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Que também operava em Moçambique

PUBLICIDADE

Causas, ganhos e perdas com a 
redução dos estrangeiros
Abandonaram os seus países de origem e vieram viver 
para Moçambique. Mas mais do que um mercado novo, 
encontraram um segundo País. Entre 2007 e 2017, o número 
de estrangeiros reduziu para metade. Quais são as causas, 
ganhos e perdas? 

Pantie destaca papel de 
Momade na pacificação

Armando Guebuza 
está a fazer-se 

de hipócrita
PUBLICIDADE

preso na África do Sul
Boss dos raptos
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Lançada Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos
Organizações da sociedade civil moçambicana lançaram semana passada, em Maputo, a Rede Nacio-
nal de Defesa dos Direitos Humanos, no momento em que aumentam as denúncias de violações dos 
direitos humanos e há uma crescente onda de ameaças a jornalistas e activistas.

Guebuza está a fazer-se de hipócrita
Edson Cortez em relação a audição do antigo PR na PGR

O antigo Presidente da 
República (PR), Armando 
Guebuza, foi ouvido pela 
PGR num processo autó-
nomo referente às dívidas 
ocultas. Com base no jor-
nal Canal de Moçambique, 
o ex- Presidente pediu 
que fosse também ouvido 
o ex-ministro da Defesa, 
Filipe Nyusi. No entanto, 
o director do CIP, Edson 
Cortez, afirmou ao MAGA-
ZINE que Guebuza está 
a fazer-se de hipócrita e 
está a tentar fugir das 
suas responsabilidades, 
pelo facto de nunca ter 
assinado nenhum docu-
mento. 

Neuton Langa

O escândalo das 
dívidas ocultas 
foi despoletado 
pela imprensa 
internacional, 

em 2015, noticiando-se que 
o Governo liderado por Ar-
mando Guebuza havia con-
traído uma dívida no valor 
de 2,2 biliões entre os anos 
2013 e 2014, junto dos ban-
cos suíço Credit Suisse e do 
banco russo VTB Bank. 
Esta dívida foi contraída 
com garantias do Estado, 
mas não teve o aval da As-
sembleia da República e foi 
contraída com a pretensão de 
criar-se o Sistema Integrado 
de Monitoria e de Protecção, 
isto é, um sistema de vigilân-
cia com capacidade de vigiar 
os mais de 800km da costa 
moçambicana. 
Para que o sistema fosse es-
tabelecido foram criadas as 
empresas ProIndicus S.A., 
EMATUM, S.A. e a Mozam-
bique Asset Management 
S.A., mas estas empresas 
nunca chegaram a funcionar 
em Moçambique e foram usa-
das pela elite política para 
desviar parte dos USD 2.2 
biliões. No entanto, passados 
cinco anos após o início da 
investigação das dívidas ocul-
tas em 2015, com a abertura 

do processo 1/PGR/2015, 
cuja investigação continua a 
correr os seus trâmites legais, 
foram detidos pelo menos 20 
arguidos, tais como Armando 
Ndambi Guebuza, filho do 
antigo Presidente da Repú-
blica, Armando Emílio Gue-
buza; Inês Moiane, antiga 
secretária particular de Ar-
mando Guebuza, Manuel Re-
nato Matusse, antigo assessor 
político de Armando Guebu-
za, Gregório Leão, António 
Carlos do Rosário e Cipriano 
Sisínio Mutota, todos oficiais 
do Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE), 
com cargos de direcção. 
É com base neste enredo que 
o antigo estadista Armando 
Guebuza (2005/2015) foi ou-
vido pela Procuradoria-Geral 
da República como decla-
rante, num processo autóno-
mo nº. 536/11/P/2019, para 
prestar esclarecimentos sobre 
as famigeradas dívidas ocul-
tas. 
Na audição, Guebuza teria 
dito que o Sistema Integrado 
de Monitoria e de Protecção 
pretendia evitar que hou-
vesse agressão externa, tal 
como está a acontecer nos 
dias que correm em Cabo 
Delgado, sendo que sobre to-
das as questões operacionais 
que descaíram em subornos, 
Armando Guebuza disse que 
não era a pessoa indicada 

para responder sobre essas 
questões. Guebuza afirmou 
que as decisões estruturan-
tes foram tomadas pelo Co-
mando Operativo Conjunto, 
coordenado pelo ministro da 
Defesa, que era Filipe Nyusi. 
Sobre o assunto, o MAGA-
ZINE conversou com o direc-
tor do Centro de Integridade 
Pública, Edson Cortez, que 
afirmou que ‟neste momento 
todas as declarações do anti-
go Presidente da República, 
Armando Guebuza, devem 
ser encaradas dentro do con-
texto da relação entre Gue-
buza e Nyusi. Ao que tudo 
indica, estes dois não estão a 
viver os melhores dias, por-
que estão a se lançar farpas 
ou indirectas em que um 
mostra descontentamento 
um para com o outro. Julgo 
que seja normal que as ques-
tões estruturantes sejam do 
conhecimento de Guebuza e 
as questões operacionais do 
ministro da Defesa. Que te-
nha mais detalhes. Mas isto 
não retira as responsabili-
dades a Guebuza, e ele não 
pode fugir das responsabili-
dades. Se houve uma dívida 
que foi contraída no valor de 
USD 2.2 biliões e que deixou 
o País de rastos, Armando 
Emílio Guebuza deve assu-
mir as responsabilidades, e 
ele não pode continuar a fa-
zer-se de hipócrita, mostran-

do-se petulante e arrogante. 
Num sinal claro, faria tudo 
novamente”. 
Cortez considera Guebuza, 
apesar de não haver nenhum 
documento assinado por ele, 
responsável e não pode en-
trar em processo de guerri-
nhas internas tentando enga-
nar a opinião pública.  
Portanto, passados cinco 
anos, o Presidente Guebuza 
não pode tentar vender uma 
imagem daquilo que ele não 
era no seu reinado. Isto é, 
Guebuza nunca acatou opi-
nião contrária se não fosse do 
seu clã. Então porque hoje 
ele vem a público mentir 
para os moçambicanos com a 
narrativa de existirem estu-
dos feitos por moçambicanos 
em relação ao terrorismo de 
Cabo Delgado. “O Presiden-
te Guebuza não pode pensar 
que passados cinco anos ti-
vemos uma amnésia colecti-
va em que esquecemos tudo 
aquilo que ele era e vir nos 
contar histórias da carochi-
nha. Guebuza não pode pen-
sar que somos estúpidos”, 
disse. 
 Acrescentou que Guebuza 
está a tentar chamar o Presi-
dente Nyusi à responsabilida-
de, o que faz todo sentido de-
vido às assinaturas de Nyusi 
e ele também não pode vir a 
público contar histórias da 
carochinha dizendo que não 
esteve envolvido no esquema. 
Aliás, Cortez alerta a Nyusi 
sobre a perseguição política 
que está a fazer a Guebuza 
através da PGR, afirmando 
que ele também será vítima 
dentro de três anos pelo novo 
Presidente da República, 
porque não pode pensar que 
este processo terá um desfe-
cho a breve trecho.  
Por último, o director do 
CIP disse que a forma como 
foi constituído o sistema polí-
tico nacional é insustentável 
para a própria Frelimo, isto 
é, não se pode ter um siste-
ma em que se entrega o po-
der a um determinado grupo 
por 10 anos. “O que acontece 
é que até para efeitos de cor-
rupção este sistema político 
é prejudicial. Se eu sei que 
tenho 10 anos de governação 
vou tentar acumular o máxi-
mo possível, porque sei que 
depois do meu mandato por 
piores ou melhores ideais não 

serei aproveitado, e isso é o 
que acontece. Todos os qua-
dros bons ou maus na Freli-
mo quando terminam o seu 
mandato geralmente não são 
reaproveitados os seus cére-
bros em prol do País”, expli-
cou.

Não cabe a Guebuza 
indicar as pessoas que 
devem ser ouvidas

Por seu turno, o director de 
Programas do Instituto para 
Democracia Multipartidá-
ria (IMD), Dércio Alfazema, 
disse que o Presidente Gue-
buza deveria ter respondido 
às perguntas que lhe foram 
colocadas cabalmente. “Não 
cabe a Guebuza indicar as 
pessoas que devem ser ou-
vidas ou não pela PGR. O 
mais importante é que ele 
dê a sua versão dos factos 
e esclareça as matérias que 
cabem a ele esclarecer”, dis-

se. Alfazema acrescentou 
que se houver necessidade 
que seja ouvido o antigo 
ministro da Defesa e que a 
PGR faça o devido arrola-
mento.  
Questionado se Guebuza 
estava a atirar a culpa ao 
antigo ministro, Alfazema 
disse o antigo Presidente 
estava a desempenhar o seu 
papel dentro dum processo 
que tem o direito de se de-
fender, isto é, ele estava a 
tentar se defender. 

Edson Cortez

Dércio Alfazema
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Boss dos raptos preso na África do Sul
Também actuava em Moçambique

Foi preso em Joanesbur-
go um cidadão paquista-
nês, Raza Hassan Anwar, 
procurado já há muito 
tempo pela Polícia sul-
-africana por estar envol-
vido em sequestros nas 
cidades de Joanesburgo, 
Durban e Cape Town. 
Este está também envol-
vido em vários seques-
tros que aconteceram em 
Moçambique, na cidade 
de Maputo, sendo ainda 
apontado como mandan-
te de dois sequestros na 
Suazilândia, em 2014, e um 
sequestro de um milioná-
rio na Tanzânia, em 2018.

Raza Anwar foi 
detido pela Polí-
cia sul-africana, 
depois de haver 
mandados  de 

captura internacionais con-
tra ele e a própria FBI este-
ve na sua casa, já há muito 
tempo. 
O sindicato do crime or-
ganizado, liderado por pa-
quistaneses, fez nos últimos 
anos de Joanesburgo como 
o epicentro do crime, para 
crimes cometidos em toda a 
região, incluindo Maputo.
Raza Anwar tem antece-
dentes criminais e também 
é procurado no Paquistão, 
pela Pakistan Inteligence 
Agency (ISI ).
O alto-comissário do Pa-
quistão na África do Sul dis-
se que essa prisão foi uma 
vitória para ambos os países.  
Tempos atrás, Raza Anwar 
raptou Javed Jelani,  um 
cidadão paquistanês, um 
multimilionário que tem ne-
gócios na África do Sul e 
noutros países. O empresário 
pertence ao partido MQM. 
Neste sequestro, supõe-se 
que Raza tenha exigido 8 
milhões de dólares. Com a 
intervenção da African Se-
cret Agency, African Muslim 
Community e FBI, conse-
guiu-se resgatar a vítima nos 
arredores de Joanesburgo.
Os crime de raptos está a 
criar agitação na África do 
Sul e a fragilizar os investi-
mentos de vários empresá-
rios que hoje preferem não 
investir naquele país.
Os raptos que Raza tem co-
mandado estão ligados aos 
raptos em Moçambique, sen-
do que a maioria das vítimas 

são de origem asiática.
Foram vários os raptos que 
aconteceram na África do 
Sul e Moçambique, onde são 
pagos resgates milionários, 
fora do país, nomeadamente 
na China, Dubai, Bangla-
desh e Paquistão.
Por exemplo, em 2018 foi 
raptada uma senhora de 
nome Bárbara Wadolowska, 
uma cidadã estrangeira rap-
tada fora de um dos hotéis 
luxuosos na zona de San-
dton, em Joanesburgo.
Neste rapto, Raza exigiu 29 
milhões de rands, cerca de 
2.3 milhões de USD. A se-
nhora foi libertada depois de 
ter pago o resgate em 3 dias.
Raza Anwar também esteve 
envolvido em vários raptos, 
entre os quais do proprietá-
rio da Devlan, uma cadeia 
de supermercados. A vítima, 
chamada Shiraz Gatho, ficou 
cerca de 60 dias no cativeiro 
e pagou acima de 2 milhões 
de USD de resgate em Du-
bai.
No mesmo ano, um outro 
empresário de Cape Town 
foi raptado em 2018, tendo 
ficado cerca de 45 dias no 
cativeiro e pagou cerca de 
1.5 milhões de USD em Du-
bai.
Um outro empresário que 
também foi raptado em 2018 
ligado ao negócio de alimen-
tação (supermercados), em 
Pretória, chamado Omar 
Karim, pagou acima de um 
milhão de USD, depois de 
ter ficado cerca de 60 dias 
no cativeiro.
Todas as contas abertas em 
Dubai eram controladas di-

rectamente por Raza Anwar, 
através de cambistas, que 
faziam transferências conhe-
cidas como Hawala.
Hawala é o nome conhecido 

de transferências não legais, 
que são consideradas lava-
gem de dinheiro.
Em 2018, Raza tentou rap-
tar um milionário da Tan-

zânia, mas não  teve sucesso 
porque a Polícia conseguiu 
resgatar a vítima antes de 
conseguir exigir o resgate.
Na Suazilândia, Raza Anwar 
teve dois casos de raptos re-
gistados, em 2013 e 2014.
Alguns empresários prós-
peros de Moçambique que 
foram raptados pagaram os 
resgates na China e Dubai, 
através de contas abertas 
por Raza Anwar.
A Polícia sul-africana, du-
rante vários raptos, não ti-
nha como decifrar o negócio 
de Hawala (transferências 
ilegais).
Raza Anwar recebia o di-
nheiro de resgate na China, 
depois o dinheiro era trans-
ferido para outros países 
para não de ixar rastos . 
Mesmo o dinheiro que en-
trava em Dubai e China 
era imediatamente transfe-
rido para outros países e a 
Polícia não conseguia che-
gar ao verdadeiro receptor 
do valor dos raptos.
Os empresár ios moçam-
bicanos que foram rapta-
dos alguns pagam o resga-
te localmente, em Cash, e 

outros por transferências. 
Quem facultava as contas 
era Raza Anwar.
A  Po l í c i a  s u l - a f r i c ana 
quando  cap tu rou  Raza 

Anwar acabava de rece-
ber cerca de 3 milhões de 
USD de regate e era o mes-
mo valor que as vítimas ti-
nham pago.
A prisão de Raza foi anun-
ciada, pela primeira vez, 
pelo activista anti-crime 
Yusuf Abramji, que anun-
ciou no dia 24 de Setembro 
na sua página no Twitter. 
Na altura em que a Polícia 
o pendeu, Raza Anwar es-
taria a organizar um rapto 
de um proeminente empre-
sário em Joanesburgo.
Raza fo i  det ido em Bez 
Vally, em Joanesburgo.
Na altura da sua prisão fez-
-se buscas na sua residên-
cia, tendo sido encontrado 
muito dinheiro e cópias de 
transferências bancárias.
O último rapto que Raza 
fez na África do Sul foi de 
um dos proprietários de 
Khan Meat, onde se supõe 
que tenha pago um resgate 
milionário, mas na Polícia 
foi declarado 200 mil rands 
apenas.
A Polícia sul-africana quer 
v i r  a  Moçambique para 
conversar com todas as ví-

timas, para melhor escla-
recer todos os sequestros, 
uma vez que já existem 
provas contra o principal 
mandante Raza Anwar.

Raza Hassan Anwar
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Líder defende reestruturação da Renamo para ganhar as eleições  
O líder da Renamo, Ossufo Momade, diz que o partido tem de ser reestruturado para que possa cor-
responder ao seu potencial político, e isso passa por ganhar as próximas eleições, tanto as autárqui-
cas quanto as gerais. “Urge reestruturar o Partido, para assegurar a vitória nas eleições autárquicas 
de 2023, e gerais de 2024; temos que trabalhar muito”, disse Momade. VOA

Pantie destaca colaboração de Ossufo 
Momade na pacificação do País

Activista Adriano 
Nuvunga não teme 
ameaças de morte
O activista moçambicano Adria-
no Nuvunga, director do CDD, 
não se deixa intimidar pelas 
ameaças de origem desconhecida 
de que foi vítima na quarta-feira 
passada. Nuvunga diz que as 
ameaças de morte que sofreu só 
o motivam a trabalhar em prol 
do desenvolvimento de Moçam-
bique.
“Não sei se é um braço de ferro, 
mas o que nós temos de fazer é 
[continuar] a dar a nossa contri-
buição como cidadãos”, come-
ça por dizer. “Há muitos outros 
que queriam fazer isso e não têm 
oportunidade e nós temos e es-
tamos a fazê-lo. Damos o nosso 
máximo, damos o nosso contri-
buto para que o país continue a 
crescer”, acrescenta.
O activista terá recebido um te-
lefonema de um desconhecido 
no dia 07 de Outubro que lhe 
disse que havia uma bomba na 
sua residência. Tudo não passou 
de uma falsa ameaça, esclarece o 
director do CDD, que reafirma 
que o que se deve fazer agora é 
continuar a defender os mais des-
favorecidos. 
“Vamos continuar a fazer esse 
trabalho e a proteger os mais 
vulneráveis, a defender os direi-
tos humanos e a contribuir no 
combate à corrupção e promo-
ção da transparência”, asseve-
ra. “Acreditamos que isso é im-
portante para que possamos ter 
uma prosperidade partilhada e o 
crescimento coletivo de Moçam-
bique”, afirma.
 Entretanto, activistas sociais 
pedem ao Estado que intervenha 
para evitar a continuidade de 
ameaças do género, como disse o 
activista Jorge Matine, director 
executivo do Observatório do Ci-
dadão para Saúde (OCS).
“Esclarecer casos de ameaças 
e violência contra membros da 
sociedade civil vai desencorajar 
aqueles que têm essa prática. 
Enquanto o Governo tiver mui-
tos casos não esclarecidos, haverá 
espaço para que essa prática seja 
legitimada”, comenta.
Já a activista social Paula Mon-
jane, diretora executiva do Cen-
tro de Aprendizagem e Capacita-
ção da Sociedade Civil (CESC), 
também desconfia que o “siste-
ma” esteja por detrás desta si-
tuação. DW

Num momento que reina 
um ambiente de cortar a 
respiração no seio do par-
tido Frelimo, entre o an-
tigo Presidente Armando 
Guebuza e o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
sobre a responsabilização 
no caso das dívidas ocul-
tas, o chefe da bancada 
parlamentar da Frelimo, 
Sérgio Pantie, afirmou, em 
entrevista ao MAGAZINE, 
que a contratação das 
dívidas ocultas foi uma 
decisão sábia e oportuna. 
Por outro lado, Pantie 
destacou a colaboração 
de Ossufo Momade na 
pacificação do País.  Siga 
a entrevista.

Neuton Langa 

R
einicia na pró-
xima quinta-
-feira (15 de 
Outubro) a 
última sessão 

plenária do Parlamento. 
Quais são as expectati-
vas da Frelimo em relação 
à aprovação dos pontos 
em agenda?

- As nossas expectativas são 
altas, porque estamos aqui 
como representantes do povo 
e temos o dever de o servir 
a cada sessão da Assembleia 
da República, que é sempre 
um momento alto no diálogo 
entre as três bancadas. Aliás, 
a nossa bancada tem maiores 
responsabilidades, porque o 
povo nos confiou uma maio-
ria qualificada que usamos 
em benefício dos moçambica-
nos.
 Em relação ao rol de ma-
térias agendadas que serão 
discutidas teremos a sessão 
de perguntas ao Governo, 
iremos analisar e discutir al-
gumas leis, a destacar a Lei 
de Recuperação de Activos. 

Vamos eleger os membros da 
Comissão Nacional de Elei-
ções que provêm da Socieda-
de Civil e, por último, tere-
mos a presença do Presidente 
da República para o habitual 
Informe sobre Estado da Na-
ção na magna casa. 

Falando da presença do 
Chefe de Estado para o 
habitual Estado da Na-
ção, mas com a pandemia 
da Covid-19, o terrorismo 
em Cabo Delgado e a 
Junta Militar da Renamo 
a atacar nas províncias 
de Sofala e Manica, na sua 
opinião, qual é o Estado 
da Nação actualmente? 

- O Estado da Nação é bom! 
Todas as nações têm os seus 
desafios, apenas temos algu-
mas manchas que são possí-
veis de limpar se formos to-
dos juntos e coesos.

Em relação à eleição dos 
novos membros da CNE, 
a oposição defende a 
substituição, enquanto 
outras correntes da Freli-
mo defendem a proporcio-

nalidade em função do nú-
mero de assentos na AR. 
Qual é o entendimento 
da bancada parlamentar 
da Frelimo em relação aos 
novos membros da CNE?

- Não devemos olhar as insti-
tuições olhando para as pes-
soas. Esta actual Comissão 
Nacional de Eleições (CNE) 
cumpriu com o seu papel. A 
Lei impõe um tempo de fun-
cionamento em função dos 
mandatos determinados aos 
diferentes órgãos, não só na 
CNE como também noutros. 
Penso que devemos olhar 
para isso como uma forma de 
consolidação das nossas insti-
tuições democráticas. Ainda 
não pensamos em pessoas, 
nós estamos a pensar no fun-
cionamento da instituição. 

Como é que a Frelimo 
encarou a rejeição dos 
membros da Renamo de 
integrarem a comissão da 
Assembleia da República 
que visitou os locais dos 
ataques, nas províncias 
de Manica, Sofala e Cabo 
Delgado?

- Talvez não fosse a pessoa 
ideal para falar do posicio-
namento da Renamo, mas 
permita-me como chefe da 
bancada maioritária e com 
responsabilidades acrescidas. 
Primeiro, a Renamo está no 
seu direito de rejeitar fazer 
parte dessa comissão de in-
quérito indicada pela Pri-
meira Comissão. Mas a Fre-
limo gostaria que a Renamo 
fizesse parte desta comissão, 
porque a AR está estrutura-
da de forma que em todas as 
comissões de trabalho a Re-
namo esteja representada. É 
uma pena que a Renamo te-
nha rejeitado.  

Mas para a Frelimo esta 
decisão constitui uma 
preocupação…

- Não diria que a Frelimo 
esteja preocupada porque o 
Estado não pode parar por 
causa da Renamo. Mas gos-
taríamos que a Renamo esti-
vesse lá, mas esta presta con-
tas ao seu eleitorado.  Aliás, 
este é um hábito antigo da 
Renamo pautar por ausên-
cias em momentos importan-
tes do funcionamento do nos-
so Estado. A Renamo tem 
uma característica de absen-
tismo nos momentos em que 
deveria estar presente.  

Tendo em conta que 
Sérgio Pantie é deputado 
desde a legislatura an-
tepassada e presenciou 
várias abstenções da 
Renamo na casa do povo, 
principalmente na legis-
latura passada, quando 
a Renamo tinha mais de 
80 deputados, hoje que 
a Frelimo tem maioria 
qualificada acredita que 
seja mais fácil lidar com 
a Renamo em relação à 
legislatura passada?

- A Renamo foi sempre pre-
visível com tendência a não 
respeitar as instituições do 
Estado. É complicado lidar 
com uma organização que 
está na AR e em simultâneo 
encontra-se armada no mato. 
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Não há democracia sem 
direitos humanos 

Felizmente, neste momento o 
processo de DDR está a cor-
rer bem, é isso que nós que-
remos. Um partido que faça 
política mas sem armas. Com 
mais deputados ou menos, a 
Renamo é a mesma, tem ten-
dência de desprezar a lei, as 
instituições, e gostaríamos 
que tivéssemos uma Renamo 
voltada mais para o debate 
político e contribuições muito 
positivas para a consolidação 
da nossa democracia. 

Dizia que gostaria que a 
Renamo fosse mais vol-
tada ao debate político, 
no entanto, actualmente 
o líder da Renamo, Ossu-
fo Momade, aceitou ser 
membro do Conselho de 
Estado, algo que Afonso 
Dhlakama nunca aceitou. 
Momade até participa em 
alguns eventos de Esta-
do, tal como no velório 
de Marcelino dos Santos 
e na tomada de posse 
de Filipe Nyusi como 
Presidente. Acredita que 
Ossufo Momade seja mais 
flexível em relação a Afon-
so Dhlakama? 

- Eu destaco a colaboração 
de Ossufo Momade na paci-
ficação do País. Já o critiquei 
quando o processo estava 
estagnado, mas agora avan-
çamos e temos a obrigação 
de reconhecer. Penso que ele 
pode fazer mais e quero acre-
ditar que a liderança dele irá 
culminar com o término do 
DDR. 

Mas é ou não mais flexível 
que Afonso Dhlakama?

-  Não se i .  Não conhec i 
Dhlakama de perto.

Mas podemos falar dos 
sucessos do DDR tendo a 
Junta Militar nas matas?

-  Eu penso que a Junta pode 
estar a perder uma oportuni-
dade soberana de se integrar 
no processo de pacificação 
definitiva do País.

Na última sessão extraor-
dinária a Frelimo, no gozo 
da sua maioria qualificada, 
impôs a aprovação do 
quarto estado de emer-
gência. Na sua opinião, foi 
a decisão mais acertada?

- Foi! Foi nos termos cons-
titucionais, nos termos da 
nossa legislação e no ordena-

mento jurídico foi a melhor 
decisão que se tomou em be-
nefício do nosso povo, pois a 
situação assim o justificava. 
A pandemia é um perigo, 
os números continuam a au-
mentar e o mundo enfrenta 
uma segunda vaga da Co-
vid-19. 

Na sua opinião, o que terá 
mudado na consciência 
dos moçambicanos em 
relação à prevenção da 
Covid-19 nos últimos seis 
meses do estado de 
emergência?

- Mudou muita coisa. Se for-
mos a olhar um pouco por 
todo o País podemos verificar 
que o nosso povo acreditou e 
obedeceu as normas das au-
toridades da saúde. Mas te-
mos uma franja de cidadãos 
que estão numa situação de 
querer ver para crer. 

Por que a Frelimo viabi-
lizou a contratação das 
dívidas ocultas, emitidas 
com garantias do Esta-
do? 

- Foi uma decisão de momen-
to. Foi uma decisão oportu-
na, sábia e necessária. 

Em relação ao Sistema 
Integrado de Protecção, 
que foi a força motriz 
para a contratação das 
dívidas ocultas, com o 
pretexto de se fazer uma 
monitoria ao longo dos 
mais de 700km da costa 
moçambicana, se não 
tivessem sido desviados 
os valores este projecto 
teria vincado? 

- Não tenho muitos elemen-
tos sobre esta matéria, por 
isso não me vou pronunciar 
sobre o assunto. Mas o que 
lhe posso dizer como mo-
çambicano é que devemos 
continuar a trabalhar para 
defender a nossa soberania e 
o nosso País, seja na costa ou 
no interior. 

Ainda em relação às 
dívidas ocultas, o antigo 
Presidente da República, 
Armando Guebuza, pediu, 
na sua audição na Procu-
radoria-Geral da República, 
que o ex-ministro da De-
fesa, Filipe Nyusi, também 
fosse ouvido. Como enca-
ra estas declarações?

- (Risos) Sobre esta matéria 
não vou me pronunciar!

Mas Sérgio Pantie é mem-
bro do Comité Central e 
chefe da bancada da Freli-
mo na AR. Volto a insistir, 
pode comentar?

- Tudo que for para ser dis-
cutido no Comité Central 
será lá debatido. 

Em termos hierárquicos, 
como é que um Presiden-
te da República diz em 
audição na PGR que para 
mais esclarecimentos se 
deve convocar o ministro 
da Defesa, tendo em con-
ta que o PR tem o dever 
de conhecer todos os 
processos ou projectos 
que correm em todos os 
ministérios?

- Pediste para falar da se-
gunda sessão ordinária da 
Assembleia da República e 
parece-me que estás a sair do 
foco. 

O terrorismo em Cabo 
Delgado completou três 
anos e já ceifou mais de 
três mil mortos e 250 mil 
deslocados. Qual é a sua 
opinião em relação a esta 
invasão?

- Primeiro, o povo moçambi-
cano vai vencer este desafio. 
Eu tenho a certeza absolu-
ta, o nosso povo é heróico, 
resiliente e vai vencer. Esta 
agressão injusta acontece 
num momento em que o nos-
so País começa a dar passos 
assinaláveis rumo ao desen-
volvimento. Refiro-me aos 
recursos minerais. Mas posso 
garantir que não é uma ex-
periência nova para Moçam-
bique. Foi assim depois da 
proclamação da Independên-
cia, em que o País foi agredi-
do pelo regime minoritário de 
Ian Smith, depois pelo regi-
me do apartheid, que agredi-
ram de forma ostensiva Mo-
çambique.  

Pode comentar o facto 
da União Europeia ter 
respondido positivamen-
te ao pedido de Moçam-
bique de apoiar as Forças 
de Defesa e Segurança no 
combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado?

- Mesmo as maiores potên-
cias mundiais quando vão a 
uma guerra não entram so-

zinhas, precisam de aliados. 
Pela complexidade de Cabo 
Delgado, onde for preciso 
que Moçambique peça ajuda 
para defender a sua integri-
dade, o seu território, toda 
a ajuda naturalmente será 
bem-vinda. Mas respeitando 
a soberania moçambicana e 
as nossas instituições.  Com 
isto quero dizer que não se 
pode enfrentar uma guerra 
dessas sem aliados, por isso 
vejo com bons olhos esse 
apoio da União Europeia. 

Está a querer dizer que 
as Forças de Defesa e 
Segurança não estão 
preparadas para lidar com 
esta agressão?

- Nós temos capacidade, e 
isso vai se provar nos pró-
ximos tempos. As nossas 

briosas Forças Armadas vão 
vencer aquela guerra. É uma 
situação nova que certamen-
te vai levar alguns meses, 
mas os nossos homens estão 
preparados.  

Que Moçambique espera 
ver daqui a 25 anos?

- Um País próspero! Primei-
ro, um País em paz, as nações 
prosperam quando estão em 
paz. Um País com índices de 
desenvolvimento muito altos, 
como diz o nosso Presidente 
da República. Este País tem 
tudo para dar certo. Estamos 
a falar daqui a 25 anos… po-
demos erradicar a fome, ter-
mos acesso a educação, cui-
dados de saúde, água potável, 
energia eléctrica. Hammm…
Também gostaria de ver a 
selecção de Moçambique num 
mundial de futebol. 

“Moçambicanas e moçambi-
canos, não há democracia sem 
direitos humanos” é este o avi-
so à navegação da Nova Demo-
cracia.
Para esta organização política, 
os direitos humanos são pos-
tos em causa quando o acesso 
à educação e às oportunidades 
são limitados em função de 
castas sociais, as desigualdades 
sociais florescem, a pobreza é 
extrema, há exclusão e ostra-
cismo político, a saúde pública 
é precária, dificílimo é o acesso 
à água potável e energia e os 
cidadãos transportados em ne-
greiros de quatro rodas. 
Faz notar que prevalece em 
Moçambique o abuso do poder, 
a cultura de raptos políticos e 
económicos, perseguições e fu-
zilamentos a civis. “Tudo isto 
faz de Moçambique um País 
violador dos Direitos Humanos 
por tendência. Os Direitos Hu-
manos são intimamente ligados 
à ideia da vida, liberdade de 
pensamento e de igualdade pe-
rante a lei mas no país ceifa-se 
vidas edificantes e se sepulta o 
pensar diferente, prosperando a 
impunidade e a justiça selecti-
va”, escreveu.
Moçambique caracteriza-se, 
entende a ND, por profundas 
feridas derivadas das desigual-

dades sociais, da violência insti-
tucionalizada, das prisões arbi-
trárias, da corrupção endêmica, 
da espoliação dos recursos na-
turais e da partidarização das 
oportunidades, onde grupos 
mafiosos constroem instituições 
que funcionam como tropas ini-
migas da sanidade e da paz.
“Um Estado gangsterizado com 
licença para intimidar, perse-
guir, raptar, torturar,matar 
cidadão se queimar jornais são 
algumas de muitas situações 
críticas, umas públicas e mui-
tas outras anónimas, que re-
trocedem os esforços nacionais 
e globais pela efectivação dos 
direitos humanos”, lê-se no do-
cumento.
Para este partido, que foi o 
mais votado de todos os extra-
parlamentares as eleições pas-
sadas, ataca-se o cidadão pela 
gastrite da fome e, paradoxal-
mente, envia-se a um hospital 
sem medicamentos, agredin-
do a dignidade humana. “No 
País os índices de insegurança 
pública são gritantes, a ordem 
pública está as avessas, abun-
da o crime e, na maioria dos 
casos, as violações dos direitos 
humanos envolvem agentes do 
Estado, tutelados ou subsidia-
dos por sectores decadentes do 
regime”, lê-se no aviso.
O Estado que almejamos, fixa 
a ND, tem o dever de prote-
ger fundamentos essenciais na 
construção de uma vida digna 
para os moçambicanos, mulhe-
res e homens, jovens, adultos e 
idosos, com ou sem deficiência, 
independente do seu credo reli-
gioso, étnico ou político, o que 
se afigura imprescindível para 
o Estado de Direito Democrá-
tico inscrito na Constituição da 
República de Moçambique.
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Amarildo Romão, o embondeiro comunicólogo 
e percursor da Televisão de Tete

Amarildo Romão Aires do 
Nascimento, filho de um 
antigo oficial da Polícia de 
Salvação Pública (PSP), 
Domingos Aires do Nasci-
mento, iniciou o ensino pri-
mário na Escola Baptista 
Coelho, nos tempos áureos 
de fidalgos e assimilados da 
estrutura social então esta-
belecida. 
Muito cedo destacou-se 
com o dom e habilidades 
em comunicação social, em 
eventos sociais e em vários 
programas de interacção 
social. No Instituto de Co-
municação Social, pesqui-
sou e apresentou programas 
audio-visuais, participando 
activamente no desenvol-
vimento sócio-cultural de 
Tete, na criação da pri-
meira televisão privada em 
Tete (SIRT) e mais tarde 
integrando a Televisão de 
Moçambique (TVM), na 
cidade de Chimoio e Tete, 
com a sua imagem e progra-
mas projectados à nível na-
cional e internacional.
Amarildo Romão mostrou-
-se sempre comprometido 
com a divulgação do desen-
volvimento de Tete, é ac-
tualmente uma das maiores 
referências da comunicação 
social de Tete, seguindo o 
legado de mentores como 
Daniel da Costa, Carlos 
Andrigo, Sauzande Jeque, 
Arune Valy, Luiza Mene-
zes, Fárida Costa e outros 
embondeiros da Comuni-
cação Social. Amarildo Ro-
mão tem-se notabilizado na 
realização e divulgação de 
pesquisas sócio-econômicas 
e culturais, para o espanto 
de alguns incrédulos e sépti-
cos em relação ao progresso 

de Tete, qual cidade bela e 
adormecida.
Está de parabéns, Amarildo 
Romão, pela sua participa-
ção no processo de conscien-
cialização dos citadinos. Há 
que reconhecer o seu esfor-
ço, de algumas décadas à 
esta parte, fazendo diferen-
ça na promoção do bem-es-
tar social. Merece respeito.
Com a divulgação e expo-
sição de potencialidades de 
Tete, sem dúvida que as 
questões de postura cama-
rária e urbanismo, serão 
afloradas e chamadas à co-
lação, para a melhoria de 
qualidade de vida dos cita-
dinos. Divulgar e mostrar 
as belezas da cidade, eleva 
a auto-estima dos citadinos, 
informando-os, educando-
-os e motivando-os à boas 
práticas. À isso chama-se 
Informação, Educação e Co-
municação (IEC). Em co-
municação para a mudança 
social e de comportamento 
deve-se evidenciar histórias 
de sucesso, enaltecendo o 
bem e o que de bom existe, 
para garantir a continuida-
de, aprimoramentos e es-
timular réplicas. Amarildo 
Romão fá-lo com relativa 
mestria.
Amarildo Romão Aires do 
Nascimento faz jus ao pu-
ritanismo e valores de cida-
dania aprendidos na Escola 
Primária Baptista Coelho, 
onde a Irmã Gonzaga, pro-
fessora de muitos embon-
deiros, não se cansava de 
ensinar dizendo: “Meninos, 
não se cocem à frente de se-
nhoras!”; “meninos, alinhem 
os botões da camisa à bra-
guilha.”; “meninos, não se 
deve cuspir em pavimentos 

Embondeiro

Lionel Papane

e muito menos à frente de 
pessoas.” 
A Irmã Maria João, conhe-
cida pelos seus ralhetes e 
importantes lições de ética 
e moral, nas aulas de Ca-
tequese nas tardes de sába-
do, na Paróquia de S.Tiago 
Maior, ensinou muitos jo-
vens a tocar piano e à saber 
estar na sociedade. Amaril-
do pertence à esse tempo e 
Tete precisa de réplicas des-
se legado, que busca mos-
trar a prata da casa, sem 
prejuízos dos processos, tal 
como os que hoje preser-
vam e replicam o bem que 
aprenderam e herdaram do 
passado. O bem e a exce-
leência devem ser producen-
tes. É importante que mais 
pessoas apareçam e falem 
bem do que existe, para es-

timular o bem.
Pessoas como Amarildo Ro-
mão são importantes para 
reescrever a histór ia de 
Tete, quebrando os actuais 
paradigmas socias, muitos 
deles resultantes de ruptu-
ras nos diferentes processos 
da edificação da cidadania. 
Há jornalistas que simples-
mente aparecem. Amarildo 
Romão pesquisa, aparece, 
comunica e informa. Tem 
sabido executar essa nobre 
missão. Afinal Tete ainda 
tem uma palavra à dizer ao 
mundo.
Felizmente, e para o bem 
da cidadania tetense, Ama-
rildo Romão Aires do Nas-
cimento, é um filho de Tete, 
jornalista com considerá-
vel estrada, e está hoje na 
dianteira do processo de 

divulgação das maravilhas 
de Tete (e os seus C´s), 
suas potencialidades e o le-
gado das suas gentes. Há 
muita história mal contada 
que prossegue deturpando 
novos conceitos. Há que se 
resgatar a velha tradição do 
testemunho oral, dos que 
ainda podem fazê-lo, para 
o esclarecimento de muitos 
factos. Amarildo Romão é 
hoje o rosto da Televisão 
em Tete, excelente Mestre-
-de-Cerimónias e Comuni-
cólogo de referência nacio-
nal. O seu legado está sem 
dúvida, sendo inscrito com 
letras de ouro e em paran-
gonas nos anais de Tete.
Bem haja Amarildo Romão, 
o Embondeiro Comunicólo-
go e Perscursor da Televi-
são de Tete.

PUBLICIDADE

A Empresa Magazine Mulitimdia, SA, avisa os estimados cliente que tenham facturas em 
atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2019, para procederem a sua regularização, 
no prazo maximo de tirinta (30) dias, de modo a não afectar o fornecimento de jornais no 
próximo ano de 2020, cujo processo de ronovação já iniciou.
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O Presidente da República 
e do partido Frelimo, Filipe 
Nyusi, denunciou as intrigas 
e boatos no seio da formação 
política que governa o País 
desde a Independência, clas-
sificando tais males como en-
traves ao desenvolvimento e, 
claramente, como ferramenta 
que desvia o foco da Nação 
na sua agenda para o desen-
volvimento.
Filipe Nyusi denunciou as 
intrigas e os boatos numa 
reunião da Organização da 
Juventude Moçambicana 
(OJM), o braço juvenil do 
partidão, na última sexta-
-feira, na Ponta do Ouro. A 
OJM é, precisamente, em 
nosso entender, um dos focos 
de boatos e intrigas, não ten-
do sido por acaso que Nyusi 
escolheu aquele palco para 
tão contundente mensagem.
Nyusi sabe melhor que nós 
que é na Jota onde repousa 
muita força mobilizadora da 
Frelimo, nos momentos cru-
ciais do partido e do País, 
mas é também na Jota onde 
residem alguns dos maiores 
intriguistas, boateiros e lobis-

tas maldosos do nosso siste-
ma político.
Filipe Nyusi disse que os 
boatos e as intrigas, as cam-
panhas quase permanentes 
de desinformação e a falta 
de coesão são males que des-
viam as atenções do País, 
dos governantes e dos polí-
ticos da agenda principal da 
Nação, que é o seu desenvol-
vimento social e económico.
O Presidente comparou es-
tes males ao terrorismo que 
atrasa o desenvolvimento de 
Moçambique, porque afugen-
ta os investidores. Há, pois, 
que denunciar, combater e 
promover o afastemento dos 
intriguistas e dos boateiros 
das fileiras do partidão, do 
Governo e das organizações 
filiadas à Frelimo.
Não é tarefa fácil seguir os 
apelos presidenciais. Apro-
veitando-se da Democracia 
que se vive no País em geral 
e no partidão, em particu-
lar, quadros sem escrúpulos 
nenhuns recorrem ao boato, 
à intriga e ao divisionismo 
para promover suas agendas 
pessoais ou agendas de gru-

po. Recorrem a todo o tipo 
de meios para alcançar os 
seus desígnios, nomeadamen-
te aos órgãos de comunicação 
social, aos fóruns de debate 
de ideias e eventos políticos 
internos da Frelimo para se-
mear divisionismo.
 Não será tarefa fácil o parti-
dão desligar-se dos boateiros 
e intriguistas que tem em sua 
volta, dado o jogo de interes-
ses que de tempos em tempos 
se coloca, sempre no intuito 
de acomodação política dos 
militantes da Frelimo.
Curiosamente, o alerta pre-
sidencial chega numa altura 
em que os lobistas, intri-
guistas e boateiros já accio-
naram as suas máquinas e 
põem já em andamento os 
seus planos, muitas vezes 
macabros, tendo em conta a 
sucessão do Presidente Fili-
pe Nyusi.
Tendo em horizonte essa su-
cessão, os expedientes são 
organizados e distribuídos 
a vários níveis, usando-se 
emissários de vária ordem 
com o objectivo de projectar 
este ou aquele possível can-

didato.
O Presidente Nyusi certa-
mente sabe desses expedien-
tes, mas preferiu não men-
cioná-los nem denunciá-los, 
apesar de igualmente serem 
também nocivos, a priorida-
de nacional é do desenvolvi-
mento social e económico.
Não estamos contra o exer-
cício democrático normal 
em organizações políticas. 
Estamos, sim, contra expe-
dientes mal elaborados ou 
elaborados fora dos timings 
que acabam desviando preci-
samente as atenções de todo 
um povo na sua agenda de 
desenvolvimento.
Estamos contra pessoas ou 
grupos de pessoas que, no 
lugar de trabalharem para 
os cargos públicos para que 
foram nomeados, por exem-
plo, pelo Presidente da Re-
pública, gastam do seu tem-
po e até de recursos seus e 
do Estado a promover agen-
das políticas pessoais.
O discurso pres idencia l 
da Ponta do Ouro é muito 
profundo. Ele visa precisa-
mente atitudes de quadros 

irresponsáveis. Tais quadros 
deviam ser constantemente 
denunciados não só pelo Pre-
sidente, mas também por to-
dos os políticos sensatos e com 
algum grau de responsabilida-
de e maturidade.
Um grupo ou organização sem 
coesão nem clareza nos objec-
tivos do seu trabalho tem mui-
ta probabilidade de fracassar. 
Um grupo ou organização coe-
sa sabe precisamente qual é o 
foco a cada momento, e sabe 
seguir esse foco com serenida-
de e responsabilidade. 
A Frelimo terá que escolher 
entre coesão para continuar a 
ser vitoriosa ou desunião para 
estar fora dos carris. Com coe-
são, não é fácil e nem há tem-
po para se espalhar boatos e 
desinformação.
É pois necessário que os 
quadros do partidão a vá-
rios níveis se concentrem na 
agenda nacional que o povo 
legitimamente passou à Fre-
limo, que é o trabalho para 
o desenvolvimento e a coor-
denação de esforços para que 
haja efectivamente uma paz 
duradoura no País. 

Sobre as intrigas e boatos 
na Frelimo

Alguns, até são capazes de 
catapultar a praxe para um 
nível acima do próprio ví-
rus. Gente sem conhecimento 
de causa. Fica-lhes mal, até 
para os familiares de gera-
ções mais recentes.
Basta que se puxe um pou-
co – não muito – o vocábu-
lo “praxe” à berlinda para o 
Carmo e a Trindade treme-
rem por todos os cantos. Só 
não chegam a cair, de facto, 
porque ainda há mentalida-
des que veem esta tradição 
como uma forma sã e inte-
grante da tradição académi-
ca – essencialmente a coim-
brã – na forma de acolher os 
adolescentes que ingressam, 

por esta época – e mais tar-
diamente do que costuma ser 
normal – no Superior. Existe 
uma vintena de amputados 
cerebrais (a roçar um nível 
psíquico “à fim do mundo”) 
que a usam como uma ten-
tativa de afirmação pratica-
mente gratuita. De imposi-
ção, até. A praxe não é isso. 
Eles sabem-no melhor do que 
um praxista, na verdadeira 
acepção da palavra. Feliz-
mente, quer queiram, quer 
não queiram, são raras as si-
tuações referidas, contundo, 
e de pronto, aproveitadas por 
quem menospreza a praxe 
para a deitar abaixo, espu-
mando ódio perante este uso 
secular, reafirmando a minha 
posição como ex-estudante 
da Universidade de Coimbra 
– não conheço de forma clara 
as restantes formas praxistas. 
Fui praxado e praxei, apesar 

de uma forma bastante li-
geira (tinha mais hábitos de 
boémio do que propriamen-
te praxista). Gostei de ser 
praxado. Gostei de conhe-
cer amigos e, especialmente, 
amigas, que ali e além, numa 
ou noutra situação, evoluí-
ram para outro patamar, tão 
característico de uma épo-
ca em que não era (mais ou 
menos) velho. Em momen-
to algum desta prática de 
integração descortinei uma 
hierarquia – um argumento 
tão banalmente usado por 
aqueles que a oprimem. Vivi, 
neste seio de primeiro ano 
de faculdade, brincadeiras e 
panóplias de acontecimentos 
que me socializaram para os 
que restavam. Reitero: repe-
tia. Tudo bem, que sofro de 
uma chata miopia há lar-
gos anos, e tenho um amigo 
que é estrábico (com a visão 

mais desacertada do aquela 
que procura fazer da praxe 
o cancro do Ensino Supe-
rior), mas, quer eu, quer ele, 
mesmo ao longe, jamais per-
cebemos práticas abusivas. 
Nem ao perto, nem ao longe. 
Nada, mesmo!
A praxe regressou. Regres-
sou, como é normal nesta 
fase do ano, e regressou à 
ribalta por, em Coimbra, ao 
invés da maioria das acade-
mias, acontecer. As típicas 
frases feitas: “São estes os 
futuros doutores”, “Vão mas 
é trabalhar”, “São meninos 
dos papás”, etc., vêm dos 
habituais velhos do Reste-
lo – alguns até bem jovens 
– que falam da praxe como, 
esta sim, uma pandemia. A 
pandemia, julgo. Alguns, até 
são capazes de a catapultar 
para um nível acima do pró-
prio vírus. Gente sem conhe-

cimento de causa. Fica-lhes 
mal, até para os familiares 
de gerações mais recentes. 
Transmitem uma frustração 
evidente de não terem vivido 
a juventude da mesma forma 
que a malta vive – de forma 
altamente legítima – agora. 
Há também inveja, claro.
Não obstante, há 1001 for-
mas de fazer a praxe aconte-
cer, todas elas cumpridoras 
das normas estabelecidas. 
Mais: talvez seja mais seguro 
ser praxado do que visitar o 
túmulo dos Pastorinhos, ver 
ao vivo a Floribella (vulgo 
Luciana Abreu) ao domin-
go à tarde, bater palmas ao 
João Moura Júnior, ou jan-
tar com camaradas na Ata-
laia ou com o Ventura numa 
tenda quase de circo. Adian-
te. Apareçam em Coimbra 
para tirar todas e quaisquer 
dúvidas. Hurra!

Pedro Nuno Marques

Será a praxe pior do que a pandemia?
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opinião

Olhar fotográfico

António Afonso 
A Polícia deve se fazer presen-

te nas praias, estando sempre 
em cima dos acontecimentos. 
Informar-se e formar-se para po-
der fazer leituras correctas sobre 
qual deve ser a sua forma de ser 
e estar em cada momento e não 
deve admitir o vazio do poder. 
O papel da Polícia não é só de 
prender as pessoas, passa tam-
bém pela educação do cidadão.

Florência Simeão
Penso que a acção da Polícia nas 

praias é correcta, mas temos que co-
laborar com a corporação porque não 
faz sentido continuarmos a fazer-nos 
à praia sob efeito do álcool. Que cada 
indivíduo seja vigilante para evitar a 
propagação da doença nas praias e 
não podemos olhar a praia como se 
fosse uma oportunidade para espa-
lhar a Covid-19.

Fernando Nhampule
A Polícia devia encarar todas as 

medidas em vigor da mesma forma 
e atribui-las o mesmo peso quando 
se trata de fiscalizar o seu cumpri-
mento. Alguns agentes desonestos 
envergam a farda da Polícia, pou-
co se importando com o incum-
primento das regras estabelecidas. 
Estes são capazes de deixar passar 
uma irregularidade, desde que ga-
nhem algum dinheiro do cidadão.

Nilza Victorino
É preciso intensificar a fiscalização 

da Polícia, no sentido de discipli-
nar algumas pessoas que se fazem à 
praia sob efeito do álcool, de modo 
a permitir o cumprimento das regras 
de prevenção em tempo de pande-
mia. Infelizmente, estes comporta-
mentos continuam a ser um pro-
blema grave. O facto é que alguns 
excessos ou violações das regras de 
prevenção são colmatados com um 
simples refresco.

Nilton Cumbe

A Polícia deve intensificar a fiscalização 
nas praias para prevenir a Covid-19

Voz do Povo
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Estrangeiros acusam SENAMI de aplicar multas injustas 
Cidadãos estrangeiros, que pretendem regularizar a permanência em Moçambique, acusam o Serviço Nacio-
nal de Migração de abuso de autoridade por aplicar multas, entre 200 a dois mil meticais diários, a contar do 
fim da data de validade, por conta de documentos caducados. Sustentam-se na declaração do Governo que 
os documentos caducados, enquanto vigorava o estado de emergência, seriam válidos até 30 de Setembro.

Causas, ganhos e perdas

nacional
Entre 2007 e 2017 o número de estrangeiros reduziu para metade no País

Abandonaram os seus 
países de origem e vie-
ram viver para Moçambi-
que. Mais do que um mer-
cado novo, encontraram 
um segundo País, com 
seus empreendimentos 
a ajudarem a empregar 
moçambicanos. Mas as 
constantes crises políti-
cas que resvalam para o 
social e económico, assim 
como os altos custos de 
estada pagos ao Estado, 
impõem uma presença 
mais discreta. O Instituto 
Nacional de Estatística 
(INE), no Censo de 2017, 
registou a metade dos 
estrangeiros que havia re-
gistado no de 2007, o que 
pode abrir espaço para 
uma aposta nos cidadãos 
locais, uma aposta do 
Governo.

Elton Pila

Quando chegou 
a Moçambique, 
em 1998, Luca 
Bu s s o t t i  e r a 
a inda douto-

rando. A estada no País era 
no quadro de um programa 
de cooperação académica 
Itália-Universidade Eduardo 
Mondlane. Ia dar aulas de 
Sociologia do Desenvolvimen-
to na Faculdade de Econo-
mia - UEM. Mas ao mesmo 
tempo que leccionava fez-se 
pesquisador e começou um 
relacionamento com uma 
moçambicana que viria a ser 
a sua primeira mulher.Casa-
ram em 2000. Este primeiro 
contacto com um novo País, 
uma nova realidade, uma 
nova cultura, acabou sendo 
vertido em “Kanimambo” 
(obrigado em changana), es-
crito em italiano e publicado 
pela editora L’Harmattan. 
Mas aquilo que seria apenas 
período de um intercâmbio 
académico esticou-se para lá 
de vários anos. É contratado 
para trabalhar efectivamente 

na Escola de Comunicação e 
Artes, em 2006. Uma suces-
são de eventos que fizeram 
com que Bussotti ficasse ain-
da mais tempo em Moçambi-
que.
Em 2011 tornou-se moçam-
bicano. “Adquirir a naciona-
lidade foi uma escolha por 
conveniência, mas também 
de coração. Moçambique é 
meu País da mesma forma 
que a Itália”, considerou.
Voltou a casar-se em 2019, 
mais uma vez com uma mo-
çambicana.Todos os seus fi-
lhos, com as duas mulheres, 
têm dupla nacionalidade: a 
italiana e moçambicana.
Nos finais dos anos noventa 
e no início dosanos 2000, faz 
lembrar Bussotti, Moçambi-
que vivia com uma grande 
esperança de futuro. “Depois 
o País mergulhou-se em au-
toritarismo e grande corrup-

ção e acho que perdeu a es-
perança”, disse.

O que pode estar, para ele, 
por detrás da redução de 
estrangeiros entre 2007 e 
2017, como mostra o relató-
rio do Instituto Nacional de 
Estatística. Ocarvão e o gás 
atraíram muitos investimen-
tos, lembra, mas em contra-
partida pequenos investido-
res diminuíram por causa 
do ambiente de negócio, que 
piorou, como demonstram os 
indicadores internacionais. 
“O conjunto de ineficiência, 
corrupção e falta de transpa-
rência são factores decisivos 
para pequenos e médios in-
vestidores”, fez saber.
Para ele, a instabilidade polí-
tico-militar e o poder econó-
mico muito concentrado em 
pequenas elites, juntamente 
com a corrupção dificultam a 
presença estrangeira. 
Ele mesmo, que começou por 
ser estrangeiro, depois ad-
quiriu a nacionalidade mo-
çambicana, acabou por aban-
donar o País em 2018 pelas 
perspectivas que se anuncia-
vam. “Falta de paz e deterio-
ração dos espaços de debate 
público. É difícil ser sociólo-
go num País onde não sabes 
até que ponto se pode ir com 
suas pesquisas”, diz ele, que 
agora é professor associado 
visitante na Universidade Fe-
deral de Pernambuco, Brasil, 
ocupando-se de África e so-
bretudo de Moçambique.
De acordo com os dados do 
último Censo do Instituto 
Nacional de Estatística, o 
IV,feito em 2017, os estran-
geiros representam 0.5% da 
população de Moçambique, 
o que significa em números 
exactos 142 315 cidadãos es-

trangeiros em todo o País. 
Mas, dez anos antes, Mo-
çambique tinha o dobro de 
estrangeiros, que representa-
va 1% da população total no 
País.
Bussotti pensa que Moçam-
bique deveria ter um plano 
das suas exigências de es-
trangeiros. “Em sectores cha-
ve como a saúde, educação, 
serviços, empresas, financei-
ros e culturais, ter estrangei-
ros competentes seria uma 
mais-valia. É preciso seleccio-
nar as necessidades e aceitar 
estrangeiros para colmatar 
lacunas do País”, mas pensa 
que a prioridade tem de ser 
a formação da mão-de-obra 
local, a partir da formação 
técnica.

Um País muito caro para 
os estrangeiros

Ana Jacint0, 48 anos, é por-
tuguesa e está há 8 anos em 
Moçambique. Chegou para 
acompanhar o marido, mo-
çambicano nascido em Nam-
pula, que foi viver para Por-
tugal aos 10 anos, e 38 anos 
depois viu a necessidade de 
voltar à terra que o viu nas-
cer. “Quem tem o bichinho 
que chamamos África pensa 
sempre em voltar”, disse. 
O marido trabalha em cons-
trução civil e ela em serviços 
de restauração. É dona da 
Papatudo, um pequeno res-
taurante no Alto-Maé, voca-
cionado em culinária portu-
guesa e moçambicana. Tem 
o empreendimento há cerca 
de 4 anos. Antes, havia em-
pregado cerca de 10 funcio-
nários, todos moçambicanos, 

mas a crise obrigou-lhe a dis-
pensar 4.
Tinha trazido os dois filhos 
para viverem em Moçambi-
que, mas mandou-os de volta 
para Portugal para que ter-
minassem os estudos. “O es-
tudo aqui é muito caro”. 
Quando chegou não imagi-
nava que fosse ficar estes 8 
anos, que, diz, vão se prolon-
gar por toda a vida. “Come-
cei aqui a fazer a família de 
coração”, disse. 
Já não se consegue ver a vi-
ver num País que não Mo-
çambique. Portugal de terra 
natal passou a destino de 
férias. “Gosto mais de viver 
aqui e gostava que meus fi-
lhos voltassem”, diz.
Entende que esta redução de 
metade de estrangeiros, se-
gundo o Censo do INE, pode 
ter como razão asituação eco-
nómica do País, que não é 
das melhores. “É preciso ser 
resistente para ser empreen-
dedor em Moçambique”, in-
dica, ela que mostra vontade 
de abrir um outro restauran-
te. “Mas é preciso ter cuida-
do para não arriscar muito”, 
indica.
Ana Jacinto é parte da lista 
dos cerca de 5550 portugue-
ses residentes em Moçambi-
que, que representam cerca 
de 3,9% do total de estran-
geiros, numalista liderada 
por estrangeiros de nacionali-
dade malawiana, com 45,9%; 
seguidos dos zimbabwea-
noscom 10,6%; sul-africanos 
com 10,3%, tanzanianos com 
7,4%; indianos com 2,4%; ao 
que se juntam 14,1% de ou-
tras nacionalidades africanas 
e 5,4% de outras do mundo 
afora.
NsuaneCheikh, 45 anos, faz 
parte dos 14,1% que são de 
estrangeiros de outras na-
cionalidades africanas. É 
maliano e está em Moçam-
bique desde 2004. O irmão 
chegou antes dele e foi quem 
o incentivou a vir aqui pa-
rar, conta num português 
que ainda denuncia que não 
é moçambicano, mesmo 17 
anos depois. 
Chegou, tratou documentos 
para abrir um estabeleci-
mento comercial, na esquina 
entre a Avenida Guerra Po-
pular e Josina Machel, que se 
dedica à venda de vestuário e 
calçados.

Luca Bussotti

Gráfico sobre a variação da população estrangeira em Moçambique/ Fonte: INE
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Dezassete anos passados, 
olha para trás e diz que as 
coisas já foram melhores. 
“Não é pelo coronavírus, 
mesmo antes”, disse. E já 
pensa em voltar para o Mali, 
seu país de origem.
Ele está em Moçambique 
com a sua esposa, também 
maliana, com quem tem fi-
lhos e juntos conservam a 
tradição que tinham no Mali. 
São todos islâmicos, que fa-
zem parte dos 18,9% dos ha-
bitantes em Moçambique que 
professam a religião islâmica 
em Moçambique, numa lista 
liderada pelos católicos com 
cerca de 27,2% do total, de 
acordo com o IV Censo do 
INE. 
Cheikh, de segunda a sába-
do, pelas 12 horas, vai para a 
mesquita, que não fica muito 
distante da sua loja. 
Reclama que lhe é demasia-
do dispendioso viver em Mo-
çambique. “Só de Documento 
de Identificação e Residência 
de Estrangeiros pago, por 
ano, 63 mil, contrato para 
trabalhar 30 mil. Tenho de 
pagar 3 trabalhadores. O 
meunegócio não compensa”, 
indica.

O País perde com a saída 
de estrangeiros – consi-
dera o economista Elcídio 
Bachita

O economista e docente univer-
sitário ElcídioBachitaentende 
que apresença de estrangeiros 
em Moçambique contribui de 
forma positiva e significativa 
para o desenvolvimento sócio-
-económico do País. “É preciso 
reconhecer a sua importância 
para o bem-estar social dos 
moçambicanos”, diz.
Faz notar que, nos últimos 
tempos, Moçambique testemu-
nhou uma entrada significativa 
de estrangeiros vindos de vá-
rios cantos de África, com par-
ticular destaque para a Nigéria, 
Burundi, Ruanda, República 
Democrática do Congo e cida-
dãos de nacionalidade indiana, 
paquistanesa e chinesa, que ex-
ploram melhores oportunidades 
de negócio graças à localização 
geográfica de Moçambique jun-
to à costa oriental do continen-
te africano. “Estes cidadãos ab-
sorvem uma parte significativa 
da mão-de-obra nacional que 
não consegue a sua inserção no 
mercado laboral estatal e pri-
vado nacional,  como corolário 
da fraca capacidade por parte 
do mercado nacional de tra-
balho para absorver a mesma, 
dada a insignificante produção 
e produtividade da nossa eco-
nomia que não consegue res-
ponder aos desafios impostos 
pela explosão demográfica que 
se tem registado desde os pri-
mórdios da década de 90”. 
Os estrangeiros operam em vá-

rias áreas de actividades, lem-
bra, com particular destaque 
para o comércio, onde alguns 
inclusive são detentores de 
grandes complexos comerciais 

em Moçambique, o que permi-
te que alguns moçambicanos 
tenham acesso a emprego, con-
tribuindo sobremaneira para o 
combate ao desemprego e a po-
breza que assola a maior parte 
da nossa população. 
Por outro lado, as actividades 
comerciais levadas a cabo pe-
los estrangeiros permitem que 
as populações tenham acesso a 
diferentes tipos de bens e servi-
ços a preços competitivos. É do 
nosso conhecimento que o nos-
so País depende fortemente de 
importações de diversos tipos 
de bens quer sejam alimenta-
res, vestuário, calçado e maqui-
naria para fazer face à procura 
a nível doméstico.
 O Estado também sai be-
neficiado com a presença de 
estrangeiros, uma vez que as 
suas actividades permitem que 
o mesmo vá buscar dinheiro 
através da cobrança do Im-
posto sobre o Valor Acrescen-
tado (IVA), IRPS, que são as 
principais fontes de receita do 
Estado, o que contribui para 
financiar o orçamento.
Sobre a redução de estrangei-
ros, entende que isso pode ser 
em respostaaos raptos a que 
empresários de origem asiáti-
ca têm sido alvos nos últimos 
tempos, naturalmente que 
também podem estar a concor-
rer para o abandono massivo 
do nosso País por parte de al-
guns  empresários, o que belis-
ca a imagem de Moçambique e 
contribuipara um clima de in-
segurança e medo para injecção 
de capital.
Questionado sobre as quantias 
avultadas para que os estran-
geiros se mantenham aqui, ele 
entende que este possa ser um 
tiro no próprio pédo Estado. 
“Os investidores não deveriam 
ser cobrados valores monetá-
rios para continuarem com as 
suas actividades no País. Tais 
práticas podem beneficiar a 
quem cobra os valores em cau-

sa, mas prejudicam a todo o 
País, incluindo o próprio Es-
tado que precisa dos mesmos 
para reforçar as acções do com-
bate à pobreza e na redução 
das desigualdades regionais”.
O sociólogo José Bimbo expli-
ca a redução de outra forma. 
Entende que o facto dos es-
trangeiros envolverem-se com 
moçambicanos e o matrimó-
nio pode os levar a assumir a 
nacionalidade moçambicana. 
Acredita que a terra de boa 
gente de Inhambane, que se 
generalizou para Moçambique, 
faz do País um destino apete-
cível para estrangeiros de todas 
as partes do mundo.

Desincentivar estrangei-
ros e apostar nos nacio-
nais

Só em 2014, Moçambique em-
pregou mais de 17 mil traba-
lhadores. Nos anos seguintes, 
o Governo impôs mão dura 
na contratação de mão-de-
-obra estrangeira, assina-
lando que os expatriados só 
podem trabalhar no País em 
empregos em que os locais 
não tenham competência. “A 
contratação de mão-de-obra 
estrangeira deve ser feita para 
suprir alguma insuficiência”, 
teria dito Vitória Diogo, na 

época ministra do Trabalho e 
Segurança Social.
A legislação moçambicana 
impõe que os trabalhadores 

locais devem ter prioridade 
nas vagas de emprego. A Lei 
do Trabalho em vigor (Lei nº 
23/2007, de 01 de Agosto), 
nas disposições combinadas 
do nº 5 do artigo 31 com o nº 
1 do artigo 34, fixa as seguin-
tes quotas para as empresas 
admitirem trabalhadores es-
trangeiros: a) Cinco porcento 
da totalidade dos trabalha-
dores, nas empresas que em-
pregam mais de cem traba-
lhadores; b) Oito porcento da 
totalidade
dos trabalhadores, nas empre-
sas que empregam entre onze 
e cem
trabalhadores; e c) Dez por-
cento da totalidade dos traba-
lhadores,
nas empresas que empregam 
até dez trabalhadores.
“As empresas que pretendam 
admitir automaticamente 
trabalhadores estrangeiros 
devem fazer os seus cálculos 
dentro destes parâmetros”, 
exige a Lei, que também ins-
titui o pagamentode emolu-
mentos para fazer face aos 
custos administrativos, no 
valor fixado no nº 2 do artigo 
12 do Decreto nº 57/2003, de 
24 de Dezembro.
A admissão de trabalhado-
res estrangeiros para além da 
quota faz-se mediante reque-
rimento à Ministra do Traba-

lho e deve conformar-se com 
as condições impostas pelo nº 
1 do artigo 33 da Lei do Tra-
balho, nos termos do qual se-

rão admitidos os estrangeiros 
que reúnam as qualificações 
académicas ou profissionais 
necessárias, desde que não 
haja nacionais (moçambica-
nos) que possuam tais quali-
ficações ou o seu número seja 
insuficiente.
O Decreto nº 37/2016, de 31 
de Agosto, que revogou o an-
terior Decreto nº 55/2008, de 
30 de Dezembro, instituiu um 
novo regulamento de contra-
tação de cidadãos de naciona-
lidade estrangeira, a reforçar 
uma lei que desincentiva a 
presença de estrangeiros.

O novo regulamento, no art. 
2, nº 2, alarga o âmbito de 
aplicação da contratação aos 
sócios das sociedades comer-
ciais, desde que os mesmos 
estejam a trabalhar na socie-
dade e tenham com ela vín-
culo laboral contratual. Sendo 
o cidadão estrangeiro sócio 
e trabalhador da sociedade, 
com contrato de trabalho, é 
então necessário que o comu-
nique, à entidade que superin-
tende o sector doTrabalho, a 
sua situação laboral.
“O novo Decreto visa acau-
telar situações que na prática 
ocorriam, como a simulação 
de contratação de nacionais 
para o aumento de quota e 
a contratação de sócios de 
empresas sem autorização 
nem permissão da entidade 
que supervisiona o sector la-
boral. Mas, por outro lado, 
vem agonizar os custos deste 
modelo de contratação, por 
hipótese com o objectivo de 
limitar esta modalidade por 
forma a forçar a contratação 
de mão-de-obra nacional” 
– escreveu numa análise a 
provedora do empresário da 
CTA, Dalila Maquile, pouco 
depois do decreto ser aprova-
do.
O Decreto, manteve os 3 re-
gimes principais de contra-
tação, que são o regime do 
trabalho de curta duração, 
de quotas e de autorização 
de trabalho. No Regime de 
Trabalho de Curta Duração, 
o novo Decreto onera ao em-
pregador a contratação de 
cidadãos estrangeiros neste 
regime, pois no anterior De-
creto era isento de pagamen-
to de taxas, mas no presente 
tem o custo de um salário 
mínimo em vigor no sector de 
actividades onde a entidade 
empregadora se insere, nos 
termos do art. 5, nº2, acom-
panhado do art. 6, nº2 al. d) 
do Decreto 37/2016, de 31 de 
Agosto, o que acresce aos já 
elevados custos de emprega-
dos na deslocação e alojamen-
to e remuneração do traba-
lhador. Tratando-se de uma 
comunicação, não se entende 
a necessidade de pagamento 
da referida taxa, escreveu a 
provedora.
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O 12 de Outubro, o Dia do 
Professor, é uma data que 
vem sendo comemorado 
festivamente, em forma 
de convívio colectivo, 
depois de uma breve 
cerimónia oficiai de reco-
nhecimento aos heróis 
nacionais e de discursos 
de ocasião, reflectindo o 
momento sociopedagógi-
co. Neste ano de 2020, as 
festividades estão obs-
curecidas por múltiplas 
ansiedades provocadas 
pela Covid-19. 

Alberto Lote Tcheco*

Praticamente, os 
professores fica-
ram praticamente 
“inactivos” du-
rante meses e os 

seus pupilos, além da estagna-
ção na aprendizagem, retroce-
deram em muitos aspectos no 
que devia ter sucedido no seu 
desenvolvimento intelectual, 
social, cultural e patriótico. 
Esta pandemia, e a primeira 
nas diferentes gerações dos 
que vivem os dois últimos, 
diferentemente da guerra, 
que mesmo sendo mundial e 
indirectamente atingir todos, 
apresenta-se como uma amea-
ça global e de consequências 
inimagináveis ao colocar, a 
todos e a cada um, a possibi-
lidade de extermínio da raça 
humana de todos os conti-
nentes, cores, estatuto social, 
financeiro e politico, etc. E o 
causador desta possibilidade 
de extermínio não é, como na 
guerra, um humano, mas um 
ser invisível por causa do seu 
tamanho.
Neste mês (Outubro) e Dia 
do Professor, mais do que 
outros momentos comemo-
rativos, oferece-se como uma 
oportunidade de reflexão mais 
profunda do aspecto mais 
marcante do conhecimento 
humano: a mudança ou forti-
ficação dum paradigma, que 
tem de ser definido e carac-
terizado. Há de ser neste pa-
radigma que se deve funda-
mentar uma nova pedagogia 
e seus elementos correlativos 
como as didácticas, metodolo-
gias e os materiais. 
No raciocínio sobre este novo 
paradigma que a Covid-19 
criou, em que, exceptuando 
a instituição sanitária, todas 

as outras ficaram em qua-
rentema, incluindo as igrejas, 
através das quias se confia e 
se canaliza o supremo poder 
divino sobre os homens, da 
dúvida, que constitui o fun-
damento basilar para a aqui-
sição do conhecimento e da 
verdade, parece que já se co-
nhece a verdade. Mas trata-se 
de uma verdade mais terrível 
que dúvida, que exige a co-
ragem pois assumir ser igno-
rante e filósofo (que sempre 
busca o saber) não é uma em-
preitada facial. A nova verda-
de que deve fundar este novo 
paradigma é a “ameaça”, di-
ferente da dúvida e do medo. 
A Covid-19 introduziu, como 
é fundamento da Pós-Moder-
nidade, no conceito do soció-
logo português Boaventura 
de S. Santos, a categoria da 
“possibilidade”, em que os 
elementos opostos das duali-
dades como vida/morte, (co-
nhecimento) universal/parti-
cular, moderno/tradicional, 
professor/aluno, etc. devem 
ser assumidos como reais e 
sempre existentes, deve ser 
incorporada em qualquer 
projecto. Isto significa que, 
no dualismo professor/alu-
no, deve se assumir que, em 
qualquer momento, o modelo 
moderno de uma pedagogia 
centrada na interação destes 
dois elementos pode ser im-
possibilitado, por tempos in-
determinados de anos e até 
décadas. Nesta pandemia, as 
instituições de ensino desco-
briram, no ensino online, uma 
alternativa ao ensino presen-
cial, mas, considerando que 
este ensino se realiza somente 
num único elemento do dua-
lismo, o tecnológico (moder-
no), excluindo o seu oposto 
(tradicional), a electricidade, 
as linhas telefónicas, os apare-
lhos (telefones, computadores, 
etc.), etc. podem deixar de 
existir ou de funcionar.  
É nesta realidade, de possi-
bilidades, que se deve funda-
mentar a nova racionalida-
de, que se deve caracterizar 
sabiamente por unir os dois 
elementos duma dualidade e 
assim orientar a estruturação 
do mundo. Nesta filosofia, a 
“ameaça” constitui-se como 
uma categoria, sem significar 
medo e dúvida, mas uma base 
que deve consubstanciar as 
relações humanas, mediadas 
por qualquer tipo ou forma de 
objecto, sejam elas de nature-
za emocional (amor, o ódio, 
amizade, etc.), pedagógica, 
tecnológica, social, familiar, 
cultural, guerreira, continen-
tal, etc., em que a lado ne-
gativo (ódio, guerra, doença, 

morte, etc.).  Em qualquer 
projecto humano, não se pode 
pretender “matar” ou fazer 
desaparecer, o lado negativo 
de qualquer dualidade pois a 
pandemia deixou esta lição 
da possibilidade de tudo pu-
der acontecer, incluindo o que 
não desejamos e detestamos. 
Não se trata de preferir, pro-
teger ou amar esse negativo, 
ao se lhe destinar uma exis-
tência “eterna” ao lado do 
positivo, mas assumi-lo como 
necessário na condição básica 
e fundamental para se viver 
o lado positivo do dualismo, 
desde que se estabeleça uma 
relação positiva entre os dois 
elementos “opostos” do dua-
lismo. 
Neste sentido, parece não 
fazer algum sentido e valor 
para a sobrevivência dum 
elemento dual qualquer tipo 
de juramento eterno, como 
o “amor eterno”; definitivo, 
como o “acordo de paz defini-
tivo”; médico, como algum re-

médio de cura garantida, etc. 
A filosofia de “ameaça” pode 
ser identificada conteúdo se-
mântico deste termo ao possi-
bilitar a união dos elementos 
opostos da dualidade me si. O 
termo comporta, na pessoa, 
o elemento/estado positivo a 
ser protegido e ameaçado de 
lhe ser retirado e estado ne-
gativo em que pode ser e es-
tar por ficar sem esse elemen-
to. Na educação, a pandemia 
deve sugerir a configuração de 
muitas dualidades, como a de 
professor/aluno, livro (texto 
físico)/flash e ensino presen-
cial/ensino online, sempre na 
perspectiva de que o elemento 
positivo ou desejado pode ser 
inutilizado.  
A questão que se deve colocar 
é: Como lidar positivamente 
com a ameaça, na mesma li-
nha de raciocínio em que de 
como se pode lidar com um 
inimigo, seja ele humano, ani-
mal ou natural, quando não 
se lhe pode destruir. Trata-

-se afinal, da natureza de re-
lacionamento que a pessoa 
confere aos elementos opostos 
da dualidade. Como devemo-
-nos preparar para se ensinar 
as crianças e jovens sem que 
seja no modelo presencial, on-
line ou de qualquer forma de 
uso de algum tipo de elemen-
to tecnológico? Como valori-
zar o livro ao mesmo tempo 
que se usa o texto digital na 
flash?  Como transferir a di-
reção do processo de ensino 
e aprendizagem aos pais na 
perespectiva de um dia, algu-
ma pandemia, assim o exigir, 
depois de anular a accao dos 
profissionais (professores e ou-
tros agentes)? Noutras áreas 
humanas, também governa-
das pelas relações de dualida-
de, deve se questionar: Como 
fazer prevalecer o amor na 
presença do sempre presen-
te odio? Como curar doenças 
sem os modernos produtos 
farmacêuticos e seus utensí-
lios industriais numa mata 
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em quem não se possui ne-
nhum comprimido e alguma 
dose de injeção? Como cons-
truir manter a paz, sabendo 
que existe, ao lado, um inimi-
go violento?  
A solução destes conflitos 
é tanto paradoxal quanto 
se postula a necessidade de 
convivência entre os elemen-
tos opostos da dualidade 
numa relação com base no 
estado de ameaça, em que 
sendo este a condição para 
sobrevivência humana ou do 
elemento positivo.  Ou seja, 
na base da inclusão, que é a 
única relação que pode fazer 
sobreviver o desejável pois 
toda a exclusão é violenta e 
não reconciliatória. Trata-se 
afinal de assumir a polarida-
de existente numa ameaça e 
fazer com que os seus pares 
seja reconciliados e não se 
ameaçando ou se destruindo. 
Na ameaça, a pessoa experi-
menta dois estados contradi-
tórios: o ser positivo em que 

ela se encontra e pretende 
manter e defender e o negati-
vo, como inimigo, que amea-
ça o positivo. Dir-se-ia que a 
ignorância, o analfabetismo, 
a irracionalidade e outros 
estados combatidos pelo en-
sino moderno são os negati-
vos, assim como a infelicida-
de, o odio, o ciúme, a inveja, 
que se sabe serem factores 
de destruição. A ameaça, ao 
possibilitar a presença dos 
dois elementos duais e opos-
tos, apresenta-se como o fun-
damento para a possibilidade 
da sobrevivência, dependen-
do então da forma como es-
ses dois elementos se podem 
relaciona ou como a pessoa 
os gere sua sobrevivência, 
para a dominância do que 
positivo. Esta relação, não 
devendo ser de exclusão, que 
é uma a exibição do poder 
dominante, da ameaça, só 
pode recomendar a tomada 
ou consideração do elemen-
to dominado ou ameaçado 

como um valor e poder. Isto 
acontece quando a pessoa as-
sume natural e positivamen-
te esse estado ou acção como 
seu e não o outro ainda que 
o classifique negativo. Esta 
atitude relacional do eu para 
com seu próprio ser projecta-
-o como não ameaça, o que 
liberta o outro da ameaça. 
Nesta libertação, o outro ex-
perimenta novos estados po-
sitivos propiciados pela liber-
tação e também se desarma, 
deixando de ameaçar o eu/
outro. Ao se exibir o negati-
vo ou o elemento ameaçado 
da dualidade está se trans-
formando o dominado (fraco, 
ignorante, incapacidade, im-
potência, etc.) em dominante 
(positivo) que confere os ele-
mentos positivos e desejáveis 
da dualidade.  
Este principio, de ameaça, 
significa os pais devem assu-
mir um papel fundamental 
no processo de ensino, quer 
dizer, que a nova pedagogia 
deve focar-se nos progeni-
tores como orientadores do 
processo de ensino das crian-
ças. Por sua vez, aos jovens 
do ensino secundário, deve-
-se-lhes dotar de metodolo-
gias e materiais para a auto-
-aprendizagem. Aliás, mesmo 
actualmente, conceitos como 
pedagogia centrada no alu-
no, método de elaboração 
conjunta e outras técnicas 
didacticas que valorizam a 
independência do estudan-
te na aprendizagem. Neste 
novo paradigma pandémico, 
estes e outros recursos peda-
gógicos e didácticos devem 
se desenvolvidos e usados 
activamente. Neste aspecto, 
vê-se que o entusiasmo ac-
tual assente nas novas tec-
nologias deve ser esmorecido 
e redimensionado para o uso 
do livro físico (não digital). 
Nesta presente experiência 
pandémica de o ensino onli-
ne, não se não conseguiu sa-
tisfazer a demanda da busca 
de conhecimento e de ensino 
pelos professores, provando-
-se a sua ineficiência porque 
os bens tecnológicos não es-
tiveram e nunca estarão dis-
poníveis para todos em quali-
dade e quantidade desjaveis, 
assim como podem, um dia, 
serem destruídos por alguma 
pandemia. No passado, mui-
to antes dos TICs, foi o livro 
que formou sábios (doutores) 
verdadeiros. Assim como esta 
pandemia foi adiantada, em 
pormenor, pelo filme “Conta-
gio”, a importância do livro 
mereceu o filme “O livro de 
Eli”, que retrata a destruição 
do mundo moderno (tecnoló-

gico) e, a sua reconstrução só 
podia ser possibilitada pelo 
conhecimento registado fisi-
camente no único material 
indestrutível, o papel, torna-
do em livro. E há outros li-
vros e filmes julgados roman-
ces ou de ficção, de autores 
sábios (proféticos), que nos 
alertam para a destruição 
dos poderosos instrumentos 
construídos pelos homens, 
reduzidos a nada, deixando 
o homem no seu natural es-
tado adâmico ou tradicional, 
inicial, quando ainda vivia de 
caça, recoleção e pesca. 
Assim, com uma mente sem-
pre em alerta pela ameaça, 
o homem deve admitir que 
esta possibilidade destruti-
va, voltar a viver e sobrevi-
ver neste estado “primitivo”, 
tendo como único bem a sua 
memória e conhecimentos de 
uma cultura técnico-cientifica 
vivida. No National Geogra-
phic, no programa “Primar 
Survivar” (Sobrevivendo na 
vida primitiva), o homem, 
isolado, nas matas densas e 
desprovido de qualquer bem 
tecnológico ou industrial, 
tem de sobreviver  a  a todos 
os perigos por que passaram 
os nossos antepassados primi-
tivos.  
Tudo isto mostra que, afi-
nal, existem, ensaios, para a 
sobrevivência humana, ante 
qualquer tipo de pandemia, 
através de uso do poder do 
elemento que, na dualida-
de, se apresenta como nega-
tivo.  Alias, a cultura tem 
esta potencialidade para nos 
reinventarmos em ambientes 
pandémicos, seja eles huma-
nos ou naturais, para a nos-
sa sobrevivência. Mas, ago-
ra, alem de essas actividades 
culturais, desportistas, forem 
encaradas como diversão para 
a nossa digestão e preparação 
para alguma actividade e/ou 
para a melhoria da nossa saú-
de, têm de ser perspectivados 
por uma nova visão pandémi-
ca e é aqui onde a instituição 
educacional passa a desem-
penhar mais um outro papel 
preponderante: a educação 
para sobrevivência humana 
em ambientes de pandemia, 
sem estes aparelhos tecnoló-
gicos que constituem esta ou-
tra nossa cultura. Se os super 
civilizados e desenvolvidos 
europeus e americanos não 
resistem a Covid-19 e assumi-
ram que todo o seu potencial 
tecnológico e económico não 
passa de uma pura ilusão, é 
imperativo imaginar e acre-
ditar em qualquer fantasia 
pandémica como a que poder 
ser transmitida por telefone 

celular, o que pode obrigar 
não o uso da máscara e la-
vagem constante das mãos, 
mas o não tocar nos parelhos 
das novas tecnologias como 
o telefone, o computador e 
outros porque o vírus mor-
tífero estaria a transmitir-se 
por estes aparelhos. Na dico-
tomia cidade/campo, pode se 
imaginar que um vírus possa 
forcar todos os citadinos a 
abandonar a cidade e se refu-
giarem no campo, marchando 
a pés descalços porque a terra 
seria a vacina e remedio con-
tra o vírus.  Assim, igualmen-
te, os pais têm de educar os 
seus filhos para uma sobrevi-
vência pelo lado negativo ou 
dominado da dualidade, co-
locano os filhos também em 
ambientes educativos em que 
eles mesmos (os pais) nasce-
ram e cresceram: no campo, 
alimentando-se da recoleção 
e agricultura; caça e pecuária 
e pesca. Marchar longas dis-
tâncias, passar fome, fabricar 
manualmente utensílios de 
uso diário. Um outro dualis-
mo diz respeito diz respeito 
às línguas, podendo indicar 
o par Inglês/língua nacional 
(moçambicana). Podemos 
antever uma linguística em 
que as pessoas têm de falar 
as suas línguas nacionais e 
não o Inglês, assumido como 
língua dominante, aquela em 
que muitos pais e encarrega-
dos de educação se orgulham 
de educar os seus filhos, che-
gando a mandá-los estudar 
no estrangeiro em detrimento 
do ensino linguístico nacional. 
No geral, a politica educacio-
nal, que agora se orienta para 
satisfazer as demandas inter-
nacionais, deve igualmente 
assentar os pés e as cabeças 
numa formação local/nacio-
nal, reagindo cautelosamen-
te às investidas do mundo 
ocidental que agora está a 
braços e impotente perante 
a pandemia e os negros afri-
canos, de que se era suposto 
estarem já dizimados, conti-
nuam a sobreviver nas suas 
“selvas”.          
Então, nesta comemoração 
do 12 de Outubro, Dia do 
Professor, do ano 2020, a re-
flexão educativa ganha esta e 
outras visões pois se entrou 
num novo paradigma assente 
na “ameaça” sempre preva-
lecente sobre as concepções 
pedagógicas, didácticas, me-
todologias e materiais moder-
nos, que podem ser desestru-
turados poe alguma pandemia 
e colocar a criança e o jovem 
aprendentes em ambientes 
“primitivos, no “Primal Sur-
vivor”.  *Colaboração
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Professores reclamam 
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Elefantes a solta geram pânico em Magude
Quinze elefantes à solta estão a gerar pânico no distrito de Magude, província de Maputo. 
Suspeita-se que os animais estejam a sair do Kruger National Park, na Africa do Sul. Os paqui-
dermes, que circulam no Posto Administrativo de Mahele, estão a destruir culturas em campos 
agrícolas. 

Max Tonela visita maior unidade de 
produção de ouro em Moçambique

Moçambique vai 
candidatar-se a 
membro do Conselho 
de Segurança da ONU
Moçambique pede apoio dos paí-
ses “amigos” para a candidatura 
ao Conselho de Segurança da 
ONU, cujas eleições vão decorrer 
em 2022. O país vai se candida-
tar a membro não-permanente 
do orgão, afirma a chefe da di-
plomacia.
A ministra dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação moçambica-
na, Verónica Macamo, pediu na 
semana passada apoio aos países 
de África e Médio Oriente com 
representação diplomática no 
país para a candidatura de Mo-
çambique a membro não-perma-
nente do Conselho de Segurança 
da ONU. 
“A Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) endossou a nossa candi-
datura: Moçambique vai se can-
didatar a membro não-perma-
nente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas para o man-
dato 2023/2024, cujas eleições 
vão decorrer em 2022”, explicou.
“Assim como os vossos países 
sempre poderão contar com o 
nosso apoio, estamos confian-
tes de que mereceremos o vosso 
apoio e confiança sem reservas”, 
acrescentou.
O pedido da chefe da diplomacia 
moçambicana foi expresso numa 
reunião com representantes das 
missões diplomáticas de África 
e médio Oriente acreditadas em 
Moçambique destinado a passar 
em revista o programa do Gover-
no.
O Conselho de Segurança da 
ONU é composto por 15 mem-
bros, cinco permanentes e 10 
não-permanentes eleitos por 
mandatos de dois anos e em que 
cinco são substituídos a cada 
ano. Na eleição há um número 
fixo de assentos para os dife-
rentes grupos regionais em que 
a Assembleia Geral da ONU se 
divide.
a reunião, em Maputo, a go-
vernante aproveitou o encontro 
para reforçar o pedido de coo-
peração para acabar com os ata-
ques armados em Cabo Delgado, 
província do norte do país.
“Estamos a falar de terrorismo, 
um fenómeno que, embora loca-
lizado no nosso país, tem origens 
e inspiração externa e por isso, 
a sua eliminação requer esforços 
coletivos”, referiu.DW 

O ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Max 
Tonela, efectuou há dias 
uma visita às unidades de 
produção mineira activas 
na província de Tete. O 
ministro escalou a maior 
mina de produção de 
ouro daquela província, 
que produz cerca de 20 a 
30 quilogramas de ouro 
por mês. Em termos do 
pagamento da taxa de 
produção, a mineradora já 
desembolsou 42 milhões 
de meticais aos cofres do 
Estado. 

Com uma produção 
que ronda à volta 
de 20 a 30 quilo-
gramas por mês, 
os gestores da 

mina de ouro de Tete esperam 
aumentar os níveis de produção 
a curto prazo. 
Segundo o ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Max Tone-
la, o plano passa por criar mais 
unidades de produção de ouro, 
através da aposta no associati-
vismo. ‟Este é um bom exemplo 
de integração duma área gerida 
por uma associação com inves-
tidores privados que trazem ca-
pital e investimento tecnológico, 
que depois resulta em grandes 
rendimentos para todos os inter-
venientes. Isto é, a comunidade 
local, os investidores e o Estado, 
todos saem a ganhar com este 
investimento”, disse. 
O ministro acrescentou que esta 
era uma iniciativa de mega di-
mensão que em pouco tempo se 
tornou na maior unidade de pro-
dução de ouro do país e que já 

contribui de modo a que este ano 
a província de Tete seja o maior 
produtor e exportador de ouro 
ao nível nacional, 
prevendo-se que esta iniciativa 
seja replicada noutras regiões do 
país, por isso estão a trabalhar a 
curto prazo para promover a im-
plantação de mais cinco unida-
des de produção naquela escala, 
nas províncias de Manica, Tete 
e Cabo Delgado, que vão gerar 
mais postos de trabalho para 
a população local, bem como 
maior contribuição no sector 
para o desenvolvimento do País, 
num projecto que será imple-
mentado nos próximos 10 anos.  
Questionado sobre o possível 
prazo para a erradicação do ga-
rimpo ilegal, Tonela disse que 
um dos planos era trabalhar com 
as comunidades na promoção do 
associativismo, promoção de coo-
perativas, transmitindo técnicas 
de exploração para que sejam 
mais amigas do ambiente.  
 Em relação a possível implan-
tação de refinarias de modo a 
evitar que o ouro seja exportado 
em bruto, o ministro disse que a 
perspetiva do Governo é que o 
ouro seja refinado em 85 porcen-
to em Moçambique, dando como 
exemplo disso aquela mineradora 
em que 85 porcento de pureza 
ou refinação eram feitos naquele 
local. Aliás, um dos projectos do 
Governo é privilegiar-se a trans-
formação local dos minérios.   
Por seu turno, o representante 
da mineradora, Mungani Moma-
de, disse que o empreendimento 
estava avaliado em USD 40 mi-
lhões e a mineradora contava 
com mais de 300 trabalhadores 
permanentes e 404 sazonais. 
Em relação à produção, Momade 
disse que tiveram algumas per-
das na época chuvosa passada, 
aquando da passagem do ciclo-
ne Idai que afectou em demasia 
a produção. Mas para além do 
ciclone estão a produzir actual-

mente 20 a 30kg por mês. Este 
ouro tem como mercado pre-
ferencial os Emirados Árabes 
Unidos e em termos de impostos 
pagaram até ao momento uma 
taxa de produção de 42 milhões 
de meticais ao Estado moçam-
bicano. 
Questionado sobre a acção dos 
garimpeiros ilegais se estes não 
interferiam negativamente na 
sua produção, Momade dis-
se que ‟quando começamos a 
explorar esta área em 2010 os 
garimpeiros já se encontravam 
nesta zona, mas actualmente 

conseguimos convencer a comu-
nidade a integrar os garimpei-
ros ilegais como parte da mina. 
Aliás, a maioria dos garimpeiros 
ilegais nem são moçambicanos, 
eles são oriundos da Zâmbia e 
Malawi”. 
Por outro lado, reconhece a 
capacidade e experiência dos 
garimpeiros ilegais como sendo 
grandes conhecedores da geolo-
gia, melhores até que os forma-
dos na área internacionalmente, 
mas eles apenas desconheciam a 
fórmula de evitar os desabamen-
tos. Redacção 

nacional

Rosário Guidione Macha-
va, presidente do Sindicato 
Nacional dos Professores, na 
passagem de 12 de Outubro, 
apresentou inquietações que 
perturbam a classe. Disse se-
rem inexplicáveis os atrasos 
para o subsídio de funeral, que 
fazem com que os professores 
falecidos “não tenham enterro 
condigno”. 
Machava falava na cerimónia 
do dia do professor, em que 
também estiveram presentes 
o Presidente da República e a 
ministra da Educação e Desen-
volvimento Humano.
Disse também que há dívidas 
de subsídios que ultrapassam 5 
e 8 milhões de meticais em pro-
víncias como Niassa, Maputo e 
Pemba.
Não esqueceu de fazer notar 
que a Covid-19 obrigou pro-
fessores, que sem condições de 
recursos e literacia, tiveram de 
se desdobrar para continuarem 
a dar aulas enquanto as escolas 
estiveram fechados.
Em seu discurso, Filipe Nyusi 
também fez notar os obstáculos 
que a Covid-19 impôs ao pro-
cesso de ensino. “Ao longo de 
seis meses, muitas vez sem ca-
pacitação pedagógica específica 
e recursos suficientes, os profes-
sores foram dando aulas”, dis-
se, a reconhecer que a profissão 
é determinante. 
A data, disse Nyusi, reitera a 
afirmação de respeito e reco-
nhecimento pelos professores, 
que são um factor indispensá-
vel. “Os professores são agen-
tes de mudança”, lembrou, 
atestando que tem um papel 

importante para o desenvol-
vimento do País. “Valorizar o 
professor é o dever de todos os 
moçambicanos”, disse.
Não deixou de abordar a ques-
tão da violência no Centro e 
Norte, deixando saber que 131 
professores e 12 escolas foram 
afectados só no Centro, sendo 

que em Gondola foram 11 es-
colas e 1 em Macate. “Não po-
demos continuar a resolver os 
problemas com violência”, disse 
num claro recado a Junta Mi-
litar.
Por seu turno, a ministra da 
Educação e Desenvolvimen-
to Humano, Carmelita Na-
mashulua, destacou que o 12 
de Outubro é celebrado num 
contexto em que se retoma 
paulatinamente as aulas, man-
tendo a esperança de que num 
futuro breve tudo esteja nor-
malizado. 
Quanto a polémica medida de 
levar para a classe seguinte to-
dos os alunos das classes sem 
exame, os governantes assegu-
raram ser uma medida paliati-
va para que o sistema não en-
trasse em ruptura.
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A empresa Águas da Região de Maputo 
(AdeM) lançou, semana passada, uma 
campanha de incentivo ao cliente, de-
nominada “Pagou Ganhou”, através 
da qual pretende estimular os clientes a 
utilizarem plataformas e canais alterna-
tivos para o pagamento de facturas de 
água, oferecendo, para tal, prémios por 
meio de um concurso.
Com a implementação desta campanha, 
que vai até ao dia 29 de Dezembro com 
a entrega do grande prémio, a AdeM 
espera massificar o uso dos meios elec-
trónicos de pagamento de facturas, au-
mentar o volume de cobrança, e, por 
via disso, reduzir a dívida dos clientes 
que, em situações normais, resulta na 

suspensão do fornecimento de água, por 
um lado e por outro, a empresa ajusta-
-se ao novo normal face ao contexto 
da Covid-19 que impele as empresas a 
adoptar meios alternativos de relaciona-
mento com seus Clientes.
Conforme explicou Rui Novela, gestor 
do Departamento de Marketing, a cam-
panha “Pagou Ganhou” vai concorrer 
para a melhoria da interacção com os 
clientes por meio das tecnologias dispo-
níveis no mercado, e a consequente re-
dução de afluência às lojas.
“Pretendemos estimular os clientes a 
aderirem às plataformas electrónicas 
para o pagamento de facturas de água, 
bem como a pagar regularmente as 
suas facturas. Desta forma, foi definido 
um pacote de incentivos com regras e 
características de um concurso, obede-
cendo as práticas da Inspecção Geral 
de Jogos”, explicou Novela para depois 
acrescentar que “o concurso é restrita-
mente destinado à clientes domésticos 
que efectuarem pagamentos através 
dos meios de pagamento electrónico, 
nomeadamente, M-pesa, Mkesh, Top-
-up, RecargAki, Transferência bancária 
automática, IZI, QUIQ e Ponto 24, ou 
seja, excluem-se todos outros Clientes 
fora deste quadro”. 

A actual pandemia do novo Coronaví-
rus constitui uma oportunidade para as 
pequenas e médias empresas (PME) e 
os empreendedores apostarem na ino-
vação, considera Sasha Vieira, respon-
sável pela incubadora de negócios do 
Standard Bank, que, em parceria com 
a Lionesses of Africa e a Embaixada 
do Reino dos Países Baixos, organizou, 
recentemente, o primeiro Lioness Lean 
In Webinar de 2020, um evento virtual 
de partilha de experiências e estabeleci-
mento de parcerias entre mulheres em-
preendedoras.
Moçambique tem uma população de 
cerca de 30 milhões de habitantes, dos 
quais 12 milhões são trabalhadores. Po-
rém, somente 1.7 milhão, corresponden-
te a 14%, é que têm acesso ao emprego 
formal, o que impõe o desafio de forma-
lizar os restantes 11.3 milhões (86%), 
que são absorvidos pelo sector informal.
Para ajudar a reverter este quadro, é 
necessário, entre outras acções, impul-
sionar as mulheres e raparigas, bem 
como os seus negócios e empreendimen-
tos, o que vai, também, contribuir para 
o alcance da igualdade de género, um 
dos 17 Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).
“Em Moçambique, 70% da pobreza é 
concentrada em mulheres, por isso há 
necessidade de estimular as suas ideias 

e sonhos, pois só assim é que poderemos 
ajudar a formalizar a nossa economia. A 
pandemia obrigou-nos a reinventarmo-
-nos e temos de continuar a apostar no 
empreendedorismo, a dar visibilidade às 
PME e aos negócios liderados por mu-
lheres para sairmos desta situação”, dis-
se Sasha Vieira.
Por seu turno, a fundadora e directora 
executiva da Lionesses of Africa, Me-
lanie Hawken, instou às participantes 
a serem mais unidas e partilharem as 
oportunidades existentes no mercado, 
principalmente nesta fase da pandemia: 
“É importante que cooperem e colabo-
rem. Criem conexões pois nunca preci-
samos tanto umas das outras como ago-
ra. Juntas somos mais fortes”.

O Presidente da República 
(PR) de Moçambique, Fili-
pe Jacinto Nyusi, procedeu 
ao lançamento, há dias, na 
cidade da Beira, da trans-
missão de televisão digital, 
acto que assinala o arran-
que da dupla iluminação 
(transmissão simultânea 
da televisão digital e ana-
lógica), no quadro da im-
plementação do Projecto 
de Migração de Televisão 
Analógica para a Digital. 
O evento que coincidiu 
com a inauguração dos 
estúdios da Televisão de 
Moçambique, Delegação de 
Sofala, simboliza significativos avanços 
no processo de migração digital que po-
derá culminar com o fim da transmis-
são analógica (apagão), num período 
de cerca de um ano.
Falando na ocasião, o Presidente da 
República esclareceu que o vulgo apa-
gão só deverá ter lugar assim que esti-
verem criadas as condições necessárias 
para que este processo não sirva de ex-
clusão. “Nenhuma família moçambica-
na deverá ficar sem acesso a televisão 
por conta do apagão, pelo que o INCM 
deverá elaborar e divulgar o plano de 

retirada do funcionamento dos emisso-
res analógicos”, disse.
A migração digital garante a expansão 
e a melhoria da qualidade do sinal e 
dos conteúdos transmitidos. Assim, a 
cobertura nacional de televisão evolui 
dos cerca de 30% para mais de 70%. O 
Projecto inclui ainda o fornecimento de 
aparelhos receptores, vulgo “decoders” 
que permitem o acesso gratuito a 17 
canais nacionais por tempo ilimitado, 
encontrando-se também disponíveis 
canais internacionais, cujo acesso é me-
diante pagamento.

O BCI ofereceu há dias, na cidade de 
Lichinga, um lote de meios de protec-
ção e de higienização à Secretaria do 
Estado de Niassa. Composto por re-
cipientes diversos para a lavagem das 
mãos, sabão e máscaras, o donativo 
foi canalizado por uma equipa de co-
laboradores do Banco, encabeçada pelo 
respectivo director comercial regional, 
Armando Muchanga. O material foi 
recebido pelo Secretário do Estado na 
província de Niassa, Dinis Vilanculo, 
que é igualmente presidente da comis-
são provincial de combate e prevenção 
contra a Covid-19.
Na ocasião, Armando Muchanga re-
feriu que “esta acção enquadra-se no 
programa que o BCI está a levar a 
cabo, através do qual está a prestar 

apoio a diversas institui-
ções públicas e privadas, 
em todo o país”.  Parti-
cularizando o caso daque-
la província do norte de 
Moçambique, acrescentou 
que “ao tomamos conheci-
mento do número de casos 
positivos em Niassa, julgá-
mos mais oportuno ainda 
agir, unindo-nos aos esfor-
ços em curso. Razão por 
que aqui viemos manifes-

tar a nossa solidariedade”.
O Secretário do Estado na Província 
de Niassa saudou a iniciativa do BCI, 
sublinhando que os meios disponibiliza-
dos vão ser de grande utilidade, e vão 
chegar aos necessitados, com destaque 
para os deslocados de Cabo Delegado 
que se encontram no centro de Malica 
e noutros pontos da província. 
Vilanculo indicou ainda que idosos, 
crianças e mais pessoas em situação 
de vulnerabilidade, noutros locais, vão 
também beneficiar desta ajuda.
Actualmente, os apoios que o BCI con-
tinua a canalizar, no âmbito da pande-
mia, já alcançaram todas as províncias 
do país. Os mesmos chegam através da 
vasta rede de Agências do Banco.

AdeM lança campanha “Pagou 
Ganhou” para estimular pagamentos

Empreendedoras partilham experiências na 
incubadora de negócios do Standard Bank Televisão digital já é uma realidade 

em Moçambique

Niassa recebe apoio do BCI para 
fazer face à pandemia 

Marcas em Movimento
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economia
Vale quer produzir 18 milhões de toneladas de carvão 
A Vale Moçambique estima produzir até o ano 2022 cerca de 18 milhões de toneladas de carvão 
mineral, com a retoma das actividades, na sequência do alívio das medidas da Covid-19. Para o 
efeito, estão em curso trabalhos de produção massiva do carvão mineral em algumas plantas 
que outrora estiveram temporariamente paralisadas.

EDM vai investir USD 
1.6 biliões nos próximos 
cinco anos

A Eletricidade de Moçambique 
(EDM) espera investir 1.6 mil 
milhões de dólares no plano de 
negócio para os próximos cinco 
anos, mas a situação da empre-
sa “não é boa”, 
“O investimento que nós pre-
vemos [para os próximos cinco 
anos], de capital definido, é de 
cerca de 1,6 mil milhões de dó-
lares”, declarou António Nhas-
sengo, director do Gabinete 
Estratégico e Desempenho da 
EDM.
António Nhassengo falava à co-
municação social em Maputo, 
momentos após a apresentação 
do plano de negócios da empre-
sa para os próximos cinco anos.
Entre outros objectivos, no pla-
no da EDM para os próximos 
cinco anos, o destaque vai para 
a expansão da rede elétrica, 
tendo em conta que do total 
de 416 sedes de postos adminis-
trativos do país, 135 ainda não 
têm energia elétrica.
Apesar das projeções, segundo 
António Nhassengo, a situação 
da empresa “não é boa” e é ne-
cessário aumentar a tarifa de 
energia para reverter o cenário.
“Nós vamos continuar com 
resultados negativos se não 
houver aumento tarifário que 
nós prevemos para o exercício 
2020-2024, que é de 10 %”, dis-
se António Nhassengo.
Por outro lado, a EDM pede a 
redução da base de incidência 
do imposto sobre o valor acres-
centado (IVA) nas requisições 
de energia, argumentando que 
a empresa faz um desconto de 
62% quando vende a energia a 
clientes, mas paga 100% quan-
do a compra aos produtores.
Em Junho, a empresa pública 
alertou que iria perder 13 mi-
lhões de euros com a redução 
da tarifa para as famílias mais 
desfavorecidas e pequenas e 
médias empresas, no âmbito 
das medidas adotadas pelo Go-
verno para fazer face ao impac-
to da pandemia da Covid-19.

Boroma terá fábrica de cimento 
e central eléctrica 
No Plano Estratégico de 
Desenvolvimento da Pro-
víncia de Tete (2018-2027) 
está escrito que será 
construída uma fábrica 
de cimento em Boroma, 
distrito de Marara. Mais 
ainda, na mesma região, 
segundo aponta este 
documento orientador 
das políticas do Governo, 
será construída uma cen-
tral eléctrica em Boroma 
com capacidade de gerar 
215 MWh, um concentra-
do de investimentos que 
tende a relançar a econo-
mia local. 

António Zacarias

A construção destes 
empreendimen-
tos que poderão 
gerar muitos em-
pregos e relançar 

a economia daquele distrito, 
em particular e da província, 
bem como do País no geral, 
tem o potencial de associar-se 
a rochas que pertencem ao pe-
ríodo pré-câmbrico, ocorrência 
de valiosos jazigos de rochas 
ornamentais, mármores, pedras 
preciosas e semi-preciosas, pe-
dras de ornamentação, ouro, 
anortositos, grafites, água mi-
neral, dumortierites, gabro, 
ágatas, labradorite, turmalina, 
quartzo-rosa, urânio, ferro, co-
bre, granito-negro, calcário, va-
nádio, fluorite. 
É este potencial de rochas, 
sobretudo o calcário que ser-
virá de matéria-prima para o 
estabelecimento da fábrica de 
cimento em Boroma. Mas há 
muito mais potencialidades 
em Tete, que vão desde re-
cursos minerais, por explorar, 
nomeadamente metais precio-
sos como ouro, platina e pra-
ta, bem como gemas do tipo 
turmalinas, quartzo, topázio, 
amauzite e ainda metais bási-
cos, tais como cobalto, cobre, 
zinco e outros, para além de 
ferro, chumbo e gás, metano, 
águas termais e minerais e pe-

dras para construção, calcário, 
saibro e argila. 
Esses recursos se distribuem 
um pouco por toda a provín-
cia, sendo que o ferro, o cobre, 
o titânio, o mármore, o ouro e 
água mineral são mais predo-
minantes no distrito de Chiúta. 
Já em Moatize, predominam 
o carvão mineral, o ferro, o 
urânio e a fluorite, o distrito 
de Changara com um poten-
cial de carvão mineral e argila, 
para além de carvão mineral e 
pedras para construção em Ca-
hora Bassa, bem como pedras 
para construção, calcário, sai-
bro e argila no distrito de Tete 
e carvão mineral nos distritos 
de Marrara, Zumbo, Mutarara 
e Marávia. 
É certo que alguns desses mi-
nérios, especialmente, o carvão 
já estão na fase de exploração 
através de concessões e licenças 
de exploração mineira atribuí-
das a empresas mineiras estra-
negiras provinientes de quase 
todos os continentes com des-
taque para a Brasileira Vale; as 
Indianas Jindal África - Jindal 
Steel & Power e a Interna-
tional Coal Ventures Private 
Limited; a Japonesa Talbot/ 
Nippon Steel (Revubué); a Sul-
-africana Minas Moatize. Lda 
e a Cazaque ENRC - Eurasian 
Natural Resources Corporation 
Mozambique, LTD. 
Porém, a crescente industria-
lização no país e na Província 
de Tete, em particular, deman-
da maior disponibilidade de 
energia de qualidade por isso 
aposta do Governo segundo o 
Plano Estratégico de Desenvol-
vimento da Provincia de Tete 
é viabilizar a construção de 
centrais de produção de ener-
gia nomeadamente a Central 
de Cahora Bassa Norte com 
capacidade de produzir 1.245 
MWh, a Central de Mphanda 
Nkuwa com capacidade de ge-
rar 1.500 MWh, a Central de 

Boroma com capacidade de 
gerar 215 MWh e a Central de 
Lupata com capacidade de ge-
rar 610 MWh. 
Está em carteira também a 
construção de centrais termoe-
léctricas como forma de reduzir 
o impacto de consumo com-
bustível (diesel) e rentabilizar 
o carvão térmico residual na 
exploração do carvão metalúr-

gico. No seu conjunto as qua-
tro centrais deverão gerar perto 
de 4.000 MW e a geração de 
26.000 GWh de energia. 
O carvão mineral é a segunda 
fonte de energia mais usada no 
mundo, a seguir ao petróleo. 
A província de Tete é gerado-
ra de grandes quantidades de 
energia o que demanda o uso 
de grandes quantidades de 
energia eléctrica e de combus-
tível líquido. Visando reduzir 
o impacto de consumo com-
bustível, neste caso o diesel e,  
rentabilizar o carvão térmico 
residual na exploração do car-
vão metalúrgico, está em curso 
a implantação de quatro Cen-
trais Termoeléctricas (vide a 
tabela 55) em Tete que no seu 
conjunto totalizarão 4.000 MW 
e a geração de 26.000 GWh de 
energia.
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Elefantes criam pânico em Boane e Namaacha 
Circulação desenfreada de elefantes no distrito de Boane e Namaacha, provincia de Maputo, cria pânico na popu-
lação. São no total 13 elefantes que estão a circular em alguns bairros destes distritos, desde semana fi nda. Os 
animais destruíram extensas áreas de produção de mandioca e do regadio de Kurula, no distrito de Namaacha.

General Hama Thai duvida que a Junta 
Militar tenha atacado Zimpinga

Casos de cancro em 
Moçambique crescem 
em 10 porcento ao ano

Apesar dos esforços empreen-
didos pelo Governo de Mo-
çambique, a incidência do 
cancro tem estado a crescer 
a uma taxa de aproximada-
mente 10 por cento, disse 
Nazira Abdula, ministra da 
Saúde, nesta segunda-feira, 
durante o lançamento do 
“mês de consciencialização e 
sensibilização sobre o cancro 
da mama”.
Segundo Nazira Abdula, 
com vista a combater este 
mal que afecta as mulheres 
em idade reprodutiva, nos 
últimos anos registou-se a 
expansão da rede sanitária 
com programas de preven-
ção e tratamento do cancro 
do colo do útero e da mama. 
Em 2010 quando iniciou o 
programa, Moçambique ti-
nha menos de 20 unidades 
sanitárias equipadas para o 
rastreio, hoje esse número 
aumentou para 450 unidades, 
cuja intervenção atinge não 
apenas os centros urbanos 
como também as zonas mais 
remotas.
Das acções desenvolvidas 
consta igualmente a expan-
são das unidades de rastreio, 
abertura de unidade de ra-
dioterapia no Hospital Cen-
tral de Maputo, a aprovação 
e o lançamento do Plano Na-
cional do Controlo do Can-
cro 2019-2029, acções desen-
volvidas em parceria com o 
Gabinete da Primeira-Dama, 
Isaura Nyusi.
Por sua vez, Jennifer Ada-
ms da USAID, referiu que 
em 2018 Moçambique regis-
tou cerca de 25.631 novos 
casos de cancro, dos quais o 
do colo do útero e da mama 
ocupam o segundo e terceiro 
lugar, respectivamente. 
Adams disse igualmente que 
cerca de 17 em cada 100 mu-
lheres foram diagnosticadas 
com o cancro do colo do úte-
ro e cinco em cada 100 mu-
lheres foram diagnosticadas 
com cancro da mama, e des-
tas, quatro em cada 100 mu-
lheres perderam a vida.

Doutor Sofrimento Ningore
Especialista em medicina tradicional

Voce que sofre de:

-Impotência sexual      
-Esterilidade
-Corrimento
-Borbulhas no pénis 
-Sí� lis
-Doenças venéreas cronicas
-Dores de útero
-Diabetes
-Comichão
-Aumenta o sexo e aumenta a potência
-Ser apertado por espíritos a noite
-Sonhar a fazer sexo
-Deixar de fumar
-Dar sorte no serviço
-Recuperação de amor perdido
-Asma
-Período prolongado
-Hemorroides
-Dores de coração

As crianças com menores de cinco anos recebem 
tratamento gratuito

Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro 
da Malhangalene, rua do Alba numero 56,perto da 

Delata Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás 

18:horas.

Contactos:82-8050930/84-8050930

PUBLICIDADE
O General António Hama 
Thai defende que o 
ataque contra os dois 
camiões, no passado 
dia 17 de Setembro, na 
localidade de Zimpinga, 
distrito de Gondola, na 
província de Manica, não 
se pode atribuir à Junta 
Militar, porque o país está 
a enfrentar uma guerra 
sem rosto desde 2017, em 
Cabo Delgado, e provavel-
mente estes ataques se 
estejam a alastrar. 

Neuton Langa

A acção foi pro-
tagonizada por 
quatro indiví-
duos que esta-
vam na posse 

de armas de fogo do tipo 
AK47 e alvejaram quatro ci-
dadãos, dos quais dois com 
gravidade e dois ligeiros, na 
localidade de Zimpinga, dis-
trito de Gondola, na provín-
cia de Manica, na madrugada 
do dia 17 de Setembro, mas 
ainda não são conhecidos os 
verdadeiros autores. 
A Polícia teria acorrido ao 
local e efectuado diligências 

que culminaram no resgate 
de quatro cidadãos que ha-
viam sidos raptados pelos 
malfeitores e posteriormente 
restituídos à liberdade. No 
entanto, este era o segundo 
ataque, em menos de uma 
semana, atribuído a homens 
armados, dos quais nenhum 
foi detido até ao momento. 
O primeiro teria acontecido 
a um autocarro, na noite do 
dia 13 de Setembro, no dis-
trito de Malema, província 
de Nampula. A Polícia con-
¤ rmou o episódio mas mini-
mizou o assunto e disse que 
tratava-se de assaltantes de 
bens. No referido ataque, 
uma pessoa perdeu a vida e 
outras três contraíram feri-
mentos graves.
Curiosamente,  o ataque 
aconteceu na mesma zona 
de  Z impinga ,  onde ,  em 
2015, o falecido líder da Re-
namo, Afonso Dhlakama, 
sofreu uma emboscada na 
EN6 e não muito distante 
do local onde a auto-procla-
mada Junta Militar da Re-
namo denunciou um ataque 
à sua base no início de Se-
tembro.
Segundo o General na Re-
serva António Hama Thai, 
o ataque registado na zona 
de Zimpinga não se pode 
atribuir à Junta Militar da 
Renamo, apesar do históri-
co daquela região ser palco 
de ataques que no passado 

General na Reserva António Hama Thai

eram protagonizados pelos 
homens armados da Rena-
mo. 
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 provavel-
mente esses ataques possam 
estar a se alastrar para ou-
tros pontos do país.
Explicou ainda que é preci-
so que as autoridades com-
petentes reúnam material 
suficiente para avaliação, 
antes de se atribuir o ataque 
a qualquer que seja o grupo 
armado, acrescentando que 
quando não se tem informa-
ção su¤ ciente deve-se abster 
até de obter informação que 
não permita fazer um juízo. 
Num outro desenvolvimento, 

Hama Thai disse concordar 
com a afirmação do Chefe 
de Estado ao atribuir os ata-
ques em Cabo Delgado a for-
ças externas, a¤ rmando que 
“eu não sei, não tenho factos 
palpáveis sobre a mão exter-
na no conflito do norte de 
Cabo Delgado, porque as re-
velações feitas ao povo mo-
çambicano são da existência 
de outras nacionalidades en-
volvidas nessa situação, mas 
devido a complexidade do 
problema não tenho o domí-
nio em relação ao que se es-
teja a passar localmente em 
termos concretos”, explicou 
Hama Thai, acrescentando 
que as Forças de Defesa e 
Segurança estão a par da si-
tuação e em tempo útil esse 
problema será resolvido.   

PUBLICIDADE
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CIP quer saber como Moçambique vai 
pagar a dívida com a ChinaAs condições de negócio 

decrescem ao ritmo lento 
Em Setembro, a econo-
mia do sector privado 
moçambicano registou 
novas e acentuadas 
quedas na actividade e 
na procura, de acordo 
com os dados do último 
inquérito divulgdo pelo 
Standard Bank. Segundo 
o banco, as empresas mo-
çambicanas aumentaram 
as contratações durante 
o mês, após um período 
de cinco meses de perda 
de postos de trabalho, 
em virtude das restrições 
da Covid-19.

Elísio Muchanga
 

Segundo o banco, as 
previsões das em-
presas moçambica-
nas quase atingiram 
o valor mais baixo 

dos últimos quatro anos. O 
banco disse ainda que o de-
clínio geral abrandou, ligei-
ramente, a partir de Agosto, 
para o que contribuiu o pri-
meiro aumento de emprego 
em seis meses.
Contudo, as previsões das 
empresas moçambicanas qua-
se atingiram o valor mais 
baixo dos últimos quatro 
ano. As restrições devido ao 
coronavírus (Covid-19) tive-
ram um impacto adicional na 
actividade empresarial e na 
procura no final do terceiro 
trimestre, conforme demons-
trado por várias empresas 
que indicaram uma queda no 
número de clientes. 
Como resultado, as novas enco-
mendas diminuíram pelo sexto 
mês consecutivo, embora a um 
ritmo mais lento neste período.
De acordo com o inquérito, os 
níveis de produção continua-
ram a diminuir em Setembro, 
devido à redução da actividade 
empresarial, em linha com os 
volumes de vendas mais bai-
xos. O declínio abrandou pelo 
quinto mês consecutivo, mas 
se manteve globalmente acen-
tuado. As empresas também 
fizeram cortes adicionais nas 
compras e inventários, embora 
a um ritmo mais lento do que 
o da produção.
Numa perspectiva mais posi-
tiva, diz o banco, as empresas 
moçambicanas aumentaram as 
contratações durante o mês, 
após um período de cinco me-
ses de perda de postos de tra-

balho em virtude das restrições 
da Covid-19. 
“A expansão da mão-de-obra 
reflectiu os esforços de algu-
mas empresas para acelerar a 
actividade. Paralelamente, as 
empresas viram apenas uma li-
geira diminuição das encomen-
das em atraso, a mais baixa 
dos últimos seis meses”, refere 
o inquérito.
 Para o Standard Bank, em-
bora as empresas tenham au-
mentado o emprego, as previ-
sões de actividade futura foram 
mais cautelosas em Setembro, 
Porém, os níveis de confiança 
para os próximos 12 meses caí-
ram para o mínimo em quase 
quatro anos, devido às preocu-
pações com o impacto a longo 
prazo da pandemia.
Entretanto, os últimos dados 
apontavam para uma nova 
melhoria nos prazos de entrega 
dos meios de produção, diz o 
banco. “As melhorias compen-
sam os relatos de atrasos nos 
aeroportos e de lentidão no for-
necimento”, refere o inquerito.
Os preços dos meios de produ-
ção diminuíram pelo sexto mês 
consecutivo durante o mês de 
Setembro, devido a uma pro-
cura mais fraca dos meios de 
produção e novos cortes nos 
salários.
Contudo, como se viu em 
Agosto, a pressão de custos de-
flacionários foi apenas modera-
da e muito mais suave do que 
no auge da pandemia.
Entretanto, uma deterioração 
das taxas de câmbio levou as 
empresas a aumentarem os 
seus encargos, registando-se o 
terceiro aumento sucessivo dos 
preços de venda.

 Seguradoras crescem 
com base em prémios 
brutos emitidos

A actividade seguradora em 
Moçambique registou um 
crescimento de 21,2 porcen-
to, em 2019, contra cerca de 

1 porcento de 2018. 
Dados sobre a actividade do 
sector de seguros tornados 
públicos, semana finda, na 
capital do país, indicam que 
a taxa de expansão de segu-
ros na economia cresceu em 
0,19 pontos percentuais, si-
tuando-se em 1.67 porcento.
 Segundo o relatório anual 
sobre actividade segurado-
ra em 2019 apresentado, as 
operadoras do mercado, o 
crecimento da producao glo-
bal do sector foi sustentado 
pela evolução dos prémios 
brutos emitidos nos dois seg-
mentos do mercado Vida e 
não-vida, que cresceram em 
27,5 porcento e 20,3 porcen-
to, respectivamente.
  O relatório que apresenta, 
entre outros aspectos, o nú-
mero de apólices comerciali-
zados por rama, posição das 
seguradoras com base nos 
resultados técnicos e líqui-
dos de exercício, bem como 
o número de sinistros ocor-
ridos, entre regularizados e 
pendentes, conta que o re-
sultado líquido do exercício 
se situou em 1.575.7 milhões 
de meticais, um aumento 
de 95.8 milhões de meticais, 
comparativamente ao resul-
tado líquido do exercício ex-
terior.
 A taxa de cobertura da 
margem de solvência da ac-
tividade seguradora se si-
tuou em 484.3 porcento, 
contra 410.5 porcento, em 
2018, o que revela que o ní-
vel de solvabilidade do mer-
cado se manteve adequado. 
O volume das contribuiçoes 
dos fundos de pensões com-
plementares situou-se em 
885.1 milhões de meticais, 
revelando um aumento de 
8.9 porcento, face ao ano de 
2018, tendo o desempenho 
finaceiro dos respectivos fun-
dos atingido o montante de 
1,397.1 milhões de meticais, 
um aumento de 10.1 face a 
2018.
 No que diz respeito ao aten-
dimento ao consumidor, o 
Instituto de Supervisao de 
Seguros de Moçambique re-
cebeu 39 reclamações, dos 
consumidores, mais 4 compa-
rativamente ao ano de 2018.
 Das 39 reclamações,15 fo-
ram resolvidas por via de 
intervenção do ISSM, seis 
se encontravam em análise 
nas respectivas seguradoras, 
10 foram recomendadas aos 
segurados a submeter o as-
sunto às instâncias judiciais 
competentes e as restantes 8 
em processo de conclusão de 
apreciação no ISSM.

O Governo deve esclarecer como 
vai pagar a dívida externa com 
a China, apresentando detalha-
damente os projectos que cons-
tituem essa dívida. Defende o 
Centro de Integridade Pública, 
referindo ainda que o serviço da 
dívida com a China é capaz de 
criar grandes desvios de fundos 
necessários para os sectores so-
ciais, especialmente no contexto 
actual da pandemia Covid-19.
 Com um montante do saldo 
da dívida com a China, até ao 
primeiro trimestre de 2020, a 
rondar aos USD 2,01 biliões, 
o Governo deve esclarecer aos 
moçambicanos como vai pagar 
essa dívida que, de acordo com 
o CIP, na sua maioria, foi usa-
da para financiar projectos de 
investimento em grandes infra-
-estruturas, tidos como investi-
mentos públicos que apresentam 

elevados níveis de pagamento de 
subornos a funcionários públicos 
de topo e a elites governativas.
Segundo o Centro de Integrida-
de Pública (CIP), a China é o 
maior beneficiário do serviço da 
dívida externa e não existe infor-
mação pública que justifique o 
tamanho da dívida.   
A aplicação de critérios menos 
rigorosos para a concessão de 
empréstimos por parte da China 
influenciou para que este país se 
tornasse um player de destaque 
no leque de opções de financia-
mento ao País, depois que despo-
letou a crise da dívida oculta em 
2016 e os membros do Clube de 
Paris praticamente se fecharam 
para Moçambique.
 O CIP explica que a dívida de 
Moçambique com a China em 
2010 só totalizava USD 45 mi-
lhões, mas começou a crescer 
exponencialmente nos anos se-
guintes (só em 2011 cresceu em 
415,8%). Em Dezembro de 2018, 
a dívida com a China chegou a 
alcançar um pico de USD 2,15 
biliões, um aumento de quase 50 
vezes, comparado com 2010. No 
primeiro trimestre de 2020, a dí-
vida teve um saldo de USD 2,01 
biliões, representando 20,2% da 
dívida externa total de Moçam-
bique e 13,2% do PIB de 2019.
O CIP avança que não existe 
nenhuma informação pública sa-
tisfatória sobre os empréstimos 
com a China, bem como estudos 
de viabilidade que justifiquem o 
tamanho da dívida com aquele 
país asiático, devido às incon-
gruências e à falta de transparên-
cia dos documentos orçamentais.

 “No primeiro trimestre de 2020, 
dos 44,52 milhões de dólares de 
amortização de capital externo 
bilateral, cerca de 82,6% foram 
pagos à China, o que leva a con-
cluir que estas dívidas afectam 
a disponibilidade de recursos do 
Orçamento do Estado para en-
frentar os desafios impostos pela 
pandemia”, diz a organização.
 Para o CIP, actualmente, no 
contexto da Covid-19, as opções 
de investimento tomadas no pas-
sado com os recursos da China, 
apesar de terem contribuído 
anteriormente para o Produto 
Interno Bruto, têm tido pouco 
impacto para o País. Por isso é 
que actualmente são necessários 
grandes investimentos de carác-
ter social para enfrentar os vários 
desafios impostos pela pandemia.
 De acordo com as análises fei-
tas, nota-se a necessidade do Go-

verno apresentar uma estrutura 
consistente, real, compreensiva 
e acessível aos moçambicanos 
sobre a dívida com a China, de 
entre outras.
“Dado o montante do saldo da 
dívida com a China no final de 
2019 de USD 2,02 biliões, o Go-
verno deve esclarecer aos mo-
çambicanos como vai pagar essa 
dívida e apresentar detalhada-
mente os projectos que consti-
tuem a dívida”, defende o CIP, 
para quem o serviço da dívida 
com a China é capaz de criar 
grandes desvios de fundos ne-
cessários para os sectores sociais, 
especialmente no contexto actual 
da pandemia da Covid-19. 
Mostrar transparência referente 
a estes empréstimos é urgente 
neste momento em que os mo-
çambicanos têm que fazer face 
ao novo coronavírus. 
De modo a proteger os sectores 
sociais de desvios de fundos para 
pagamentos de uma dívida afec-
tada por falta de transparência, 
o Governo deve considerar a 
necessidade de pressionar a 
China para reescalonar essa 
dívida, dentro do contexto 
de perdão da dívida oferecido 
pelo Grupo G-20, há pouco, 
conclui ao análise do CIP, que 
aponta que os próximos meses 
serão muito difíceis para as fi-
nanças públicas em Moçambi-
que.
 O facto de o metical estar a 
depreciar-se implica aumentos 
no serviço da dívida que o Go-
verno tem que incorporar no 
seu orçamento, para não cair 
em inadimplência.
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Estamos em Outubro. E já vão longe os anos 
em que era o mês de celebração da paz. Ou-
tubro tornou-se um vale de morte. São muitos 
os mortos, a provar que a ideia de paz é uma 
mera construção política. Anastácio Matavel e 
Mahamudo Amurane são os mais emblemáticos 
mortos deste mês. Matemos então a pomba e 
ergamos duas estatuetas a eles, duas vítimas do 
alheamento ao pensar diferente a que o País nos 
habituou. Os insurgentes ou terroristas - como sói 
agora dizer - escolheram também Outubro para 
darem os primeiros tiros contra a soberania de 
Moçambique. São as dores de Outubro.
O Movimento Democrático de Moçambique, que 
agora parece se resumir à família Simango e aos seis 
deputados decorativos na Assembleia da República, 
um fingimento democrático, cosmético, anda a 
reclamar da sorte que lhe é reservada. Neste País, 
a política é o sacrifício da maioria para benefício 
de um pequeno grupo. Aprendemos também isto 
com as últimas declarações do SG da Renamo. E 
então percebemos por que Paulo Vahanle foi obri-
gado a colocar o filho do líder do seu partido no 
Município de Nampula. É que André Magibire, 
na reacção sobre a sugestão do uso da Renamo 
na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, 
fez-nos saber que a Renamo ressente-se do seu 
não envolvimento nas dívidas ocultas. Alguém 
lhes dê alguns milhões e depois entregue-lhes 
as armas para que sigam a marcha para Cabo 
Delgado. 
E ainda sobre as dívidas que já deixaram de 
ser ocultas, Adelino Muchanga e Isac Chan-
de estão a perguntar a Beatriz Buchili se teve 
mesmo coragem de mandar que Guebuza, 
seu mentor, fosse ouvido. Buchili, braços 
cruzados, fá-los perceber que jurou lealdade 
ao Presidente da República, não importa 
quem este seja e se tiver de ser usada como 
arma contra quem a indicou não poderá fa-
zer muito. «Vocês recusariam?», questiona 
de volta. Muchanga e Chande, este que por 
um triz não foi familiar de Manuel Chang, 
fizeram silêncio.
Então pensamos que editorial sairia das 
mãos pesadas de Salomão Moyana sobre 
estes tempos em que o servilismo é o que 
garante cargos. Ficaremos por saber. 
A Senhora dos relaxamentos, que esta se-
mana viralizou nas redes sociais, com os 
seus discursos que têm profundidade de uma 
frigideira de hambúrguer, deve estar a ensinar 
a Sérgio Pantie, chefe da bancada da Frelimo 
na AR, sobre todas as “mentes” possíveis de 
estar num discurso, desde 0 efectivamente 
até... Cada País com a diplomata que merece. 

October pain
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Aniversariantes

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

Maninha, eu te agradeço 
por seres um exemplo tão 

lindo para todos que 
vivem ao teu redor, 
principalmente para 
mim, que como tua 
família posso or-
gulhar me de tudo 
que tu és. Saibas que 
sempre vou estar 

por perto para te es-
tender a mão quando 

a tua caminhada se 
tornar difícil. Que este 

dia do teu aniversário seja como 
o Sol, brilhe com toda a intensidade, com 
toda a sua plenitude e magia. Desejo toda 
a felicidade do mundo. Votos do teu irmão 
António Zandamela!

  De verdade, todos nós sen-
timos um orgulho muito 

grande de trabalhar 
contigo,  porque 
aprendemos tanto 
de ti, e porque o teu 
jeito faz com que 
nos sintamos im-
portantes em todas 
as tarefas. Cremos, 

até, que esse é o seg-
redo do sucesso de 

todos. Tu tens o dom de 
amar, a simplicidade, a 

paciência, e o carisma que 
fazem de ti um ser maravilhoso. Lembras-te 
que te enquadras perfeitamente na nossa 
visão, missão e valores. O teu esforço e de-
terminação alavancam tudo o que desejas 
alcançar.  

Salomão Moyana

Lola 

Osvaldo 

Ângelo 

Parabéns! Que o tempo seja 
sempre o teu melhor 

parceiro, trazendo 
serenidade, equilí-
brio e sabedoria 
que darão a receita 
ideal de como viver 
a vida, aproveit-
ando o melhor que 
ela tem a oferecer. 

Que as conquistas 
do passado tragam 

à lembrança, não só 
alegrias, mas também a 

força e o entusiasmo para superar even-
tuais obstáculos e implementar os mais 
importantes projectos para o futuro. Muita 
saúde, amor, paz, fé, esperança, alegrias 
e prosperidade.

Que a alegria e sereni-
dade flutuem pelo ar 

e se percam pelo 
universo. É fácil 
perceber a en-
ergia positiva 
q u e  e m a n a 
nos corações 
que desejam 

o bem. Hoje o 
dia pertence a ti 

Ângelo, afinal um 
aniversário significa 

mais do que se possa 
imaginar, basta que se faça uma re-
flexão sobre todos os acontecimentos 
deste ano que se finda e preparar no-
vas atitudes para o que se inicia. Feliz 
aniversário!

Quando chega esse mo-
mento devemos lem-

brar que na vida a 
gente só se torna 
uma pessoa quan-
do acorda de 
manhã e lembra 
que tem alguém 
que a gente ama, 

torcendo por nós. 
Alguém que sempre 

deseja positividade, 
que nunca sente inveja, 

que sempre está ao nosso lado, e que 
sabe que tuas e minhas conquistas não 
são suas, porque sempre temos uma 
outra para contar, aconselhar, pensar 
e lembrar da nossa infância.

Tíneo Mazuze

Elle Machuama
Hoje é o teu dia, é um 

grande dia. Dias e 
anos se passaram e 
tu continuas espe-
cial e querida por 
todos que te conhe-
cem e admiram. Eu 
gostaria de te fazer 

uma eterna poesia, 
que ficasse registada 

no teu coração, como 
presente e recordação. 

Tu és um presente de Deus, luz que 
encoraja e faz viver. És uma rosa 
perfumada, pura e cristalina. És 
rocha que não se abala, como uma 
brisa leve e descontraída. És uma 
pessoa linda. Parabéns! 

Filha,18 anos fazes hoje. É de 
alegria que os meus olhos 

choram! Meu pequeno 
anjo que agora fasci-
na, para mim vai ser 
sempre minha me-
nina. Filha, aonde 
for, podes crer que 
haverá sempre um 
lugar para a tua 
mãe. Meu Deus! Es-

tou sem palavras. 
Foste tão bondoso 

comigo. Feliz aniversário 
minha filha! Meu conselho: 

continues estudando, e estudando sempre, 
nunca abandones os caminhos e os ensina-
mentos de Deus. Kateka! Votos da tua mãe 
Isabel e da família Oliveira.

No teu aniversário, levante 
o rosto para o sol e 

siga tua estrela! Vá 
buscar teus son-
hos além do ar-
co-íris, por mais 
impossíveis que 
pareçam. Em-
bales no peito as 
maiores esperan-
ças e ouças sem-

pre 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 tu estejas sempre mais 
perto dos teus sonhos. Feliz aniversário.
Salazar 

Milena

Edmilson
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“Itinerários” no Camões 
No dia 14 de Outubro, pelas 18h00, o Camões – Centro Cultural Português em Maputo inaugurou a exposição “ITI-
NERÁRIOS”, do ceramista moçambicano João Donato. A cerimónia foi realizada institucionalmente, com transmissão 
em directo pelas redes sociais e a exposição abriu as portas ao público no dia 15 de Outubro, às 11h00.

O lugar da fotografia na 
criação artística

Dois livros infanto-juvenis de Calane da Silva 
e Flávia Changule lançados em Maputo

Desde o seu surgimento, a 
fotografia enfrenta os algo-
zes das artes que a rejeitam 
como manifestação artísti-
ca. Com efeito, no debate 
do dia 13, no Centro Cul-
tural Franco-Moçambicano 
(CCFM), em Maputo, pre-
tende-se discutir o lugar da 
fotografia no cenário artísti-
co moçambicano. 
A sessão de conversa, que 
terá como convidados os fo-
tógrafos Celso Zaqueu, Emí-
dio Jozine e Mário Macilau, 
sob moderação do jornalis-
ta Leonel Matusse Jr., está 
integrada na série sobre a 
inexistência do Estatuto do 
Artista em Moçambique.
Neste programa, organizado 
pela Mbenga Artes e Re-
flexões, iniciado em Maio, 
já discutiu “A Indústrias 
Culturais Criativas em Mo-
çambique”, “E o Estatuto 
do Artista” (na perspectiva 
do teatro), “Artistas e Ga-
lerias. Que reinvenções no 
novo mundo?” (artes plásti-
cas) e “Danças e Festivais. 
Que reinvenções no novo 
mundo?”.
O objectivo destes debates é 
trazer a preocupação sobre 
o Estatuto do Artista em 
Moçambique para a esfera 
pública, pois a Mbenga Ar-
tes e Reflexões entende que, 
sendo esta a classe que ope-
ra nas Indústrias Culturais 
e Criativas em Moçambique 
é imprescindível uma ferra-
menta legal que a defina. 
Levando em consideração 
o facto de cada disciplina 
artística ter a sua própria 
especificidade, optou-se por 
fazer o debate de forma fa-
seada. O evento sobre a 
fotografia é o primeiro pre-
sencial, depois de tê-lo feito 
virtualmente.

Festival para celebrar filmes de animação 

Foram publicadas em 
Maputo as obras dos 
autores Calane da Silva e 
Flávia Changule, com os 
títulos “O Bicho Verde e 
Outras Histórias de Es-
pantar” & “A Macaquinha 
de Dois Pés Esquerdos”, 
respectivamente, pela 
Alcance Editores.

Adelina Pinto

O livro “O Bicho 
Verde  e  Ou-
tras Histórias 
de Espantar”, 
do autor Ca-

lane da Silva, é uma obra 
composta por 3 contos, o 
Bicho Verde, Machalatana, 
o Pastor Criativo e a Rosi-
nha Memba, a menina que 
falava com o sol, que foram 
produzidos de forma a de-
monstrar como as histórias 
contadas para crianças se 
tornam interessantes e ima-
ginadas.
O livro “A Macaquinha de 
Dois Pés Esquerdos”, da au-
tora Flávia Changule, é um 
conto infanto-juvenil bilin-
gue (Português e Changa-
na) que retrata a história 
da personagem Zaida Mam-
ba, uma macaquinha que 

O Centro Cultural Fran-
co-Moçambicano (CCFM), 
em parceria com o Cen-
tro Cultural Português 
(CCP), apresentou, na 
semana finda, a 4ªedição 
da festa do cinema de ani-
mação.
Este ano, para além dos 
f i lmes disponibi l izados 
pela plataforma de cine-
ma do Institut Français, 
o Festival contou com a 
especial participação da 
Monstra Festival (Por-
tugal), com a exibição de 
várias sessões de curtas-
-metragens de animação 
recentes.
Uma aventura entusias-
mante sobre um astro-
nauta esquecido em ór-
bita. Esta é a história de 
um rapaz diferente dos 
outros, que sonha em en-
contrar o seu lugar ao sol. 
Tal como a lua passa por 
diferentes fases, também o 
Kali tem de enfrentar os 
seus medos e demónios in-
teriores para, no final, en-
contrar a passagem para 
a luz. Um dia ele vai de-
saparecer… ou talvez seja 
apenas mais uma fase de 
mudança.
Um astronauta volta à 
Terra e tenta adaptar-se 
novamente. Uma bolinha 
energética tenta escapar 
do aprisionamento de um 
grande quadrado. Sobre a 
sorte de ir contra uma pa-
rede. Ninguém dura para 
sempre, mas a morte não 
significa o fim do nosso 
caminho.
Num mundo antropomór-
fico, um jovem rapaz-gato 
quer ganhar o concurso 
de natação da escola com 

o apoio da sua mãe. Uma 
jovem baleia e uma ave 
canora têm dificuldades 
em sobreviver juntas, per-
didas no mar.
O outro lado da vida - o 
lado assustador, o desco-
nhecido, que nunca com-
preendemos completamen-
te, mas que sabemos que 
está lá, algures, não mui-
to longe. Em que com a 
volta da escadaria de Die 
Wimmelgruppe, numa ci-
dade fantástica, muitas 
coisas misteriosas aconte-
cem ao mesmo tempo. E o 
Marie Boudin está à pro-
cura do mar. Procura-o, 
em vão, aqui e ali e quase 
em todo lado, às vezes até 
mesmo debaixo de uma 
pedra.
Nestor, um homem com 
transtorno obsessivo-com-
pulsivo, vive numa casa 
flutuante que nunca para 
de oscilar. E na outra es-
tória mostra-nos uma ve-
lhinha estima e aguarda 
os seus queridos parentes. 
Os familiares chegam. São 
um pouco estranhos, mas 
é só à primeira vista.
A v ida pode surg i r  de 
todo o lado. Muitas vezes, 
a natureza comporta-se de 
forma estranha, onde dias 
podem durar  minutos . 
Ainda que tudo nos pare-
ça familiar, nada é aquilo 
que pensamos ser neste lu-
gar. O ciclo da vida visto 
de uma perspetiva dife-
rente. Que por outro lado 
é  const i tu ído por  uma 
representação gráfica de 
uma viagem pelas profun-
dezas da psique. As ideo-
logias do passado cons-
tituem as bases para as 

estruturas de pensamento 
actuais.

Em Lisboa, um casal ale-
mão está prestes a entrar 
no célebre eléctrico nº28. 
Mas como reagir quando 
os travões falham e és le-
vado numa corrida verti-
ginosa... com um bebé a 
bordo.
Em cada animação de me-
tragens, numa delas mos-
tra que Ash, uma jovem 
da aristocracia russa, que 
sempre foi fascinada pela 
vida aventureira de seu 
avô, Oloukine. Renoma-
do explorador, projectista 
de um magnífico navio, o 
Davaï, nunca  voltou de 
sua última expedição para 
conquistar o Pólo Norte. 
Sacha decide ir para o Ex-
tremo Norte, na trilha de 
seu avô para encontrar o 
famoso navio.
Por último, a estória des-
creve a cidade que está em 
reconstrução após os bom-
bardeios da guerra. Duran-
te uma manifestação exi-
gindo melhores condições 
de pagamento, a situação 
com a polícia se agrava e 
o jovem trabalhador Edou-
ard é morto a tiros na ca-
beça. René Vautier, um 
cineasta comunista mili-
tante, passou a filmar a 
situação dos trabalhadores 
com a colaboração nem 
sempre fácil de P’titZef e 
Désiré, amigos de infância 
de Edouard. Terminado o 
filme, improvisam um ci-
nema itinerante e projec-
tam as imagens em canei-
ros de obras e piquetes no 
porto da Bretanha.

Adelina Pinto

sofre Bullying e discrimi-
nação por ter nascido dife-
rente. Numa tentativa de se 
igualar aos outros animais 
da savana, Zaida encontra 
formas de se afirmar.
Calane da Silva, moçambi-
cano, trabalhou mais de 20 
anos como jornalista profis-
sional em órgãos de infor-
mação nacionais. É decla-
mador de poesia com CD já 

editado, assim como artista 
de teatro, actor e guionista 
de cinema. A sua bibliogra-
fia publicada é vasta e in-
clui obras académicas e de 
investigação linguístico-lite-
rária, ensaios, narrativas de 
ficção (contos e romance), 
poesia e literatura-infantil. 
É cronista e colaborador em 
muitos jornais e revistas de 
Moçambique e do estrangei-

ro.
Flávia Eunice A. Changule 
iniciou os seus estudos na 
pré-primária com 6 anos, 
em 1986. Em 2001 é admiti-
da no curso de Licenciatura 
em Psicologia e Pedagogia, 
na Faculdade de Ciências 
de Educação da Universida-
de Pedagógica de Moçambi-
que (UP), tendo concluído 
no ano de 2008.
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As pérolas da poesia moçambicana

Louise Glück reage ao Nobel da Literatura: “É 
demasiado novo, não sei mesmo o que significa”
Louise Glück, de 77 anos, 
é uma das mais impor-
tantes poetas norte-
-americanas. Entre os 
muitos prémios que lhe 
foram atribuídos conta-
-se o Pulitzer e o National 
Book Award. Este ano, foi 
a laureada pelo Nobel. 

A poeta  no r t e -
-americana 
Louise Glück é 
a vencedora do 
Prémio Nobel 

da Literatura de 2020. O ga-
lardão foi-lhe atribuído pela 
sua “voz poética inconfundí-
vel que, com beleza austera, 
torna a existência individual 
universal”, justificou a Aca-
demia Sueca.
O anúncio foi feito ao final 
da manhã de quinta-feira, 
em Estocolmo, pelo secretá-
rio permanente da Acade-
mia. Mats Malm revelou ter 
falado momentos antes com 
a laureada: “A mensagem foi 
recebida com surpresa mas, 
pelo que me pareceu, foi bem 
acolhida”, adiantou o secre-
tário. Numa curta entrevista 
divulgada durante a tarde, 
Glück mostrou-se sem pala-
vras, admitindo que era tudo 
“demasiado novo” e que não 
era capaz de dizer o que sig-
nificava ser galardoada com 
o Prémio Nobel.
O presidente do Comité do 
Prémio Nobel da Literatura, 
Anders Olsson, a quem cou-
be apresentar a autora, des-
tacou a sua voz “inconfundí-
vel”, que é ao mesmo tempo 
“cândida e intransigente”. 
“Sinaliza que esta poeta quer 
ser compreendida, mas que 
é também uma voz cheia de 
humor e sagacidade mor-
daz. Isto é um grande recur-
so quando Glück trata um 
dos seus grandes temas, o 
da mudança radical, em que 
um passo em frente é dado a 
partir de uma profunda sen-
sação de perda”, afirmou.
Louise Glück é a 16ª mulher 
a vencer o Nobel da Litera-
tura desde a sua criação, 
em 1901, e uma das poucas 
norte-americanas a recebê-lo. 
Apesar de os Estados Unidos 
da América serem o segundo 
país com maior número de 
laureados, com 14 vencedo-
res, Glück é apenas a terceira 
mulher galardoada e a pri-
meira poeta norte-americana. 
Antes dela, foram galardoa-
das Toni Morrison, em 1993, 
e Pearl S. Buck, em 1938, 

ambas romancistas.
O cenário continua desani-
mador, mas talvez a escolha 
de Glück seja um sinal de 
que a Academia Sueca está 
finalmente pronta para abra-
çar a mudança e pôr um pon-
to final nos anos conturba-
dos, marcados por uma série 
de escândalos que abalaram 
o nome do organismo: o No-
bel da poeta norte-americana 
acontece dois anos depois da 
atribuição do mesmo prémio 
à polaca Olga Tokarczuk 
(manchada pela escolha do 
muito polémico Peter Han-
dke, em 2019), que ganhou 
três anos depois da bielorrus-
sa Svetlana Alexievich. Isto 
significa que, em cinco anos, 
venceram três mulheres.
A poeta reagiu à atribuição 
do Nobel durante uma curta 
entrevista, divulgada duran-
te a tarde desta quinta-feira. 
Questionada sobre o que sig-
nifica para si receber o pré-
mio literário, Louise Glück 
admitiu que era tudo dema-
siado recente e que ainda não 
tinha tido tempo de proces-
sar o que tinha acontecido. 
“É demasiado novo, não sei 
mesmo o que significa”, dis-
se, revelando que ia usar o 
dinheiro para comprar uma 
casa em Vermont.
“Quer dizer, é uma grande 
honra. Há alguns laureados 
que não admiro, mas depois 
penso naqueles que admiro, 
alguns deles muitos recentes. 
Em termos práticos, quero 
comprar uma casa em Ver-
mont. Tenho um apartamen-
to em Cambridge [em Mas-
sachusetts] e pensei, bem, 
agora posso comprar uma 
casa.”
“Acima de tudo”, a escritora 
disse estar preocupada com 

o impacto que o prémio terá 
no seu dia a dia e na vida 
daqueles que lhe são próxi-
mos. Apesar de ser uma das 
mais conhecidas poetas nor-
te-americanas, Glück mante-
ve-se sempre afastada da vida 
pública. “Pode perturbar as 
coisas”, afirmou.
Louise Glück, de 77 anos, é 
uma das mais celebradas poe-
tas norte-americanas. A es-
critora nasceu a 22 de Abril 
de 1943, em Nova Iorque, e 
estreou-se no mundo da lite-
ratura em 1968, com a coletâ-
nea de poemas Firstborn, sen-
do desde logo apontada como 
uma das vozes mais fortes da 
nova geração de poetas dos 
Estados Unidos da América. 
Temas como a infância e vida 
familiar ou as relações estreias 
entre pais e irmãos destaca-
ram-na de outros autores, e 
continuaram presentes na sua 
obra, constituída hoje por 12 
volumes de poesia e alguns 
ensaios.
Mas se “o contexto autobio-
gráfico é importante”, a escri-
tora “não deve ser vista como 
uma poeta confessional”, 
dado que “procura a univer-
salidade e inspira-se também 
em mitos e temas clássicos”, 
destacou o presidente do Co-
mité do Prémio Nobel da 
Literatura, Anders Olsson, 
característica que a aproxima 
mais uma vez de uma das fa-
voritas deste ano, a canadia-
na Anna Carson, classicista 
conhecida pela sua tradução 
dos fragmentos de Safo. Na 
sua obra, é possível encontrar 
também “imagens quase bru-
talmente diretas de relações 
familiares duras e dolorosas”.
Livros como The Triumph 
of Achilles, publicado origi-
nalmente em 1985, e Ararat, 

de 1990, fizeram com que 
Glück encontrasse “um pú-
blico crescente” dentro e fora 
dos Estados Unidos. As obras 
da autora não se encontram 
publicadas em Portugal, mas 
alguns dos seus poemas saí-
ram em revistas e coletâneas 
de poesia. Um deles, “O Po-
der de Circe”, traduzido por 
José Alberto Oliveira, foi in-
cluído na antologia Rosa do 
Mundo. 2001 poemas para o 
futuro, editada em 2001 pela 
Assírio & Alvim e atualmente 
esgotada.
Em 1993, venceu o Pulitzer 
Prize, com The Wild Iris, 
uma coleção de poemas que 
coloca as flores de um jardim 
em conversa com um jardinei-
ro. Um deles é “Snowdrops”, 
citado por Anders Olsson du-
rante o anúncio desta quinta-
-feira. The Wild Iris é dos 
mais populares de Glück e ci-
mentou a sua fama com uma 

das mais relevantes poetas 
norte-americanas da contem-
poraneidade. Outra obra fa-
mosa é Averno, uma interpre-
tação do mito de Perséfone.
Em 2014, foi-lhe atribuído o 
National Book Award, um 
também importante galardão 
literário norte-americano, por 
Faithful and Virtuous Ni-
ght, que aborda temas como 
o luto e a mortalidade. “O 
leitor é novamente atingido 
pela presença da voz e Glück 
aborda o tema da morte 
com notável graça e leveza”, 
apontou também Anders Ol-
sson sobre a última colectâ-
nea da poeta. “Ela escreve 
poesia narrativa e onírica, 
recordando memórias e via-
gens e apenas parando e he-
sitando para apresentar no-
vas perspectivas. O mundo é 
desencantado, apenas para se 
tornar magicamente presente 
outra vez”.

O restaurante de gastro-
nomia moçambicana Roda 
Viva, localizado no peculiar 
e histórico bairro de Alfama, 
em Lisboa, acolhe, no dia 
16 de Outubro do corrente 
ano, a partir das 19:30h, a 
primeira edição do “Poesia 
em Roda Viva – tertúlias de 
poesia e conversas multicul-
turais”.
Sob o tema “As pérolas da 
poesia moçambicana”, este 
evento celebra a obra lite-
rária das mais fascinantes e 
promissoras vozes da nova 
geração de poetas moçam-
bicanos. São elas as poetas 
Sónia Sutuane, Mel Matsi-

nhe e Hirondina Joshua, cuja 
escrita, como diria o poeta 
Eduardo White, nos convida 
a entrar “dentro do poema” e 
ver “acender o sol ou esprei-
tar a música”, que é lágrima 
e canto, pesar e esperança, 
beleza e protesto.
Esta edição contará com a 
presença da poeta Sónia Sul-
tuane, uma das mais consa-
gradas poetas moçambicanas 
da actualidade. Neste en-
contro, que se quer fraterno 
e de partilha de inquietações 
poéticas e reflexões sobre 
os tempos incertos que vi-
vemos, o público lisboeta e 
não só terá a oportunidade 
de conhecer o percurso li-
terário de Sultuane, que no 
próximo ano completa duas 
décadas.
A poesia das três autoras 
moçambicanas se fará ouvir 
pelas vozes das actrizes Ma-
risa Bimbo e Rita Amaral 
Duarte. Um convite para a 
celebração do encontro re-
pleto de sabores e saberes. 
O evento contará com a ex-
posição e venda de livros da 
autora Sónia Sultuane, or-
ganizada pela livreira Raja 
Litwinoff.
“Poesia em Roda Viva – 
tertúlias de poesia e con-
versas multiculturais” é um 
projecto organizado pelo 
restaurante Roda Vida, com 
o objectivo de contribuir na 
promoção e divulgação de 
autores moçambicanos em 
Lisboa e conta com a cura-
doria do encenador e drama-
turgo Venâncio Calisto. 
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Jonas Chitsumba novo presidente do Costa do Sol
Na votação ocorrida no sábado, dia 03 de Outubro, na qual era candidato único, Jonas Chitsumba foi eleito 
pelos 30 sócios daquele emblema e com direito a voto. A nova direcção aposta na sustentabilidade do 
clube e na manutenção da veia ganhadora.desporto

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, felicitou o pilo-
to Paulo Oliveira pela inédita 
qualificação ao Rally Dakar. 
Nyusi diz que “tomamos co-
nhecimento com orgulho e 
emoção da qualificação de 
Paulo Oliveira, piloto moçam-
bicano do desporto motoriza-
do, para o Rally Dakar 2021, 
que se realizará no deserto 
da Arábia Saudita, no Médio 
Oriente”.
Filipe Nyusi diz ainda que este 
feito orgulha todos os moçam-
bicanos, até porque é a pri-
meira vez que o País consegue 
colocar um piloto numa prova 
de grande dimensão internacio-
nal. “O apuramento de Paulo 
Oliveira, durante a sua parti-
cipação no Rally de Andaluzia 
Dakar Séries, representa um 
marco indelével que posicio-
na Moçambique, pela primei-
ra vez, na maior competição 
mundial do desporto motori-
zado”.
Salientou que, “ao percorrer os 
1200 quilómetros de distância, 
divididos em 5 etapas, em 15 
horas e 17 minutos, serpen-
teando trilhas com um piso 
quase intransitável, ao lado 
dos principais pilotos da moda-
lidade, o moçambicano Paulo 
Oliveira pôde mostrar que com 
firmeza e determinação é possí-
vel superar os obstáculos rumo 
a uma vitória certa”.
Frisou que “sirvo-me deste en-
sejo para convidar a todos os 
moçambicanos a juntarmo-nos 
como Nação, desejando suces-
sos ao piloto moçambicano, 
nas fases que se seguem da 
maior prova mundial do des-
porto motorizado”.
Filipe Nyusi termina a sua 
mensagem desejando sucessos 
no futuro‟ Queira transfor-
mar em realidade a esperança 
de todos nós de ver erguida a 
bandeira moçambicana no dia 
do apuramento final! 
Visivelmente feliz com a qua-
lificação, Paulo Oliveira disse 
que, melhor do que realizar 
um sonho de infância, é poder 
representar um país inteiro e 
pela primeira vez. 

Nyusi curva-se a Paulo 
Oliveira

FMF deixa três clubes fora de jogo 
no Moçambola e vem aí o futebol  
Para a nova época des-
portiva prestes a iniciar, a 
Federação Moçambicana 
de Futebol comunicou 
que três clubes nacionais 
não reúnem condições 
para participar na maior 
prova futebolística do 
País, o Moçambola, no-
meadamente o Despor-
tivo de Maputo, Incomáti 
de Xinavane e Textáfrica 
de Chimoio. O mesmo 
organismo que tutela o 
futebol já comunicou que 
a nova época desportiva 
inicia em Novembro e ter-
mina em Julho do próximo 
ano.

Alfredo Langa

Houve muita to-
lerância, mas o 
comboio já api-
tou, e de vez. A 
Federação Mo-

çambicana de Futebol, FMF, 
através do comunicado oficial 
número 62/FMF/D/2020 
(Decisões-clubes licenciados-
-campeonato nacional da I 
Divisão), comunica que no 
âmbito do processo de licen-
ciamento “Pró-Licenciamen-
to” foram analisados pela 
Comissão de Licenciamento 
de Clubes,CLC, os processos 
dos catorze clubes candida-
tos, tendo a FMF recebido 
por via do comunicado oficial 
nº 13/CLC/2020 as seguin-
tes decisões: por terem com-
provado a observância dos 
requisitos, concede a licen-
ça de âmbito nacional para 
participação no Campeona-
to Nacional da I Divisão - 
Moçambola época 2020/21, 
aos seguintes clubes‟ Clube 
Ferroviário da Beira, Liga 
Desportiva de Maputo, As-
sociação Black Bulls, Clube 
Ferroviário de Maputo, Clu-
be Ferroviário de Nampula, 
Costa do Sol, Ferroviário 
de Lichinga, Ferroviário de 
Nacala,ENH, Matchedje de 
Mocuba e União Desportiva 

do Songo. 
Segundo o comunicado, os 
referidos clubes conseguiram 
ter comprovado a observân-
cia de requisitos estabeleci-
dos como imperativos para 
o processo de licenciamento 
de clubes. Não foi concedida 
a licença de âmbito nacional 
para o Campeonato Nacional 
da I Divisão - Moçambola 
época 2020/21 aos seguintes 
clubes: Desportivo de Mapu-
to e Incomáti, por não terem 
comprovado a observância de 
requisitos estabelecidos como 
imperativos para o processo 
de licenciamento de clubes. 
Foi retirada a atribuição con-
dicionada da licença de âm-
bito nacional para o Moçam-
bola época 2020/21 ao Grupo 
Desportivo e Recreativo do 
Textáfrica.
 Assim ficou claro que os clu-
bes aos quais não foi conce-
dida e/ou retirada a licença 
não poderão participar no 
Campeonato Nacional da I 
Divisão – Moçambola edi-
ção 2020/21. A FMF reitera 
que cabe exclusivamente aos 
órgãos de decisão de licen-
ciamento, sem interferência 
de qualquer outro órgão da 
FMF, decidir sobre a atri-
buição da licença, bem como 
aplicar a devida sanção, que 
é vinculativa e final. A Fe-
deração Moçambicana de 
Futebol reassegura que na 
sua actuação no processo de 
implementação do sistema 

teve presente o princípio de 
confidencialidade, igualdade 
de tratamento dos candida-
tos, bem como a independên-
cia dos órgãos decisórios da 
CLC, ao abrigo das normas 
FIFA/CAF. Por conseguinte, 
para efeitos de normalização 
do processo, a FMF irá co-
municar à CAF a lista das 
decisões acima referenciadas. 
A FMF reitera a todos os 
clubes que tiveram as licen-
ças concedidas para que ob-
servem estritamente as re-
comendações mencionadas 
nos respectivos acórdãos, 
garantindo a manutenção 
dos standards estabelecidos, 
podendo lhes ser retirada a 
licença em caso de incumpri-
mento, bem como no caso de 
verificação de qualquer tipo 
de falsidade nos suportes do 
seu processo. 

Abertura da época em 
Novembro 

No comunicado no poder do 
jornal MAGAZINE Indepen-
dente a Federação Moçambi-
cana de Futebol garantiu que 
já tem data para a abertura 
da época em Moçambique. 
Portanto, a abertura da épo-
ca está marcada para o dia 1 
de Novembro de 2020, com o 
término agendado para o dia 
31 de Julho de 2021.
O executivo de Feizal Sidat 
deixou bem claro que a data 
em alusão referente ao fim 

da época estará sujeita a ra-
tificação na próxima Assem-
bleia Geral da FMF. Tam-
bém ficou claro que as datas 
da época desportiva poderão 
não ser definitivas, motivado 
pela evolução da pandemia 
da Covid-19. Tal como pa-
ragens das competições, bem 
como potenciais alterações do 
calendário internacional a ser 
definido pela FIFA e CAF. 
No novo normal desportivo 
em face da Covid-19, a FMF 
clarificou aos clubes que para 
as inscrições FIFA Connect 
ficaram fixadas as datas de 1 
de Novembro, com o término 
para o dia 22 de Janeiro do 
próximo ano. 
Em relação aos aspectos bu-
rocráticos, a FMF deixou 
bem claro que os clubes filia-
dos, dirigentes, atletas e téc-
nicos inscritos para as provas 
de 2020, com processo de 
inscrições devidamente legali-
zados, e que pretendem reno-
var para a época 2020/2021 
no mesmo clube, estão isen-
tos de qualquer pagamento 
de taxas, em virtude de falta 
de actividade competitiva na 
época de 2020. No entanto, 
as taxas serão devidas, no 
caso de novas filiações de 
clubes, a novas inscrições e 
transferência de atletas. Já 
na era digital, a FMF subli-
nha que a inscrição electróni-
ca na plataforma FIFA Con-
nect é obrigatória, conforme 
decretado pela FIFA a partir 
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Domingos Langa não renova na FMX e já 
há eleições internas na direcção  

A direcção da Federação Mo-
çambicana de Xadrez (FMX) 
termina o seu mandato no 
próximo mês de Dezembro. O 
actual presidente, Domingos 
Langa, garantiu ao MAGAZI-
NE Independente que não se 
vai recandidatar para o segun-
do mandato. Esta terça-feira, 
a direcção vai entrar em con-
clave eleitoral para eleger um 
elemento do seu elenco para se 
candidatar para as próximas 
eleições da referida instituição 
desportiva.
Tal como sucedeu com algu-
mas federações desportivas no 
País, tal como do ténis, bas-
quetebol e futebol, no passado, 
o cenário pode ser igual no xa-
drez. 
No futebol, quando o falecido 
‟monstro sagrado” Mário Co-
luna dirigiu a Federação Mo-
çambicana de Futebol antes 
de deixar o poder veio publi-
camente dizer que a pessoa 
certa para dirigir o futebol era 
Feizal Sidat. No ténis, Valgy 
Tauabo, actual governador de 
Cabo Delgado, antes de deixar 
a presidência da Federação 
Moçambicana de Ténis já ha-
via dado as indicações de que 
um dos seus sucessores poderia 
ser Jonas Alberto, que já foi 
Secretário-geral da FMT e vi-
ce-presidente. Dito e feito, este 
chegou ao poder. 
Já no basquetebol, Francisco 
Mabjaia também deu indica-
ções de que quem lhe podia 
substituir fosse um dos seus 
vices. E Roque Sebastião foi o 
escolhido. 
Agora, o mesmo cenário pode 
acontecer na Federação Mo-
çambicana de Xadrez. Segun-
do apuramos, o presidente do 
referido organismo desportivo 
já manifestou a vontade de 
não se recandidatar para mais 
um mandato, onde até pode o 
fazer. Ficamos a saber que um 
dos motivos da não recandida-
tura visa permitir dar espaço 
à nova geração de xadrezis-
tas para dirigir os destinos da 
FMX. 

Segundo apuramos, estámar-
cada para esta terça-feira, uma 
reunião extraordinária com 
todos os elementos do elenco 
da FMX, com vista a eleições 
internas, para sair o candida-
to, do elenco actual, para ser 
o candidato da continuidade 
para as eleições que se avizi-
nham na FMX.
Há nomes sonantes e poten-
ciais para assumir a presidên-
cia da federação, para não 
dizer elegíveis, recaindo natu-
ralmente para os xadrezistas 
Milton Botão, vice-presidente, 
e Mateus Viageiro, secretário-
-geral, sendo que um destes 
pode ser eleito para ser o can-
didato da continuidade.
As pré-campanhas pratica-
mente já iniciaram, ainda não 
oficialmente mas o nome do 
emblemático xadrezista e ex-
-dirigente Pedro Chambule 
pode entrar no barulho eleito-
ral na FMX. O mesmo tem-se 
destacado nos últimos dias a 
dinamizar a modalidade com 
apoios directos na organiza-
ção de torneios online, o que é 
visto em alguns quadrantes da 
modalidade como se estivesse 
em pré-campanha. 
Em breve contacto com o 
MAGAZINE, Domingos Lan-
ga disse que “é um facto. Que 
fiquem à vontade e parem de 
me atacar. Eu Domingos Lan-
ga não me vou recandidatar, 
mas não estarei desligado do 
xadrez. Naturalmente que vou 
apoiar um candidato que será 
eleito entre as pessoas que cor-
porizam o meu elenco. Chegou 
a hora de deixar espaço para 
outras gerações vindouras. 
Pretendo cuidar das minhas 
machambas e dar seguimento 
aos meus projectos que estão 
parados. Portanto, hoje (terça- 
feira) é o dia “D” para a elei-
ção do substituto de Domin-
gos Langa para concorrer nas 
próximas eleições federativas.  
Uma das grandes decisões que 
também pode estar na agenda 
desta reunião extraordinária é 
a análise da época desportiva, 
onde pode-se cancelar, por não 
ter havido actividades devido 
à pandemia da Covid-19, e 
remarcar a abertura da nova 
época”. 
Segundo apuramos, as iniciati-
vas online não estarão em cau-
sa, porque os xadrezistas estão 
a jogar como forma de não es-
tarem parados. 
Fruto disso, Moçambique até 
participou nas olimpíadas on-
line da Rússia, pela primeira 
vez. Entretanto,  o Africano 
da zona está comprometido 
por falta de fundos para par-
ticipar e garantir as mínimas 
condições logísticas para os xa-
drezistas. Alfredo Langa

Mambas jogam hoje com Angola 

de Junho de 2020 na actuali-
zação dos seus regulamentos. 
Segundo apuramos, os clubes 
são incentivados a efectuar 
a inscrição de jogadores em 
todos os escalões e ambos os 
géneros. 
Ainda de acordo com o co-
municado em nosso poder, 
são incentivados a efectuar 
a inscrição de jogadores em 
todos os escalões e de ambos 
os géneros. Os jogadores não 
inscritos na plataforma FIFA 
Connect não poderão par-
ticipar em nenhuma prova 
organizada pelas associações 
provinciais, Liga Moçambica-
na de Futebol (LMF) ou pela 
Federação Moçambicana de 
Futebol.  

Sobre os contratos des-
portivos       

Em relação aos contratos de 
trabalho desportivos, a Fede-
ração Moçambicana de Fute-
bol entende e reconhece que 
não é parte activa nos acor-
dos de trabalho entre clubes 
e seus funcionários (em par-
ticular, jogadores e treina-
dores), ou nos acordos de 
transferência entre dois clu-
bes. Neste âmbito, a FMF 
não tem autoridade de acor-
do com a lei nacional, regu-
lamento da FIFA ou regu-
lamento nacional de futebol 
para alterar unilateralmente 
os termos e condições de tais 
acordos. 
O MAGAZINE Indepen-
dente apurou que de acor-
do com as normas estipula-
das na circular no 1720 da 
FIFA, uma federação não 
pode alterar unilateralmen-
te (por exemplo, por meio 
de regulamentos) um con-
trato de trabalho entre clu-
be e funcionário (jogador ou 
treinador). Em princípio, os 
contratos de trabalho exis-
tentes são regidos pela le-
gislação nacional referida no 
contrato e pela autonomia 
contratual das partes. Desta 
forma, e com base nas direc-
trizes da FIFA, os clubes e 
funcionários (jogadores e 

Momento da entrega da certificação dos clubes do Moçambola

treinadores) são incentiva-
dos a trabalhar juntos para 
concordar com os termos 
contratuais. Assim sendo, a 
FMF recomenda veemente-
mente que todas as partes 
envidem os melhores esfor-
ços conjuntos para chegar a 
acordo, negoceiem quaisquer 
prorrogações ou atrasos com 
boa-fé e em termos que se-
jam justos e razoáveis. 
De acordo com regulamento 
nacional de licenciamento 
de clubes da FMF, no âm-
bito do “Pró-Licenciamento 
foram estabelecidos critérios 
e exigências para cada nível 

de competição. O sistema 
de licenciamento de clubes 
previsto neste regulamento 
é obrigatório para os clubes 
das competições reconhe-
cidas pela FMF, nomeada-
mente Campeonato Nacio-
nal da I Divisão – 1ª Liga, 
campeonatos provinciais, 
torneios de abertura, outros 
campeonatos indicados pela 
FMF. O processo de licen-
ciamento que decorreu para 
os clubes do Campeonato 
Nacional da I Divisão do 
Moçambola continua sendo 
aplicável à época 2020/21. A 
FMF irá comunicar à LMF e 
à CAF as decisões relativas 
ao processo de licenciamen-
to. 
Relativamente ao proces-
so de licenciamento para as 
competições interclubes da 
CAF, de acordo com a cir-
cular da CAF, até ao dia 20 
de Outubro de 2020 a FMF 
deverá comunicar à CAF a 
lista dos clubes licenciados e 
fazer o envio de toda a do-
cumentação exigida. 
Com relação ao processo 
de licenciamento para os 
torneios de abertura e os 
campeonatos provinciais, o 
processo de tramitação e res-
pectivos prazos para licen-
ciamento serão comunicados 
oportunamente. 

 A seleção moçambicana de-
fronta Angola hoje, dia 13, 
naquele que será o segundo e 
último jogo agendado para o 
estágio que os Mambas efec-
tuam em Lisboa desde a se-
mana passada. 
Entretanto, a seleccão de 
Moçambique perdeu frente 
da Guiné-Bissau, por 0-1, na 
quinta-feira passada, em jogo 
disputado em Óbidos. 
O duelo, de preparação das 
duas selecções para as elimi-
natórias de acesso à fase final 
do CAN-2022, foi equilibra-
do, com ambas as equipas 
a denotarem falta de ritmo, 
algo já esperado visto que 
alguns jogadores estão sem 
competir há cerca de sete 
meses.

 A primeira parte foi de azar 
para os Mambas com as le-
sões do avançado Amân-
cio Canhembe e do defesa-
-central Mexer. Para os seus 
lugares entraram Ifren e 
Jeitoso, respetivamente. Na 
segunda parte, os guineenses 
entraram melhor e marcaram 
aos 63 minutos por intermé-
dio de Burra, na sequência 
de canto. Um minuto antes, 
João Mário tinha ficado per-
to de abrir o marcador, va-
lendo, então, o corte de Bo-
nera, jogador dos Sub-23 do 
Marítimo. Moçambique ain-
da procurou chegar à igual-
dade, algo que não ficaria 
mal no marcador pela forma 
como pressionou o adversário 
no último quarto de hora.
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SED e BVM projectam 
capitalização dos clubes 
A Secretaria de Estado 
do Desporto e a Bolsa 
de Valores de Moçambi-
que estabeleceram um 
acordo para incentivo 
de criação de Socie-
dades Anónimas de 
Desporto, SAD’s, com 
o objectivo de dotar 
os clubes nacionais de 
meios de capitaliza-
ção através da Bolsa, 
dotando-os de capital 
financeiro para o seu 
funcionamento e projec-
tos, elevando assim a 
qualidade do desporto 
nacional. 

Conformidade 
legal da empre-
sa, Publicação 
de contas audi-
tadas, precifi-

cação e dispersão das acções 
são os requisitos mínimos 
para ingresso na Bolsa de 
Valores, que uma vez cotado 
em Bolsa o clube passará à 
disposição do público, com a 
possibilidade de incremento 
de número de sócios, através 

das operações diárias.
Em sessão interactiva dirigi-
da por Carlos Gilberto Men-
des, secretário de Estado do 
Desporto, que teve lugar no 
auditório da Secretaria de 
Estado do Desporto, na pas-
sada sexta-feira, com a pre-
sença de clubes e federações 
desportivas, a Bolsa de Va-
lores assegurou que o maior 
acesso a financiamento, 
adopção de métodos de ges-
tão empresarial, transparên-
cia e entrada de novos só-
cios serão das vantagens de 
transformação para SAD’s.
Salimo Valá, Presidente do 
Conselho de Administração 
da Bolsa de Valores, asse-
gurou a abertura da sua 
instituição para apoiar o 
desenvolvimento do despor-
to moçambicano através da 

capitalização bolsista, tendo 
referido que o quadro técni-
co está disponível para tra-
balhar com clubes de todo 
o País.
Vanessa Neves, da Bolsa 
de Valores de Moçambique, 
apresentou casos de sucesso 
no mundo, tendo referido 
que este foi um modelo de 
desenvolvimento de clubes 
como a Juventus, Manches-
ter United, entre outros clu-
bes robustos.
Os clubes agradeceram a 
iniciativa, destacando que 
poderá alterar o actual ce-
nário desportivo nacional 
marcado pelo deficit orça-
mental.
Salimo Valá referiu que foi 
uma boa oportunidade para 
diálogo, tendo frisado que 
a componente da gestão é 
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fundamental para a susten-
tabilidade, transparência, 
como pilares de boa gover-
nança corporativa, para o 
estabelecimento bem-suce-
dido de SAD’s.
 “Se queremos que os clubes 
sejam dinâmicos e atraiam 
pessoas temos de olhar a 
componente desportiva e 
a componente de gestão, 
o que deve ser aprimorado 
como instituição”, disse Sa-

limo Valá.
Carlos Gilberto Mendes 
reforçou a necessidade de 
aprimoramento de gestão 
das instituições desportivas, 
com transparência e ges-
tão correcta de fundos. O 
dirigente fez um diagnósti-
co de gestão desportiva no 
período colonial e pós-Inde-
pendência, tendo lançado o 
desafio na aposta da juven-
tude na direcção dos clubes.

Morreu este domingo, 
vítima de doença prolon-
gada, Stélio Craveirinha, 
primeiro treinador da 
campeã olímpica dos 800 
metros, Maria de Lur-
des Mutola. Craveirinha, 
uma figura vertical, tra-
balhou ainda com outras 
referências do atletismo 
moçambicano como Ar-
gentina “Tina” da Glória 
e Elisa Cossa.
Nascido a 3 de Março de 
1950, Stélio Craveirinha 
fez parte da delegação 
moçambicana aos Jogos 
Olímpicos de Moscovo, 
em 1980, evento que foi 
boicotado por 66 paí-
ses membros do Comité 
Olímpico Internacional 
(COI), em protesto con-

tra a invasão soviética ao 
Afeganistão.
Filho do poeta José Cra-
veirinha, Stélio foi por 
diversas vezes recordis-
ta nacional de atletismo. 
Foi treinador no Grupo 
Desportivo de Maputo, 
para além de ter desem-
penhado a função de pre-
parador físico da equipa 
de futebol.

Morre Stélio Craveirinha


