
northern Mozambican province of Cabo Delgado,
remains in the hands of
islamist terrorists, fierce
fighting has continued in
other parts of Mocimboa
da Praia district.
On Monday, terrorists
tried to occupy parts of
the Diaca administrative
post, close to Diaca village, but were driven back
by units of the defence and
security forces, according
to a report in Thursday’s
issue of the independent
newssheet “Mediafax”.
Six terrorists are known to
have died in this clash.
According to one of

“Mediafax’s” sources, a refugee from Mocimboa da
Praia, who is now in the
provincial capital, Pemba,
the first unit of the defence forces, after heavy
fighting, was forced to retreat. But reinforcements
then arrived from the units
stationed at Nanenda village.
This gave the defence forces a winning edge, and
they expelled the terrorists
from the region, recovering
ground lost to them earlier
in the day.
A second newssheet, “Carta
de Mocambique” gave substantially the same account,
but put the number of terrorist dead at five.AIM
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Marcas em Movimento
Vale desenvolve pesquisa património Millennium bim apoia famílias
cultural e histórico de Moatize
deslocadas em Cabo Delgado

A Vale Moçambique está a promover
uma pesquisa arqueológica no distrito
de Moatize, província de Tete, com o
objectivo de recuperar artefactos que
ajudem a reconstruir a história dos antepassados daquela região mineira.
A empresa pretende, desta forma, contribuir para o enriquecimento do acervo
histórico da região onde opera, trazendo
ao conhecimento público dados que sejam relevantes para compreender o modus vivendi das populações que outrora
ocuparam aquela área do país.
Os arqueólogos que estão a fazer a pesquisa têm vindo a encontrar diversos
objectos, com destaque para material
feito de cerâmica antiga e contemporânea. As descobertas indicam que os

achados estejam ligados às
comunidades que ali viveram
entre os anos 1950 até a actualidade.
Segundo o analista de arqueologia José Monteiro,
“foram encontrados frequentemente artigos de cerâmica
antiga e objectos pessoais das
comunidades que residiram
naquela zona ou que tiveram
interação com os habitantes
de Moatize”. “Acreditamos
que estes artefactos poderão ser importantes para o processo de reconstrução
da história desta região”, refere Monteiro.
Seguindo os procedimentos da legislação nacional, os pesquisadores conservam adequadamente todos os materiais
encontrados durante a actividade de
prospecção.
Os arqueólogos estão a trabalhar dentro das áreas de concessão da Vale para
mapear as zonas classificadas e consideradas de grande valor cultural para as
populações. Isto irá permitir que a empresa garanta acesso facilitado a estes
espaços por parte das comunidades, tal
como já acontece em alguns campos sagrados devidamente identificados.

BCI apoia a mais de 10
escolas da província de Gaza
Doze escolas situadas em distritos da província de Gaza beneficiaram recentemente de apoios
em materiais de desinfecção e de
protecção contra a Covid-19, oferecidos pelo Banco Comercial e
de Investimentos (BCI). Constituídos por máscaras faciais, recipientes, suportes para a lavagem
das mãos e caixas de sabão, os
artigos foram entregues por equipas locais de colaboradores do Banco.
Trata-se das escolas secundárias de
Xai-Xai e Joaquim Chissano, em Xai-Xai; de Manjacaze, de Chiguivitane e
Temóteo Valente Fuel, em Manjacaze; de Chókwe e de Lionde, no distrito
de Chókwe; de Chibuto e de Malehice,
em Chibuto; assim como das escolas
secundárias Josina Machel, na Macia,
distrito de Bilene; Graça Machel, em
Massingir, e de Mabalane, no distrito
com o mesmo nome.
Na capital provincial, Xai-Xai, uma
equipa do BCI, encabeçada pelo respectivo director comercial regional,
Jeremias Langa, procedeu, igualmente, à entrega de artigos diversos à
Direção Provincial de Educação de
Xai-Xai. Na ocasião, Jeremias Langa afirmou que com o gesto, o BCI

“pretende juntar-se aos esforços que
estão a ser feitos na prevenção contra os efeitos da pandemia do novo
Coronavírus, e em particular dar o
seu contributo para a melhoria da
protecção e da segurança da comunidade escolar, nesta fase em que as
escolas se preparam para a retoma
das aulas”.
Por seu turno, o director provincial de Educação de Gaza, Atanásio
Cossa, agradeceu o apoio que o BCI
direcionou à sua instituição, considerando que o material chegou em
momento oportuno, uma vez estarem em curso os preparativos para
a retoma do ano académico. Cossa
apelou aos directores das escolas secundárias beneficiárias, que fizessem
bom uso dos bens recebidos.

O Millennium bim apoia e solidariza-se com as famílias moçambicanas
que vivem, neste momento, na condição de deslocados em virtude dos
ataques armados em Cabo Delgado,
no norte de Moçambique.
No âmbito do seu Programa de Responsabilidade Social “Mais Moçambique para Mim” e em parceria com
a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique (CCPM), o Millennium bim ofereceu àquelas famílias
deslocadas máquinas de costura e
respectivos kits de costura contendo
diversos tecidos, agulhas de máquina, dedais, rolos de linha, tesouras,
alfinetes, bobines, botões, fitas métricas, giz, óleo de máquina, lápis
de carvão, elástico, réguas e chaves
de fenda 6mm. Este apoio do Banco

vai contribuir para a criação de
auto-emprego à muitas pessoas
que, por causa da insegurança
nas suas localidades, deixaram
tudo para trás passando a viver numa situação de grande
vulnerabilidade e sem qualquer
fonte de rendimentos para suprir as necessidades básicas do
dia-a-dia.
O banco desenvolveu ainda
uma campanha denominada
“Um Like, Uma Esperança”. Esta
actividade consistiu na doação de 1
metical por cada “Like” dos internautas no Facebook. A interacção digital foi visualizada por mais de 170
mil pessoas, gerando mais de 20 mil
likes, centenas de comentários e partilhas.
Os mais de 20 mil likes foram convertidos em valor monetário entretanto doado à Makobo, para aquisição de alimentos, material de higiene,
entre outras necessidades dos deslocados, no âmbito do projecto “Todos por Moçambique”. A Makobo é
uma organização da sociedade civil
que promove e fomenta o bem-estar
social de grupos menos favorecidos,
contribuindo para o desenvolvimento
social, cultural e económico do país.

Fidelidade e AIMO selam acordo que
promove serviços de seguros
A seguradora Fidelidade e a Associação
Industrial de Moçambique (AIMO)
firmaram, na semana
passada, em Maputo, um protocolo de
parceira através da
qual os membros das
empresas associadas
da AIMO, beneficiam de condições
especiais na aquisição de serviços da
Fidelidade, nomeadamente nos Seguros
Automóvel, Acidentes Pessoais, Saúde, Acidentes Trabalho, Viagem e Multirriscos.
Para o presidente da AIMO, Rogério Samo Gudo, a assinatura deste
protocolo vem reforçar uma das linhas orientadoras do plano estratégico que é o “desenvolvimento da
capacidade institucional da AIMO
por forma a dotá-la de capacidade
interna e apoio aos seus membros.
A Fidelidade, por toda a sua história e posicionamento no mercado, é
uma grande referência no mercado

dos seguros, sendo a entidade ideal
para efectuarmos uma parceria deste tipo.”
Por seu turno, a directora comercial
da Fidelidade, Leonor Gomes, afirmou tratar-se “de uma parceria que
se enquadra numa política de aproximação da Fidelidade ao tecido
industrial moçambicano. Com este
protocolo e respectivos benefícios,
vamos também, agilizar a resposta
às necessidades de seguros, dos Associados da AIMO”.
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BM deve cortar taxas de juro de referência em 1,5 pontos percentuais

economia

A consultora NKC considera que a inflação no País deverá ficar nos 2,9% e que o Banco Central
deverá cortar as taxas de juro de referência em 1,5 pontos percentuais até final do ano, dada a
previsível fraqueza económica e o valor relativamente elevado da taxa, escrevem os analistas
num comentário à inflação no País.

Covid-19 e instabilidade forçam Executivo
a rectificar Orçamento do Estado
Empresa mineira
Vale anuncia novo
gestor nacional em
Moçambique
Sérgio Chitará é o novo
‘country manager’ (gestor
nacional) da Vale Moçambique, passando a ser o gerente
executivo para a área do carvão, anunciou semana finda
a empresa mineira brasileira
em comunicado.
Sérgio Chitará, o primeiro
moçambicano a ocupar as
funções, substitui Márcio Godoy e regressa à Vale onde já
tinha desempenhado funções
durante sete anos (entre 2009
e 2016), na implantação do
projecto de extracção de carvão e da linha férrea da Vale
em Moçambique.
Na época exerceu o cargo de
gerente de relações institucionais, dirigindo depois a área
de gestão integrada.
Nos últimos quatro anos foi
director do projecto Speed+
da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional, “cujo objectivo
passou pelo desenvolvimento
de reformas com vista a melhorar o ambiente de negócios em Moçambique”, acrescenta a nota.
Ao longo da sua carreira,
Chitará trabalhou também
na conservação e indústria
florestal, onde completou os
estudos superiores.
A Vale registou um resultado líquido negativo de 277
milhões de dólares (234,7 milhões de euros) na sua mina
de carvão em Moçambique
(em Moatize, província de
Tete) no segundo trimestre
deste ano.
A queda no desempenho entre Abril e Junho representa
menos 39 milhões de dólares
(33 milhões de euros) que no
primeiro trimestre e reflecte
o impacto da Covid-19 num
dos principais produtos de
exportação de Moçambique,
que tem na Ásia os principais
compradores.
O resultado no segundo trimestre foi influenciado pela
depreciação do preço médio
de carvão, devido ao menor
volume de vendas, e pela manutenção dos custos fixos.

A pandemia da Covid-19,
que desde o início do
ano tem vindo a dilacerar
as economias mundiais,
incluído do País, é uma
das justificações encontradas pelo Executivo
para a revisão orçamental, dado que os 345,3 mil
milhões de meticais da
despesa do orçamento
já não são suficientes. A
insuficiência surge numa
altura em que os gastos
com a defesa pesam mais
na balança.
Elísio Muchanga

O

Centro de Integridade Pública
(CIP) já havia
publicamente
criticado o Orçamento do Estado de 2020, por
este se basear em pressupostos
“irrealísticos”. O mesmo fez o
Fórum de Monitoria e Orçamento que entendia que o OE
aloca pouco investimento nos
sectores sociais que impactam
na vida das populações, em
benefício da Presidência da
República e o do Ministério da
Defesa que dão a entender que
o País está num contexto de
guerra.
As críticas foram aparentemente ignoradas, o alarme soou e
agora o Executivo vai pedir à
Assembleia da República a rectificação do Orçamento do Estado. Um orçamento que será
rectificado de olhos na situação
político-militar que se vive no
Norte do País, em particular
em Cabo Delgado e na zona
Centro, onde a proclamada
Junta Militar da Renamo tem
protagonizado ataques que, somados aos do Norte, forçaram
o Exército a gastar quase que a
metade do seu orçamento para
este ano.
Aliás, ao Ministério da Defesa
foi alocado para este ano cerca
de 10.6 biliões de meticais do
Orçamento do Estado e em
seis meses gastou 10.1 biliões
de meticais, correspondente a

95.5% da verba total. Feitas as
contas, o Ministério da Defesa
Nacional só ficou com 485 milhões de meticais para custear
as suas despesas até ao final do
ano.
Outrossim, a realização da despesa nesta repartição do Estado moçambicano atingiu o dobro no primeiro semestre deste
ano, comparativamente aos
primeiros seis meses de 2019,
que se situou em cerca de 5.1
biliões de meticais, segundo o
relatório de execução orçamental.
O documento não avança as
razões que levaram o Ministério da Defesa Nacional a gastar
quase tudo em apenas seis meses, mas os acontecimentos no
teatro das operações em Cabo
Delgado, e o menos importante no Centro do País, fazem
crer que a revisão orçamental
tem também em conta injectar mais recursos financeiros
para a continuidade de acções
operativas no combate aos insurgentes e a Junta Militar de
Mariano Nhongo.
No entanto, se a Defesa teve
uma realização na ordem de
95.5% entre Janeiro e Junho
de 2020, a média dos restantes
esteve abaixo de 50%. O nível
da execução das despesas na
Saúde e Educação, por exemplo, situou-se nos 38.2 e 46%,
de acordo com o relatório de
execução orçamental, porém,
o Governo avança com o orçamento rectificativo.
Filimão Suazi, porta-voz do
Conselho de Ministros, mesmo
não tendo apontado números
dos valores e as alterações em
causa frisou que “há-de caber
para a área da Saúde uma verba especial”, face a “esforços
de aquisição de equipamentos,
mas também de funcionamento
das unidades sanitárias, que estão a fazer um trabalho muito
acima do normal”.
De acordo com aquele responsável, “várias áreas de actuação

do Governo sofreram e estão
a sofrer de forma profunda os
efeitos do novo coronavírus”,
apontando ainda os sectores da
cultura, desporto e educação,
neste último caso com “reconstruções e reabilitações em curso”.
Trata-se de obras em escolas
para as apetrechar com condições de higiene para cumprir
as regras de prevenção da Covid-19.
A este respeito, o FMO alertava, pouco antes do Parlamento
aprovar o orçamento de 2020,
que o Orçamento do Estado
não reflectia a actual realidade da Covid-19 que se vive no
país, muito menos a dos moçambicanos. “Este orçamento
feito no contexto da pandemia
do novo coronavírus dá a entender que em Moçambique
não há Covid porque ele é, na
generalidade, igual ao dos outros anos. Não é um orçamento
que reflecte o actual momento
de incerteza da nossa população sobre o que vai ser”, dizia
Adriano Nuvunga, do Fórum
de Monitoria e Orçamento.

Um olhar a alguns apoios
no combate à Covid-19
Aquando da eclosão da pandemia da Covid- 19 o mundo
parou e as economias mundiais
desaceleraram, e Moçambique
não foi excepção, pois não tinha ainda sequer aprovado
o seu Orçamento do Estado,
muito menos o PES, mas nem
com isso o Executivo deixou de
fazer contas às possíveis despesas com a Covid-19, e nem
os efeitos globais da pandemia
impediram a entrada de apoios
em Moçambique.
Foi neste contexto que o Executivo moçambicano, ora prestes a pedir a chancela de um
orçamento rectificativo, pediu
um apoio de 700 milhões de
dólares aos parceiros, a 23 de
Março, para cobrir o buraco

fiscal provocado pela pandemia
no Orçamento do Estado (OE)
de 2020, bem como para financiar o combate à doença e dar
apoios para os mais pobres.
Do apoio financeiro e material
recebido pelo Executivo, o destaque vai para um empréstimo de 309 milhões de dólares
que já foi disponibilizado pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI) a Moçambique, bem
como um outro montante de
40 milhões de dólares aprovado a 22 de Julho pelo Banco
Africano de Desenvolvimento
(BAD).
Ainda para a resposta à Covid-19, os Estados Unidos
anunciaram fundos adicionais
no seu programa de assistência sanitária de cerca de US$
9 milhões para apoiar campanhas de educação, instalações
de saúde e detecção e testes à
Covid-19.
Os parceiros de cooperação
anunciaram a disponibilização
de 667 milhões de dólares, nos
próximos três anos, para mitigar os efeitos da pandemia
da Covid-19 em Moçambique.
Trata-se de um valor total referente a “diversas iniciativas
em curso e planeadas, visando apoiar o País a fazer face à
Covid-19”.
Portugal também entregou ao
Ministério da Saúde 250 mil
euros em apoio aos esforços
de luta contra a Covid-19. Os
fundos deverão ser aplicados
em acções específicas na província de Nampula, no Norte
do País.
O Governo também anunciou
que vai canalizar os 15 milhões
de dólares de dívida perdoada
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para a luta contra a pandemia da Covid-19.
Segundo o ministro da Economia e Finanças, Adriano
Maleiane, que falava durante
a apresentação das propostas
do Plano Económico e Social
(PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2020, a verba
resultante do perdão da dívida
do FMI vai reforçar as acções
de combate à pandemia da Covid-19.
O ministro avançou na altura
que o País perdeu, “de imediato”, receitas no valor de 26,4
mil milhões de meticais, devido ao ajustamento orçamental
provocado pela Covid-19.
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BM introduz número de identificação bancária para
controlo e combater terrorismo
O Número Único de Identificação Bancária (NUIB)
que vai ser introduzido
pelo Banco de Moçambique tem, entre outros,
como objetivo o controlo
das fontes de financiamento ao terrorismo,
segundo deu a conhecer
o Governador do Banco
de Moçambique, Rogério
Zandamela.

Z

andamela, que falava em Manica,
começou por dizer
que tem se notado
um desregramento
relativamente ao uso de serviços bancários, o que passa por
algumas pessoas usarem várias
identidades que as usam para
aceder a tais serviços, o que
complica o controlo, sobretudo
saber quem é que opera no sis-

tema financeiro.
“As pessoas usam várias identidades, a mesma pessoa vai a
um banco, apresenta uma identidade, pede dinheiro emprestado, recebe os serviços e passa;
vai noutro com outra identidade e os serviços bancários
não sabem com quem estão a
lidar”, disse Zandamela, explicando que “esse também é um
esforço de luta contra o bran-

queamento de capitais”.
Outra vantagem da introdução
do Número Único de Identificação Bancária, de acordo com a
fonte, é evitar o financiamento
ao terrorismo.
“O mundo tem uma tolerância muito limitada para países
que são relaxados na área de
branqueamento de capitais e
financiamento ao terrorismo. É
importante saber isso, porque

Agro-Jovem recompensa honestidade
e determinação dos empreendedores

Mais de 300 mil meticais para
reforço de negócios, entregues
a empreendedores que desenvolveram os seus negócios e
garantiram a criação de postos
de trabalho, cumprindo com as
suas obrigações
Duas empresas lideradas por
jovens, baseadas nas cidades
de Nacala e Cuamba receberam da Gapi, um incentivo em
forma de “investimento social”
num montante que totaliza 320
mil MT por terem bom desempenho e cumprido o contrato
de financiamento no âmbito do
programa Agro-Jovem.
Estas duas empresas, que,
conjuntamente, empregam 20
pessoas das comunidades onde
estão inseridas, são pertença
de Filomeno Gonçalves e Isaías
Emiliano e Abdul Buana e Juvêncio Burine, respectivamen-

te. Ambas operam no ramo
avícola. A “Mualakhu”, termo
que significa galinha em Macua, está no negócio de criação
e comercialização de frango de
corte; a “VetService” presta
serviços de formação e apoio
a criadores e venda de ração
para cães e aves.
“Este valor vai fazer com que
consigamos adquirir mais produtos, remédios e ração dos
animais, e expandir ainda
mais os nossos serviços na província de Nampula. Estamos
gratos por este prémio que é
um reconhecimento por termos conseguido honrar com o
financiamento”, anotou o co-proprietário da Vet Service,
Isaías Emiliano.
O instrumento de “investimento social” faz parte de um incentivo concebido pela Gapi-SI

no âmbito do Agro-Jovem, que
prevê a devolução aos beneficiários de uma parte do valor
do capital financiado e reembolsado. São elegíveis os empreendedores que apresentem
bom desempenho nos seus negócios e cumpram com o contrato de financiamento.
“Estes são dois exemplos claros
da importância de implementar
projectos com uma abordagem
que combine financiamento
com assistência técnica em
mentoria e orientação na gestão de negócios. Quando se é
jovem e se começa um negócio as dificuldades, barreiras
e riscos são enormes. Precisam deste tipo de apoio e
metodologia de assistência
que a Gapi disponibiliza
nos seus programas”, afirmou Edwina Ferro, coordenadora do programa Agro-Jovem.
O Agro-Jovem é um programa financiado pela Danida e lançado pelo Chefe do
Estado em 2015, com o objectivo de apoiar as instituições de ensino a estimular o
empreendedorismo no seio
dos jovens recém-formados
em matérias relevantes para o
desenvolvimento de negócios
com impacto positivo na segurança alimentar.

mesmo parte dos aspectos militares das zonas Centro e Norte
do País têm algum elemento
de financiamento. E se nós não
sabemos quem são as pessoas
que movimentam dinheiro, aí
também fica difícil ajudar as
Forças de Defesa e Segurança”,
finalizou.
Sobre os ataques no Centro e
Norte do País, Zandamela salientou que o Banco ainda não
quantifica o peso dos ataques
sobre a economia moçambicana, porém, ressalva que o Banco Central, por enquanto, toma
os ataques como factores de
risco na sua estratégia de reformas com vista à estabilidade e
crescimento da economia.
“Claro que são elementos preocupantes, trazem incertezas e
onde há incertezas dificulta-se
certo tipo de investimentos;

estes ficam mais caros, amedrontam-se investidores que
em condições normais teríamos
maiores e melhores qualidades
de investimento, mas continuamos a trabalhar em colaboração com as Forças de Defesa e
Segurança, para assegurar que
todos os projectos que estão
programados aconteçam nos
seus prazos previstos”, referiu.
Para Zandamela, especial
atenção deve ser dada aos
projectos que estão a ser implementados em Cabo Delgado relativos à exploração de
recursos minerais, para que
não haja atrasos nesses projectos, daí que esses esforços das
Forças de Defesa e Segurança
devem ser acarinhados para
que tais projectos aconteçam
em ambiente de paz e tranquilidade.

União Europeia apoia Cabo
Delgado com 25 milhões de euros
Cabo Delgado é palco de
ataques armados há quase
três anos. A violência causou
mais de mil mortos, 250 mil
pessoas foram obrigadas a
fugir para zonas mais seguras. Na semana finda, a Comissão Europeia reafirmou a
sua solidariedade com o povo

e de desenvolvimento forte
com Moçambique e estamos
prontos a discutir opções
para assistência. Congratulo-me também por vos informar que o Governo e a UE
abriram um diálogo político
focado em desenvolvimentos
humanitários e questões de

moçambicano através de um
apoio de cerca de 25 milhões
de euros.
O valor faz parte de um total
de 50 milhões de euros que
os países da Europa comunitária destinarão a Moçambique, no quadro do apoio ao
desenvolvimento da região
Norte do País.
“Hoje, o Norte de Moçambique enfrenta uma nova
ameaça, um surto de violência armada, com uma dimensão regional perigosa”,
recordou a comissária Jutta
Urpilainen.
“Temos uma relação política

segurança em Cabo Delgado”.
Na mesma semana, o embaixador da União Europeia em
Moçambique, António Sánchez-Benedito Gaspar, anunciou que o bloco está a preparar uma estratégia de apoio
reforçado a Cabo Delgado, a
definir até ao final do ano.
Segundo o embaixador, citado pelo jornal “O País”,
a UE já garantiu metade de
um total de 50 milhões de
euros a serem disponibilizados pelos países europeus
para apoiar os deslocados e
desenvolver o Norte de Moçambique.
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Ao céu só chegam anjos
Eduardo Mondlane está especado no início
da avenida que lhe dá nome. A mão direita
levantada ao estilo “Black Power” e na esquerda carrega um livro, o livro que lhe tirou
a vida. Deve ser daí que começou a percepção
de que ler é perigoso. Olha para uma parte
da cidade que a cada quilómetro se vai civilizando. E talvez pense, entre os seus neurónios
cimentados, que a luta por Moçambique tenha
valido a pena. Não sabe ele que, 51 anos depois
da sua morte e 45 depois da independência e
28 depois da guerra dos 16 anos, o barulho das
armas continua um sol muito familiar. Não sabe
que no centro ainda são emboscados camiões e
no norte mulheres nuas ainda são vestidas de
balas. A luta por Moçambique falhou, as duas
Repúblicas são a prova viva. «Precisamos de
uma Terceira Via» deve estar a dizer o filósofo
Severino Nguenha ao epidemiologista Evertino Barreto, que concorda enquanto sugere
que a Covid-19 é dos menores problemas
que temos. O ministro da Saúde, qual um
polvo, continua a esticar tentáculos para
mais apoios numa pandemia que, depois de
nos colocar na anormalidade, mostra-nos
o enviesamento normal dos políticos. A
luta por Moçambique falhou - alguém que
avise a Eduardo Mondlane e que também
o diga que os pássaros que algumas vezes
lhe afagam a cabeça têm mais liberdade
do que os homens neste País do medo.
Imagino que ele, que teve uma educação
religiosa, nos vá mandar orar. Acender
todas as velas possíveis em nome de
todos os mortos impossíveis de uma
guerra que podia não ter sido possível.
Mas a avidez com que as pessoas se
entregam às igrejas, todas à espera
de um milagre, para suas vidas e não
para o País, pode complicar as contas
de Deus. Os crentes nas suas orações
são como os políticos nas suas acções,
em primeiro eles, em segundo eles,
em terceiro eles e depois uma extensa
lista dos membros das famílias deles.
E Deus não pode compactuar com estes
egoísmos.
Agora, que já sabemos que Armando
Guebuza vai ser ouvido pela PGR, sabemos também que ele se diz vítima de
perseguição e tentativa de assassinato
político. «Cá se faz e cá se paga» - devem
estar a celebrar seus detractores. Ao céu
só chegam anjos, avisamos nós.
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Aniversariantes
Winass

Nelson Mucandze

Hoje o meu tesouro completa mais um ano de
vida, o que enche o
meu coração de
alegria e gratidão. Feliz aniversário minha
filha! Tu mereces
não só um dia de
festa e alegria,
mas sim todos os
dias na tua vida.
A maior realização
da minha vida tem
sido
assistir o teu crescimento e
tua evolução. Que o teu dia seja iluminado
por muitas homenagens, amor e carinho
sincero. Que Deus te abençoe com muitos
anos de vida! Votos do teu pai Indimula.

Que alegria de poder
comemorar mais um
ano de vida ao teu
lado, paizão! Tu és
um exemplo para
mim, de caráter,
honestidade e
força de vontade.
Agradeço a Deus
pela tua vida e
por tudo que fez e
faz pela nossa família. Obrigado por
tudo que fez por mim...
Que o PAI celestial possa ti
retribuir todo amor, suporte e dedicação
que tu tens, me dado até hoje! Desejo que tu
seja muito feliz! Votos do teu filho Kelven.

Augusta

Otília

Hoje tu fazes aniversário e espero
que o dia te felicite
com um belo sorriso do sol entrando pela tua
janela, para
que possas
sentir a graciosidade da vida e
como ela se revelar feliz nas pequenas coisas. Espero
que à noite possas estar
cercada das pessoas que mais amas,
dos amigos e entes mais próximos e
queridos, e recebas muitos abraços,
beijinhos e carinhos sem fim. Desejo que
durante todo o teu dia muitos amigos
e familiares se lembrem de ti.

Acho incrível pensar que
um dia já estive dentro
de ti, que cresci e me
formei dentro da tua
barriga e que depois de nascer eu
fui embalado pelos
teus braços amorosos, e que foi a tua
mão que segurou a
minha quando tentei
dar os meus primeiros
passos. Mãe, tu és a
minha flor da vida e é
de
ti que vem toda a força e
beleza que há em mim. O teu amor fez de
mim quem sou hoje, por isso tenho muito a
agradecer e a celebrar neste dia tão especial
que é o teu aniversário. De Ezefa!

Angelica
No teu aniversário levante o rosto para
o sol e siga a tua
estrela! Vá buscar
teus sonhos além
do arco-íris, por
mais impossíveis
que pareçam.
Embale no peito
as maiores esperanças e ouça sempre o teu coração.
Acredite sempre e
siga o teu caminho,
pois
o amanhã nasce do que tu
sonhas hoje. Que neste aniversário e a cada
dia que vier estejas sempre mais perto dos
teus sonhos! Feliz aniversário!

Marcia
O

título de minha melhor
amiga será sempre
teu! Mesmo quando
eu sou injusta contigo, mesmo assim
tu ficas do meu
lado. O que seria de mim sem
os teus conselhos e sem a tua
direcção։ talvez
não estivesse aqui
hoje. Tu tens a minha
amizade e lealdade
eterna, quando precisares
de mim nem precisas de esperar porque já
estarei a segurar a tua mão. Cada momento
que juntos vivermos nos lembraremos para
sempre. Feliz aniversário!

Mabutana
Este é o dia mais especial do ano para ti!
É hora que tu tens
de agradecer
tudo que a vida
ti ofereceu. E
é hoje que tem
de traçar novas
metas para alcançar no novo ano
que está começando. Feliz aniversário,
esposo da minha vida! Sou uma pessoa muito realizada por ter ao meu
lado o grande amor. És tu quem me
apoia e dár forças. É quando estamos
juntos que identifico as melhores
coisas que existem na vida.

Gito
Parabéns! Que o tempo
seja sempre o teu melhor parceiro, trazendo
serenidade, equilíbrio e sabedoria que
darão a receita ideal
sobre como viver a
vida, aproveitando o melhor que ela
tem a oferecer. Que as
conquistas do passado
tragam na lembrança, não
só alegrias, mas também a força e o
entusiasmo para superar eventuais
obstáculos e implementar os mais
importantes projectos para o futuro.
Muita saúde, amor, paz, fé, esperança,
alegria e prosperidade. Um sincero
abraço e votos de muitas felicidades!

Albertina
Na vida não existe coisa
melhor que a amizade
verdadeira, principalmente quando
é compartilhada
com uma amiga
maravilhosa
como tu. Hoje é
teu aniversário
e eu sinto muita
alegria e gratidão
por tu existires e por
estares a completar
mais um ano de vida.
Parabéns amiga! Desejo
que esta data se repita por muitos anos e
que estejas sempre perto de mim. Que hoje
se acenda no teu coração a luz da alegria
e que ela brilhe a vida toda.

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
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Introdução à crítica com Bahule

cultura
nacional

A partir desta terça-feira, pelas 17h50, o filósofo
e crítico decriam
arte, Dionísio
Bahule,em
em parceria
comeaNamaacha
Tindziva, vai orienElefantes
pânico
Boane
tar oCirculação
curso Teoria
e
Crítica
Literária.
O
mesmo
será
ministrado
em
dois
módulos,
designadamente:
Introdução
à Teoria
desenfreada de elefantes no distrito de Boane e Namaacha, provincia de Maputo, cria pânico na popue Crítica
Literária
Estética,
Semiótica
Ideologia.
Cadaem
módulo
vaibairros
durar três
meses,
em duas
horas
por semana
lação.
São noetotal
13 elefantes
queeestão
a circular
alguns
destes
distritos,
desde
semana
ﬁnda. Os
repartidas
entre
terça e quinta-feira.
animais
destruíram
extensas áreas de produção de mandioca e do regadio de Kurula, no distrito de Namaacha.

Dois espectáculos pela internet

General Hama Thai duvida que a Junta
A
transformação
do palco
Militar
tenha atacado Zimpinga

Moçambicano Frederico
Silva revelado influente
Casos de cancro em
no
domínio das
Moçambique
crescem
tecnologias
em África
em 10 porcento
ao ano

Foram revelados pela iniciaApesar
dosDigital
esforçosFestival,
empreentiva
Africa
didos
pelo
Governo
de Moos mais influentes nomes
no
çambique,
a
incidência
do
sector de tecnologias no concancro
tem
estado
a
crescer
tinente africano, numa lista
a uma
taxa de50aproximadaque
contempla
países. Os
mente
por cento,
disse
‘campeões10digitais’
de África
Nazira
Abdula,
ministra
da
foram seleccionados de diSaúde,
nesta
segunda-feira,
ferentes sectores, incluindo
durante
o lançamento
saúde,
finanças,
educação do
e
“mês
de
consciencialização
governação, tendo todos em e
sensibilização
sobre odecancro
comum
a utilização
tecda
mama”.
nologia para a sua materiaSegundo
NaziradeAbdula,
lização
ou criação
platacom
vista
combater
este
formas úteis anestes
sectores.
mal
que
afecta
as
mulheres
Cada um dos listados tem
em idade reprodutiva,
nos
contribuído
para a criação,
últimos
anos
registou-se
adopção e desenvolvimen-a
da rede actuansanitária
toexpansão
de tecnologias,
com
programas
de
prevendo também como activistas
ção
e
tratamento
do
cancro
para o uso de tecnologia
do
colo
do
útero
e
da
para a mudança social. mama.
Em 2010
quando
iniciou
Entre
os listados
está
o mo-o
programa,
Moçambique
tiçambicano Frederico Silva,
nha
menos
de
20
unidades
que nos últimos sete anos
sanitárias
equipadas no
para
tem
estado envolvido
de-o
rastreio, hoje esse número
senvolvimento de várias tecaumentou para 450 unidades,
nologias em diversos sectores
cuja intervenção atinge não
e actuado como dinamizaapenas os centros urbanos
dor do ecossistema no país,
como também as zonas mais
sobretudo no apoio a novos
remotas.
criadores e empreendedores.
Das acções desenvolvidas
De outros países de língua
consta igualmente a expanportuguesa foram seleccionasão das unidades de rastreio,
dos Pedro Lopes (Secretário
abertura de unidade de rade Estado para a Inovação e
dioterapia no Hospital CenFormação Profissional) para
tral de Maputo, a aprovação
Cabo
Verde, Aniceto
Care o lançamento
do Plano
Navalho
(da
Mwango
Brain,
cional do Controlo do Canque
diversos
serviços
cropresta
2019-2029,
acções
desenem
tecnologias)
para
volvidas em parceriaAngola
com o
e Gabinete
Aimonia da
Cabral
(da BanPrimeira-Dama,
dim,
loja
de comércio digiIsaura
Nyusi.
tal)
Bissau. AdaPorpara
suaGuiné
vez, Jennifer
Para
Foster
Sam,referiu
da iniciams da
USAID,
que
tiva
Digital Festival,
em África
2018 Moçambique
regisa tou
listacerca
dos 50deinovadores
não
25.631 novos
é casos
um ranking,
masdos
umquais
indi-o
de cancro,
cador
de do
alguns
actores
do colo
úterodos
e da
mama
mais
relevantes
nas etecnoloocupam
o segundo
terceiro
gias
em respectivamente.
África.
lugar,
OAdams
Africadisse
Digital
Festival
igualmente
que
terá
a de
sua17primeira
edição
cerca
em cada 100
mueste
ano,foram
em Outubro,
com
lheres
diagnosticadas
dois
de sessões
comdias
o cancro
do colo online
do útederodiscussão,
e cinco emaprendizagem
cada 100 mue lheres
estabelecimento
de conforam diagnosticadas
tactos
entre actores
na eárea
com cancro
da mama,
desdetas,
tecnologia
e inovação
no
quatro em
cada 100 mucontinente.
lheres perderam a vida.

Distante da luz nocturna
das actividades culturais,
que animava aos apreciadores de arte no espaço
habitual, duas actividades serão apresentadas
da forma possível neste
tempo de pandemia, a
internet, que nos faz
assistir a transformação
do palco.
Adelina Pinto

eram protagonizados pelos
homens armados da Renamo.
Hama Thai considera que
se deve levar em conta que
o país está a enfrentar uma
guerra sem rosto na região
Norte do país e provavelmente esses ataques possam
estar a se alastrar para outros pontos do país.
Explicou ainda que é preciso que as autoridades competentes reúnam material
suficiente para avaliação,
antes de se atribuir o ataque
a qualquer
que
sejana
o grupo
dança.
Assim
como
arquiarmado,
acrescentando
que
tectura, do espaço vazio surge
quando
não
se
tem
informao edifício, do corpo estático
ção sufi
ciente deve-se abster
surge
a dança.
até
de
obter
informação
que
A arquitectura
como objecto
não
permita
fazer
um
juízo.
que desperta a percepção para
Num outro
desenvolvimento,
criação
e o corpo
como via de

expressão de discursos, utilizando a geometria
do concordar
movimento
Hama
Thai disse
como aferramenta
para
de
com
afirmação
dobusca
Chefe
uma
inscrição
coreográfica
coede
Estado
ao atribuir
os ataques
Cabo Delgadocontexa forrenteem
às representações,
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externas,
afi
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que
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não
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não
tenho
factos
obras arquitectónicas.
palpáveis
sobre
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situação,
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a complexidade
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a
passar
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concretos”,
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tação, com uma performance
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e
- resultado
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coreográSegurança
estão
a
par
da
sifica de Pak Ndjamena e intertuação
emVasco
tempo
útil esse
pretaçãoe de
Sitoe.
problema será resolvido.

rios projectos como: Cantinho
das Cores, The Mute Band
(que ganhou a melhor banda
músico Nandele revelação no Mozambique Muacredita, neste sic Awards em 2016) e Azagaia
trabalho, que de & Os Cortadores da Lenha. Ele
modo figurado colaborou com artistas como
General na Reserva
António
Hama
estamos
todos
a Thai
Felix Laband (RSA), Dion PUBLICIDADE
viver um Plafonddienst. A Per- Monti (CHF), Symbiz (DEU) PUBLICIDADE
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O General
António do
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formance
colaborativa
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quatro
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MTN
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Reaprender a aproximar
o som do evento.
De volta ao palco da Sala
Grande do “Franco”: “Mwana a Sathani” foi a faixa seguinte, seguida de “Deixa
esse aí” – single que projectou Deltino antes do álbum
-, “Okinkela”, “Com amor
se paga”.
Ao longo do concerto, o músico ia intercalando as músicas com algumas tiradas,
contando algumas histórias e
interagindo com a audiência
sedenta de viver esse ritual,
que é o de fruir a música ao
vivo.
O público celebrou em apoteose a entrada de Assa Matusse, sua namorada, que é
a dona de uma das melhores vozes femininas da nossa cena musical. E ao tomar
o assento que a esperava,
brindou-nos, em dueto, com
“Eparaka”. “Mas não era
esta a música que eu queria
cantar”, disse, a emprestar
um dos momentos mais di-

vertidos da noite.
Na sequência, Assa encheu
a sala com “Xihono”, que
interpretou a solo. “É a primeira vez que partilhamos o
palco juntos, fora as lives nas
redes sociais, e foi especial porque o calor do público é diferente”, disse-nos depois da sua
actuação.
A expectativa, prosseguiu, é
que tudo volte ao normal para
que possamos encher as salas e
viver da arte.
Deltino Guerreiro ainda tinha
para oferecer “Tsimalen’yo” e
“Duas Caras”. E, claro, no encore, “Sonho”, seu maior hit.
O Centro Cultural FrancoMoçambicano preparou a sala
marcando os pontos onde as
pessoas poderiam sentar-se e
não havia álcool à venda. De
tempos em tempos, enquanto
o show corria, a equipa verificava se estavam a ser cumpridas as medidas de distanciamento.
*colaboração

Festival Gala Gala: um
comboio, vários vagões

O flagelo da pandemia
que continua a assolar
o mundo isolou-nos em
casa, distanciando-nos
uns dos outros. Através
de um concerto intimista de Deltino Guerreiro,
a reabertura do Centro
Cultural Franco-Moçambicano simboliza um reaproximar.
Leonel Matusse Jr.*

C

inco meses depois do último
espectáculo ao
vivo em todo o
País, na sexta-feira, o autor do álbum
“Eparaka” escreveu o seu
nome na história ao realizar
o primeiro em tempos de
pandemia.
“Foi, sem sombra de dúvidas, para mim uma grande
honra e, com certeza, um
marco histórico na minha
carreira”, disse-nos o jovem
intérprete e compositor,

cuja aparição recebeu perto de 140 pessoas, menos 10
que a lotação imposta pelo
Ministério da Cultura e Turismo.
A Sala Grande do “Franco”
tem capacidade para 650 espectadores.
Através de uma proposta
que transparece um ambiente familiar entre o músico e
a audiência, Deltino Guerreiro fez um exercício interessante, que é o de depois
de, meses em que as pessoas
passaram mais tempo em
casa, junto dos seus – houve
quem não pôde por razões
de vária ordem –, explorar
esse lugar de proximidade.
Uma das marcas dos tempos que atravessamos é justamente o pânico pelo contágio, ou seja, mas do que a
patologia em si, a sociedade
está “empestada” pelo medo
e a realização do concerto
não deixa de cumprir o papel de estórias terapêuticas.
Foi com “Faith”, terceira faixa do seu, até então,
único trabalho discográfico,
que começou a performance.
“We have to believe”, diz
um dos versos dessa músi-

ca, que no actual contexto,
como o intérprete esclareceu, serve de convite para
acreditar que estes dias negros vão passar.
Logo na primeira interpretação em que vimos Deltino
sentado no centro do palco
com o violão ao colo, ladeado pelas coristas Hermelinda Sarara e Marta Sarara,
ficou evidente que neste
formato explora mais a imponência da sua voz, um tenor.
Vestido de macacão de um
verde que lembra o tom do
camuflado dos militares,
talvez a brincar com o sentido do seu apelido, Guerreiro, seguiu com o tema
“3 Estações”, acompanhado
por Amade Cossa na percussão.
Depois do concerto, Ivan
Laranjeira, director do Museu Mafalala, comentava
que “a percussão estava
muito boa, foi o que mais
concentrou-me e a forma
como o Amade executa lembra o tufo”. Posição acolhida pelo engenheiro de som e
proprietário do Gil Vicente,
Paulo Borges, que, aliás, fez

O Festival Gala Gala decorreu na semana finda. Feitos
de muitas mãos, foi um comboio com vários vagões, do
teatro à música, passando
pela literatura, fotografia e
dança.
Através da fotografia, pretendeu-se mostrar, sob o
signo artístico, o impacto da
Covid-19 nos mais variados
meios. Com este exercício,
através dos concorrentes,
avaliou-se as mudanças no
quotidiano dos moçambicanos e novas formas de olhar
a realidade do século em que
vivemos, assim como observar com que discernimento a
sociedade modificou hábitos
e como encarou e encara o
distanciamento social e promover de forma colectiva a
conscientização sobre as formas de combate e prevenção
ao vírus, sem nunca esquecer
o valor da prática artística na
área da fotografia.
Na mesma ocasião, alusivo
ao Festival Gala Gala, seguiu para o Centro Cultural
Franco Moçambicano onde
realizou se uma performance
cujo título foi “Último Berro – Corpo Em Estado De
Emergência”
Um ensaio sobre o que constitui a reinvenção do corpo
em estado de emergência,

tendo como ponto de partida as situações de crise actuais, desde Cabo Delgado
até à Covid-19.A intenção
foi oferecer “ricochetes” nestes tempos nublados e viver
este tempo de turbulências
do nosso presente comum
buscando conexões estéticas e
arquitectónicas.
“Último berro” é uma performance de vídeo-dança com
o olhar do videógrafo Ivan
Barros que procura situar e
questionar o corpo do bailarino Ídio Chichava no meio
de diferentes arquitecturas da
cidade e periferia de Maputo,
com texto de Filimone Meigos que confere a dimensão
poética ao som da trilha sonora de Lenna Bahule, dando
ritmo e afirmando um trabalho de colaboração multidisciplinar.
Uma vez que o comboio não
teve o seu destino final, desta vez alocou ao espaço 16
Neto para explorar os dotes
de quem sabe descrever situações que o povo moçambicano vive, com “Murumeli”,
uma exposição de pintura
digital.
O Comboio não parou, continuou a apitar, passando pelo
Centro Cultural Brasil Moçambique.
Adelina Pinto
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Reginaldo fora do acesso à Liga Europa

desporto

Em casa, o Kaisar Kyzylorda caiu eliminado na segunda ronda da fase de apuramento à Liga Europa. Foi
goleado pelo Apoel Nicosia do Chipre. O resultado foi de 4 a 1 a favor do Apoel, num encontro em que o
avançado moçambicano não saiu do banco de suplentes.

Tenistas na diáspora estão bem
de saúde apesar da Covid-19

Amide Tarmamade no
Textáfrica
O treinador moçambicano e
ex-jogador de futebol, Amide Tarmamade, foi apresentado na semana passada como novo treinador do
histórico clube de futebol
de Moçambique, Textáfrica
de Chimoio, e será coadjuvado no comando técnico
pelo antigo jogador Caló e
Benny. O novo homem forte
no comando técnico dos ‟fabris do planalto” chega ao
Textáfrica em substituição
de Artur Comboio, treinador que regressou ao Incomáti de Xinavane, depois de
ouvir falar da autorização
para a retoma ao treinamento das equipas do Moçambola. Entretanto, Artur
Comboio está no Xinavane
para ocupar o lugar deixado
vago por Sérgio Faife.
Amide Tarmamade assume
os ‟fabris do planalto” com
um contrato válido por um
ano e que pode ser renovado, segundo garantias dadas pelo presidente do Textáfrica, Quinito Todo.
O treinador Amide Tarmamade disse que assume
o novo cargo com todo o
entusiasmo, sobretudo pelo
projecto que lhe foi apresentado pelo presidente,
Quinito Todo. “É um projecto ambicioso. Quando
recebi a chamada não pensei duas vezes e aceitei de
pronto. O projecto é basicamente de formação, de
preparar os atletas para o
futuro. Como sabem, sinto-me confortável neste tipo
de projectos. O que fiz no
Maxaquene é disso exemplo”.

O presidente da Federação Moçambicana de
Ténis, Jonas Alberto,
garantiu ao MAGAZINE
que todos os tenistas
que se encontram fora do
País e em alguns locais
onde a propagação do
coronavírus é alta estão
bem de saúde. Em África, concretamente no
Marrocos, está o tenista
Bruno Nhavene e nas
Américas, nos Estados
Unidos da América, estão
dois tenistas, nomeadamente Cláudia Sumaia e
Júnior Nhavene. Todos
estão a cumprir com os
protocolos estabelecidos
nos repectivos países. No
projecto do Centro Nacional de Ténis no Zimpeto
tudo está sendo feito
para fechar o primeiro processo, com o encaixe de
20 mil dólares, para depois
ter o remanescente de 50
mil dólares para terminar
o projecto.
Alfredo Langa

F

oi eleito presidente da
Federação
Moçambicana
de Ténis. Como
está a saúde da casa?

- É uma pergunta engraçada
para responder. Mas o que
te posso dizer é que eu fui
membro da anterior direcção da Federação Moçambicana de Ténis (FMT) como
Secretário-geral, e cheguei a
ser vice-presidente. O que lhe
posso dizer é que estou como
presidente actualmente e encontrei uma casa super orga-

esteja organizada a nível das
províncias, porque vai permitir que tenhamos mais associados, que são as associações
provinciais.
As associações terão clubes
para se filiarem. Teremos a
modalidade bem estruturada e juntos à escala nacional
vamos trabalhar em prol da
modalidade.

No ano passado fomos
bombardeados com a
notícia de onze courts no
Zimpeto. Como está este
assunto?

Jonas Alberto, presidente da Federação Moçambicana de Ténis

nizada e estruturada. Com
projectos bem claros. Não
venho fazer milagres, mas o
que lhe posso garantir é que
vamos trabalhar para cumprir com o nosso manifesto
eleitoral. Já temos alinhados
os projectos iniciados pelo
ex-presidente, Valgy Tauabo,
actualmente governador da
província de Cabo Delgado.
Veio a Covid-19 e fez parar
um pouco os nossos projectos. Mas a nossa visão mantém-se de trabalhar no duro
para desenvolver a modalidade de ténis em Moçambique.

curso. Para não falar das que
estão a surgir em Moçambique.

Pode mencionar as legalizadas?
-As associações legalizadas
são das províncias de Manica, Nampula, Sofala e Cabo

-A Federação Moçambicana
de Ténis (FMT) já tem parte
dos fundos para a construção
de onze courts (campos) para
a prática da modalidade,
infra-estruturas que serão erguidas no espaço contíguo ao
Estádio Nacional do Zimpeto, num projecto em parceria
com o Fundo de Promoção
Desportiva.
Nós já temos disponíveis 20
mil dólares norte-americanos,
valor doado pela Federação
Internacional de Ténis e que
faz parte da primeira tranche
para a execução do projecto.
O Centro Nacional de Ténis

Um dos problemas do
dirigismo em Moçambique
tem a ver com a vertente
legalização. A FMT está
legalizada?
- A Federação Moçambicana
de Ténis já está legalizada
e ficamos legalizados ainda
no decurso do presente ano.
Agora estamos a sentir a urgência de reforçar o apoio e
cientes das dificuldades junto
dos nossos associados, para
olharem com maior atenção
para esta questão de legalização das suas associações.
Estamos satisfeitos porque
algumas associações já estão
legalizadas e outras em per-

Momento da entrevista com o repórter do MAGAZINE

Delgado.

E as que estão a surgir?
- Notamos com muita satisfação o surgimento e fase de
criação de uma associação
na província de Maputo e
Inhambane. Isto é um bom
sinal para que a modalidade

vai ser edificado numa área
de dois hectares, estando neste momento a finalizarmos
alguns aspectos com a Secretaria de Estado do Desporto
(SED) e o Conselho Autárquico da Cidade de Maputo.

Vocês já têm sede pró-
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pria?
-Desde há muito tempo a
federação funcionou no Prédio Fonte Azul. Portanto, a
Federação Moçambicana de
Ténis e Clube de Ténis são
duas instituições distintas
mas trabalhamos em estreita colaboração. Muitas das
nossas actividades no campo
competitivo temos feito aqui
no Clube de Ténis. Somos
parceiros. Que fique bem claro que o Clube de Ténis não
é federação. Agora, o que lhe
posso dizer é que o projecto que vamos implantar nos
arredores do Estádio Nacional do Zimpeto contempla a
construção de uma sede para
a Federação Moçambicana
de Futebol.

Veio a Covid-19 e parou
tudo…
-Não parou tudo, mas sim
retardou o avanço de alguns
projectos e a componente
competição e organização de
eventos internacionais que
tínhamos planeado. A Covid-19 afectou a todos, mas
não devemos cruzar os braços nesse novo normal. A
nossa visão mantém-se, mas
agora é preciso fazer as coisas não como fazíamos antes.
Era só anunciar uma prova e
já estávamos a competir.
A Covid-19 veio nos obrigar a fazer as coisas de outra maneira, porque temos
um inimigo invisível. Agora,
para organizarmos uma prova ou encontros temos que
salvaguardar a segurança das
pessoas, neste caso a comunidade tenista, com o distanciamento social e cumprindo
com todas as regras emanadas no protocolo sanitário.

O ténis já retomou as
suas actividades?
-Esta modalidade foi abrangida para a retoma das actividades desportivas, mas
aconselhamos os nossos associados e clubes para o fazer
de forma faseada. Por isso só
haverá actividades quando
cumprirmos na íntegra com
as recomendações do proto-

colo sanitário. As províncias
também só iniciam as actividades desportivas quando
cumprirem com os protocolos
sanitários.

Continua o mito de que
o ténis é para elite. Quer
comentar?
-Claro. Prevalece a ideia de
que o ténis era para a elite
há bastante tempo. Mas posso dizer que gradualmente
este mito vai desaparecendo.
Se olharem para o projecto
de massificação que temos
estado a fazer com o nosso
parceiro Standard Bank verão que muitas crianças de
diferentes estratos sociais já
jogam ténis.
Exemplifico com casos de
crianças nas escolas, onde
estamos inseridos, e os professores de educação física

Magazine independente
do País e são as nossas esperanças para o ténis nacional. Falo de Bruno Nhavene, que está no Marrocos.
Andou com uma lesão, mas
já está recuperado e ansioso
para competir e pontuar para
grandes eventos desportivos.
Temos a Cláudia Sumaia,
que está nos Estados Unidos
da América, na Flórida, a estudar e treinar para a modalidade de ténis. Temos o Júnior Nhavene, que está mais
focado nos estudos, mas não
podemos deixar de dizer que
tem uma veia tenista. Acreditamos que um dia podemos
contar com ele no nosso ténis.

Quantos tenistas estão
fora do País. Ninguém
apanhou coronavírus?
-Até então não! Mas temos
três atletas que estão fora

Mambas sobem na FIFA e já
foi lançada a convocatória

Tinham em perspectiva
lançar mais um tenista
para a diáspora?
-Temos um jovem promessa
para o nosso ténis chamado
Jaime Sigaúque. Tem todos
os requisitos para ter uma
bolsa de estudos e contemplada com a vertente desportiva. Acreditamos que logo
que as coisas ficarem normalizadas, como a situação da
pandemia mundial, podemos
lutar para criar condições
para que o tenista Jaime Sigaúque possa ter uma bolsa
de estudos.
Só assim podemos elevar a
qualidade do nosso ténis.
Fora de Moçambique e em
especial nos Estados Unidos

Pormenor de uma partida de ténis

já têm as noções básicas do
ténis e até já jogam. O ténis
é para qualquer o cidadão.
Se reparar, a Laura Nhavene está à frente de um mega
projecto de massificação de
ténis em crianças, em especial no género feminino,
como forma de colmatar uma
grande lacuna que temos no
ténis feminino. E acreditamos que vamos colher frutos
com este projecto de Laura
Nhavene.
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de América o ténis é muito
profissional desde a formação. Escalando os nossos tenistas nesses projectos podemos ter qualidade para fazer
frente a outros grandes tenistas de nível mundial e africano.

E quanto à formação?
-Nós estamos a envidar esforços para criar um grupo de
trabalho que numa primeira
fase irá às províncias para
fazer formações a todos os
agentes desportivos envolvidos no desenvolvimento da
modalidade de ténis na esfera
federativa e recreactiva. Pretendemos ainda dentro deste
ano fazer essas formações.

No que diz respeito às actualizações mundiais de
ranking da FIFA, a selecção de todos nós, os Mambas, que escapou a mudança de nome, subiu uma
posição no ranking actualizado na semana passada.
Neste contexto, a selecção
passa a ocupar o centésimo
quinto (105) lugar, contra
a anterior posição de centésima sexta (106).
Rumo à partida frente aos
Camarões, o seleccionar
nacional, Luís Gonçalves,
já divulgou a pré-convocatória para um estágio competitivo em Portugal.
Em terras lusas, os Mambas viajam no dia 30 de
Setembro para a capital
portuguesa, Lisboa, onde
irá receber as selecções da
Guiné-Bissau e da Gâmbia.
Os jogos são de carácter
amigável e inserem-se na
preparação dos Mambas
para os jogos com os Camarões, a contar para a
terceira e quarta jornadas
do Grupo F de qualificação
para o Campeonato Africano das Nações-2022. O
jogo com a Guiné-Bissau
está previsto para 9 de Outubro e diante da Gâmbia
a 13 do mesmo mês, sendo
que ambos se realizam em
Lisboa.
Durante a passagem pela
capital portuguesa, a equipa moçambicana vai realizar treinos de conjunto visando aperfeiçoar o aspecto
técnico-táctico, sendo que
os jogadores que actuam
no futebol português, casos de Zainadine Jr. (Marítimo), Witi (Nacional da
Madeira) e Geny Catamo
(Sporting) devem juntar-se
aos que sairão de Maputo.
O regresso dos Mambas a
Moçambique está agendado

para 15 de Outubro.
Refira-se que as partidas
diante dos Camarões estão
marcadas para a segunda
semana de Novembro, segundo indicação da CAF.
Moçambique lidera o Grupo F com 4 pontos, seguido dos Camarões, também
com 4, Cabo Verde 2 e
Ruanda 0.
Eis convocatória։
Guarda-redes: Guirrugo
(União Desportiva do Songo), Frenque (Ferroviário
de Maputo), Victor (Costa
do Sol), Teixeira (Associação Black Bulls).
Defesas: Infren (União
Desportiva de Songo),
Fidel (Associação Black
Bulls), Bheu (União Desportiva de Songo), Zainadine (Marítimo), Sidique (União Desportiva de
Songo), Salomão (Costa
do Sol), Mexer (FC Bordeaux), Bonera (Marítimo), Jeitoso (Ferroviário
de Maputo), Reinildo (Lille), Edmilson (Cape Town
City), Tununo (Ferroviário
de Maputo).
Médios: Kambala (Baroka
FC), Ricardo Mondlane
(AD Sanjoanense), Nené
(Costa do Sol), Xirasse
(Associação Black Bulls),
Kamo-Kamo (Vitória FC),
Telinho (União Desportiva de Songo), Dominguez (Bidvest Wits), Geny
(Sporting Clube de Portugal), Kito (Ferroviário de
Maputo).
Avançados: Clésio (Zira
FK), Luís Miquissone
(Simba FC), Nilton (Costa do Sol), Reginaldo (FC
Kaysar), Ratifo (CFR
Pforzheim), Lau King
(União Desportiva de Songo), Witi (Nacional da
Madeira), Amâncio (Vitória FC), Gildo (Amora).
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Marracuene cede pista para o
desporto motorizado
No dia 25 de Setembro
está programada a cerimónia de lançamento
da primeira pedra para a
construção de uma pista para o desporto motorizado em Moçambique, concretamente no
distrito de Marracuene.
A pista será gerida pela
Federação Moçambicana de Automobilismo e
Motociclismo (FMAM).
Alfredo Langa

O

distrito de
Marracuene
prepara uma
grande cerimónia que
vai impulsionar o desporto
motorizado em Moçambique. Já saiu de imaginação
para a realidade, e em Marracuene terá uma pista para
o desporto motorizado. A
Secretaria de Estado do Desporto (SED), através do seu
secretário, Gilberto Mendes,
procedeu na semana passada
à entrega oficial de um terre-

Visita do administrador Shafee Sidat, SED Gilberto Mendes e FMAM

no para a construção de uma
pista para o desporto motorizado à Federação Moçambicana de Automobilismo e
Motociclismo (FMAM), presidida por Bruno Campos.
O evento contou ainda com
a presença do administrador

do distrito de Marracuene,
Shafee Sidat, e das autoridades locais.
O terreno, que outrora foi
um areeiro e totalmente
abandonado, terá nova imagem e impulsionará o turismo desportivo, uma vez que

está localizado não muito
longe da Estrada Nacional
número 1.
Segundo apuramos, a futura pista estará implantada
na vila-sede do distrito de
Marracuene, ocupando um
espaço invejável para o sec-

tor imobiliário de 12 hectares, estando agendado que
o momento mais marcante
será no dia 25 de Setembro
com o lançamento do primeiro bloco e a cerimónia de
evocação dos antepassados,
um ritual inadiável para receber a bênção para que a
construção da pista decorra
sem sobressaltos. O momento foi de pouca fala, sob o
olhar atento dos líderes comunitários, mas de acções
concretas.
Assim, Marracuene vai ganhando espaço na construção de um legado desportivo
em infra-estruturas, depois
do projecto encabeçado pelo
administrador Shafee Sidat
de salvaguardar que cada
localidade do distrito tenha
um campo de futebol condigno, tendo como exemplo o
campo da vila que está a merecer obras de requalificação.
O administrador do distrito
de Marracuene garantiu que
o projecto de requalificação
do campo da vila decorre
no âmbito de uma parceria
público-privada entre o Governo do distrito e um investidor. O mesmo está a
ser feito na localidade de
Bobole, com a construção
de um campo de futebol de
raiz.

Está em suas mãos evitar que o
coronavírus se espalhe
Recomendações

#Fique em Casa!

