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destaques
Covid-19: Moçambique ensaia sistema contra testes falsos
O Ministério da Saúde de Moçambique está a desenvolver um sistema de verificação em tempo real 
de testes ao coronavírus, visando combater falsificações. Testes a exibir nas fronteiras passarão a 
ter um código de barras.

Acordo de paz em 
Moçambique não pode 
ser renegociado - UE
O embaixador da União Euro-
peia (UE) em Moçambique de-
fendeu que não há espaço para 
renegociações no acordo de paz 
de 2019, como exige um grupo 
dissidente da Renamo acusado 
de protagonizar ataques armados 
no centro do País.
“O acordo de paz não pode ser 
aberto ou renegociado, estamos 
bastante claros sobre isso”, disse 
António Sanchez-Benedito em 
entrevista à Lusa.
Em causa estão os ataques, no 
centro, atribuídos à autoprocla-
mada Junta Militar da Resis-
tência Nacional Moçambicana 
(Renamo), liderada por Maria-
no Nhongo, antigo dirigente de 
guerrilha, que exige a renegocia-
ção do acordo e a demissão do 
actual presidente do partido, Os-
sufo Momade.
Nhongo acusa-o de ter desvirtua-
do o processo negocial em rela-
ção aos ideais do seu antecessor, 
Afonso Dhlakama, líder histórico 
da Renamo que morreu em maio 
de 2018.
Para António Sanchez-Benedito, 
a Renamo comprometeu-se com 
a paz no acordo assinado com o 
Governo e não pode ser refém 
das exigências de um “grupo mi-
noritário”.
“Estamos todos cientes de que 
em alguns pontos do país os indi-
cadores macroeconómicos ainda 
são muito baixos, mas a maneira 
de avançar não é com recurso a 
violência”, disse.
O acordo de paz em Moçambi-
que foi assinado em Agosto de 
2019 pelo chefe de Estado mo-
çambicano, Filipe Nyusi, e pelo 
presidente da Renamo, preven-
do, entre outros aspectos, o De-
sarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) do braço 
armado do principal partido de 
oposição.
Num momento em que decorre o 
processo de DDR, no quadro dos 
entendimentos, o embaixador 
da UE em Moçambique entende 
que Mariano Nhongo devia apro-
veitar a oportunidade para largar 
as armas.
A UE disponibilizou até ago-
ra cerca de 62 milhões de euros 
para o DDR, que está na sua ter-
ceira fase, com 1.075 ex-guerri-
lheiros da Renamo já abrangidos 
de um total de cinco mil.

 AP/Redacção

As contas invisíveis dos partidos políticos
Oposição e Frelimo unem-se na recusa de apresentação do relatório e contas  

Com base no artigo 41 
da Lei nº 2/2019 de 31 de 
Maio, a Comissão Na-
cional de Eleições (CNE) 
e os partidos políticos 
têm a obrigatoriedade de 
apresentar o relatório e 
contas indicando o valor 
disponibilizado a cada 
partido e como o mesmo 
foi gasto na campanha 
eleitoral. A CNE publicou 
o relatório e contas no 
BR Nº 86 de 07/05/20, I 
Série, mas deveria ter 
publicado, também, as 
contas no jornal de maior 
circulação no País. 

Neuton Langa

Passados 12 meses 
depois da realiza-
ção das eleições 
gerais de 15 de 
Outubro de 2019, 

finalmente a CNE publicou o 
relatório e contas ilustrando a 
alocação dos fundos aos partidos 
para fins eleitorais. No entanto, 
o referido relatório não indica a 
forma como foram gastos os 180 
milhões de meticais, isto é, o re-
latório apenas apresenta os ma-
pas de distribuição dos fundos e 
não ilustra a forma como cada 
partido gastou estes fundos pro-
venientes do erário público. 
O artigo 41 da Lei nº 2/2019 de 
31 de Maio refere que “os par-
tidos políticos e a CNE devem 
prestar contas aos cidadãos so-
bre os gastos efectuados com o 
dinheiro do erário público alo-
cado para o financiamento da 
campanha eleitoral. Os partidos 
devem declarar à CNE as despe-
sas realizadas com os fundos alo-
cados pelo Estado para efeitos de 
campanha, no prazo máximo de 
60 dias após a proclamação dos 
resultados eleitorais. Feito isso, 
a CNE tem, por sua vez, até 60 
dias para verificar a regularidade 
das referidas contas e publicar, 
através do Boletim da República 
e de um jornal de maior circula-
ção, informação detalhada sobre 
como os partidos gastaram os 
fundos alocados e se todos pres-
taram contas conforme exigido 
por Lei”, fim de citação. 

No entanto, os partidos políticos 
que se beneficiaram de maior 
bolo orçamental nas últimas 
eleições gerais, nomeadamente a 
Frelimo, Renamo e o Movimen-
to Democrático de Moçambique 
(MDM), negaram justificar a 
maneira como foram gastos os 
montantes usados na campanha 
eleitoral. Aliás, a oposição é co-
nhecida por exigir prestações de 
contas ao Governo que, sob li-
derança da Frelimo, envolve-se 
ciclicamente em diversos escân-
dalos de corrupção e contas mal-
paradas. Mas é a mesma oposi-
ção que hoje une-se à Frelimo e 
não explica aos moçambicanos 
a maneira como foram gastos 
os 180 milhões de meticais pro-
venientes dos cofres do Estado 
para financiar a campanha elei-
toral. 
O MAGAZINE apresenta a se-
guir os valores sobejamente co-
nhecidos que cada candidato e 
partido embolsaram e a maneira 
como foram caracterizados os 45 
dias de caça ao voto de cada um. 
Aliás, o nosso jornal entrou em 
contacto com os porta-vozes de 
cada partido político, que num 
sinal claro de recusa nos remete-
ram à CNE. 
A Frelimo e seu candidato, Fi-
lipe Nyusi, embolsaram 15 mi-
lhões de meticais, divididos em 
três tranches. A primeira foi de 
7.5 milhões de meticais, a se-
gunda e terceira tranches foram 
de 3.750 milhões de meticais. A 
Frelimo e seu candidato percor-

reram, em 45 dias de campanha 
eleitoral, todo o País de avione-
ta, por vezes de helicóptero. 
Em relação às declarações do 
porta-voz da Frelimo, Caifadi-
ne Manasse, sobre a maneira 
como foram gastos os 15 milhões 
de meticais e se poderíamos ter 
acesso ao relatório e contas, este 
disse que a Frelimo submeteu 
o relatório e contas à CNE. ‟As 
contas são públicas e nós como 
Frelimo entregamos à CNE o 
nosso relatório. Recomendo ao 
jornalista que se dirija à CNE e 
peça o relatório”, disse.
Por outro lado, a campanha elei-
toral da Renamo arrancou sem 
Ossufo Momade, porque encon-
trava-se no estrangeiro e a agen-
da da viagem não foi partilhada 
com a imprensa, na altura. 
Ossufo Momade entrou na cor-
rida eleitoral uma semana após 
o arranque da campanha, tendo 
escalado a província de Maputo, 
no distrito da Manhiça, no seu 
primeiro dia de caça ao voto.
 Tal como Filipe Nyusi, o líder 
da Renamo e seu partido recebe-
ram o mesmo bolo e também foi 
dividido em três tranches. 
Ossufo Momade fez os seus pou-
co menos de 38 dias de “caça” 
ao voto de carro, com destaque 
para a região Norte do País. 
Entretanto, o porta-voz da Re-
namo, José Manteigas, primeiro 
nos remeteu à CNE, porque a 
Renamo havia enviado o rela-
tório e contas para aquela Co-
missão Eleitoral, e segundo nos 

remeteu ao Secretário-geral do 
partido, André Magibire. “Deixe-
-me falar com o secretário Magi-
bire, depois entro em contacto”, 
prometeu. Mas esta promessa 
até ao fecho desta edição ainda 
não foi satisfeita nem por Man-
teigas e muito menos por Magi-
bire. 
Por seu turno, o presidente do 
MDM, Daviz Simango, teve 
como porta de entrada na corri-
da à “caça” ao voto a província 
de Nampula, terra natal do seu 
adversário Mário Albino, candi-
dato do partido AMUSI.  
A caminhada de Simango foi 
marcada por uma caravana de 
carros que percorreu o País in-
teiro. O MDM e o seu candidato 
fazem parte do grupo que rece-
beu da CNE 15 milhões de meti-
cais, divididos em três tranches, 
fazendo parte ainda do grupo 
que não quis apresentar o seu re-
latório e contas ao povo moçam-
bicano, detalhando como foram 
gastos os milhões na corrida pre-
sidencial, e os mais de 2 milhões 
para eleição de deputados na As-
sembleia da República. 
O MAGAZINE contactou in-
cansavelmente o porta-voz do 
MDM, Sande Carmona, que nos 
remeteu à CNE e depois prome-
teu retornar a ligação, mas nun-
ca mais o fez.
Entretanto, o candidato do 
AMUSI, Mário Albino, que pela 
primeira vez concorreu ao tão al-
mejado cargo de Alto Magistra-
do da Nação, não só embolsou os 
15 milhões de meticais divididos 
em três tranches como também 
baseou a sua campanha eleitoral 
na província de Nampula. Mário 
Albino raramente era visto fora 
da sua terra natal, nas provín-
cias do Norte como Cabo Delga-
do e Niassa, ou nas províncias do 
Sul e Centro do País.  
A nossa equipa de reportagem 
não conseguiu contactar Mário 
Albino, pois o seu contacto en-
contrava-se fora de serviço.
De salientar que o MAGAZINE 
entrou em contacto telefónico 
com os partidos extraparlamen-
tares, nomeadamente o Partido 
Trabalhista (PT) e a Nova De-
mocracia (ND). O presidente do 
PT, Miguel Mabote, remeteu-
-nos ao Secretário-geral do par-
tido, o qual até ao fecho desta 
edição não se dignou prestar 
quaisquer declarações em relação 
ao relatório e contas. Por outro 
lado, o telemóvel do líder da ND, 
Salomão Muchanga, encontrava-
-se desligado. 

Mapa de controlo de prestação de contas
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Problema de máquinas de Raio-X agrava 
estado de saúde dos utentes
Os aparelhos de radiolo-
gia no Serviço Nacional de 
Saúde, na cidade de Ma-
puto e no Hospital Provin-
cial da Matola, estão sem 
reagentes para revelação 
das películas dos exames 
de RX, já há vários dias, 
com grave prejuízo para 
os utentes que são impe-
didos de conhecer o seu 
estado de saúde, retar-
dando por conseguinte a 
intervenção nos cuidados 
médicos, facto que pode 
agravar a doença.

Aida Matsinhe

Logo à chegada no 
Hospital Provin-
c ia l  da Matola 
está colado, ao 
lado da vitrina, 

um comunicado datado de 15 
de Setembro do ano em cur-
so, que diz que “não estamos 
a fazer RX devido a proble-
mas técnicos”, situação que 
alarma os utentes que procu-
ram por estes serviços.
Na tentativa de minimizar 
este problema, os doentes 
que procuram por estes servi-
ços são na maioria das vezes 
referenciados aos hospitais da 
capital do País, entre eles o 
de José Macamo, Hospital 
Central de Maputo e de Ma-
valane, que coincidentemente 
ou não também têm as má-
quinas de RX na mesma si-
tuação.
Heliodoro Salomão faz parte 
do universo destes doentes. 
Nos finais do mês de Setem-
bro, acometido por proble-
mas respiratórios, procurou 
por uma unidade sanitária 
no bairro Nkobe, sendo que 
depois de vários exames foi 
orientado para ir ao Hospi-
tal Geral da Machava, a fim 
de fazer o RX. No entanto, 
chegado ao hospital em refe-
rência teve a informação de 
que devia voltar à unidade 
sanitária de procedência para 
contactar o profissional de 
saúde que lhe atendeu para 
o envio dos resultados via 
WhatsApp, porém estes nun-
ca chegaram ao referido cen-
tro de saúde.
Mas, porque o seu estado de 
saúde se agravava cada vez 
mais dirigiu-se ao Hospital 
Provincial da Matola, onde 

também não teve acesso aos 
serviços de radiologia, dado 
os problemas técnicos da má-
quina. 
Outra fonte contactada pelo 
MAGAZINE, que preferiu 
o anonimato, também viu-
-se obrigada a procurar os 
serviços de RX no Hospital 
Distrital da Manhiça, depois 
de ter percorrido vários hos-
pitais públicos ao nível da 
cidade de Maputo, sem su-
cesso, em busca de serviços 
de RX.
“Nos finais do mês de Setem-
bro fui vítima de um aciden-
te de viação do tipo despiste 
e capotamento. Nessa altura 
fomos socorridos para o Hos-
pital Provincial da Matola, 
onde depois de três dias de 
internamento tive alta”, ex-
plicou.
Nessa altura, segundo a fon-
te, não foi possível fazer o 
diagnóstico de RX, mas dada 
a dor no pé e a inflamação 
num dos dedos foi dado uma 
transferência para o Hospi-
tal José Macamo para fazer 
o RX, o que não foi possível, 
pois depois de longas horas 
de espera foi informado que a 
máquina se encontrava ava-
riada.
Ainda na expectativa de ver 
o seu problema resolvido, o 
utente pediu que fosse trans-
ferido para um outro hospi-
tal, onde, tal como no Hospi-
tal Geral de Mavalane, assim 
como no Hospital Central de 
Maputo, as máquinas de RX 
se encontravam com os mes-
mos problemas.
“Mas porque a dor não pas-
sava e a inflamação no pé 
estava a atingir contornos 
desagradáveis vi-me obriga-
do a deslocar-me ao distrito 
da Manhiça, onde foi possível 

fazer o RX e ter as reais cau-
sas daquela inflamação”, ex-
plicou visivelmente agastado.
Na mesma situação, e cheio 
de dor, Henriques Machoe 
viu-se obrigado a percorrer 
quase todas as unidades de 
saúde da cidade de Maputo, 
vítima de acidente de viação 
do tipo atropelamento.
 Machoe dirigiu-se ao Hospi-

tal de Infulene para ter a as-
sistência médica, mas porque 
a olho nu não era possível 
diagnosticar se teve ou não 
uma fractura foi transferi-
do para o Hospital Central 
de Maputo para fazer o RX. 
Chegado lá, o paciente foi 
informado que estes serviços 
não estavam disponíveis. E 

nessa busca pelo tratamento 
percorreu os hospitais José 
Macamo e Mavalane, e só foi 
possível fazer o RX no Hos-
pital Geral da Machava, mas 
os resultados não foram im-
pressos porque o hospital já 
há muito que não dispõe de 
chapas de impressão de re-
sultados de RX.
Porém, a condição que lhes 

foi imposta para a realização 
do RX é de que deviam ter o 
número de telefone ou email 
da médica que lhes assistiu 
no Hospital José Macamo, 
o que não foi possível pois a 
médica disse não dispor de 
email, muito menos What-
sApp para o envio dos resul-
tados. Entretanto, depois de 

muita negociação com o téc-
nico de saúde dos serviços de 
radiologia do Hospital Geral 
da Machava foram permi-
tidos que fizessem a foto do 
RX.

Deficiências

Com vista a encontrar uma 
resposta para a não realiza-
ção quase que generalizada 
dos exames de RX, o MA-
GAZINE contactou o Minis-
tério da Saúde, tendo sido 
orientado a ouvir as direc-
ções dos hospitais em causa.
Em contacto telefónico com 
o director do Hospital Pro-
vincial da Matola ficamos a 
saber que está na origem do 
problema a deficiência no 
fornecimento dos reagentes 
para a revelação do RX.
“Não é por falta de verba 
para aquisição, o fornecedor 
é que não está a conseguir 
responder a esta necessida-
de, e esta situação não só se 
assiste a nível do nosso hos-
pital, como também os hos-
pitais José Macamo, Central 
de Maputo, Provincial de 
Inhambane e outros estão na 
mesma situação”, explicou 
Artur Machava, director do 
Hospital Provincial da Ma-
tola.    
Questionada se havia alguma 
previsão para a reposição dos 
serviços de RX, a fonte avan-
çou que “assim que o forne-
cedor tiver o material dispo-
nível estamos prontos para 
fazer a reposição e garantir 
que estes serviços cheguem 
aos utentes”. 
Num outro desenvolvimen-
to, Jorge Matine, director 
do Observatório do Cidadão 
para Saúde (uma organização 
que trabalha com o intuito 
de garantir os direitos huma-
nos e resgate da cidadania 
informada sobre os serviços 
públicos de saúde em Mo-
çambique), descreveu como 
preocupante a incapacidade 
de resposta às solicitações de 
RX nos hospitais da provín-
cia e cidade de Maputo. 
No seu entender, esta situa-
ção não só poderá dificultar 
a prevenção de doenças mais 
graves nos utentes das uni-
dades sanitárias que procu-
ram por estes serviços, como 
também abre espaço para o 
agravamento do seu estado 
de saúde.
Por outro lado, segundo 
Matine, reduz a capacidade 
sanitária em responder em 
tempo recorde às solicitações 
dos médicos em determina-
das doenças.



4 Magazine independente Terça-feira   | 20 de Outubro 2020 

II Sessão Ordinária da IX Legislatura da Assembleia da República

destaques
Fundo vai gerir recursos provenientes da exploração dos hidrocarbonetos
A Assembleia da República diz estar atenta aos debates em torno da criação do Fundo Soberano, proposto 
para acolher as futuras receitas de gás natural liquefeito por forma a salvaguardar que os retornos bene-
ficiem, também, as gerações vindouras. António Niquice, presidente da Comissão do Plano e Orçamento, 
afirma que os objectivos do Fundo devem responder a todas as questões da actualidade e do futuro.

Tradicionais acusações marcam o início dos debates

Moçambique terá lei para 
a recuperação de activos 
resultantes da corrupção
O Parlamento Moçambicano vai 
debater neste mês de outubro a 
proposta de lei que estabelecerá 
o regime jurídico especial de per-
da alargada de bens e recupera-
ção de ativos, um instrumento 
que visa a que estado seja ressar-
cido e confisque os bens deriva-
dos de corrupção.
Para António Boene, Presidente 
da Primeira Comissão da As-
sembleia da República, esta lei é 
mais abrangente e está alinhada 
à convenção das Nações Unidas 
de combate à corrupção.
“É de conhecimento geral que na 
maior parte dos crimes que ocor-
rem no nosso país a maior preo-
cupação é apenas de garantir que 
os implicados sejam condenados 
a penas de privação de liberdade 
por longos períodos, mas poucos 
se preocupam para garantir, por 
um lado, que os mesmos não te-
nham mais recursos para conti-
nuar com a sua actividade crimi-
nosa”, disse Boene.
A lei, comentou Boene, deve 
também garantir que “nos casos 
em que se justifique que o Esta-
do possa ser ressarcido dos pre-
juízos sofridos”.
A elaboração desta lei contou 
com a participação da sociedade 
civil. Baltazar Faela, pesquisador 
do Centro de Integridade Públi-
ca (CIP), e o antigo bastonário 
da ordem dos advogados, Flávio 
Menete, consideram que este é 
um passo importante para o 
combate à corrupção.
 “Já fazia muita falta no orde-
namento jurídico moçambicano, 
principalmente nestes crimes de 
cariz económico em que os agen-
tes muitas vezes se beneficiam 
de recursos e a capacidade” e o 
Estado tem uma capacidade bas-
tante reduzida de recuperar, dis-
se Faela.
E para o antigo Bastonário da 
Ordem dos Advogados, Flávio 
Menete, as prisões não bastam 
para resolver os crimes económi-
cos. “O mais importante é sim 
assegurar que o Estado tenha de 
volta todos os bens e direitos ad-
quiridos em resultado deste tipo 
de criminalidade incluindo os ju-
ros, etc”.
Através desta lei serão criados 
os gabinetes de Recuperação de 
Activos e o de Administração de 
Bens, o que para Menete é exces-

Esperança Bias

Arrancou na última 
quinta-feira a II Sessão 
Ordinária da IX Legisla-
tura da Assembleia da 
República (AR) com as 
tradicionais acusações 
sobre assuntos que 
estão na ordem do dia. 
Os conflitos no Centro 
do País e o terrorismo em 
Cabo Delgado são temas 
que não escaparam dos 
discursos das três ban-
cadas parlamentares. No 
seu discurso apazigua-
dor, a Presidente da AR, 
Esperança Bias, apelou à 
reconciliação e ao fim “de 
mortes de concidadãos 
inocentes e da destrui-
ção de infra-estruturas 
económicas e sociais”.

Nelson Mucandze

Na sessão solene 
que marcou o 
arranque da II 
Sessão Ordiná-
ria da IX Legis-

latura, a bancada da Frelimo 
criticou a Renamo por causa 
do seu posicionamento em 
torno da investigação dos 

factos nas zonas de tensão e 
insegurança militar, nomea-
damente nas províncias de 
Sofala e Manica (assoladas 
pela acção dos homens ar-
mados da Junta Militar da 
Renamo) e na zona norte de 
Cabo Delgado, dilacerada pe-
las incursões de grupos terro-
ristas, há três anos.
“Face ao drama humano e 
do atentado à Paz e sobe-
rania de Moçambique, sob 
proposta da Frelimo, a Co-
missão Permanente da As-
sembleia da República, reu-
nida no dia 09 de Outubro, 
deliberou mandatar a Comis-
são dos Assuntos Constitu-
cionais, Direitos Humanos e 
de Legalidade, 1ª Comissão, 
para se deslocar ao terreno 
e acompanhar a situação so-
cial, política e militar e ave-
riguar uma alegada violação 
dos direitos humanos nas 
províncias de Cabo Delgado, 
Niassa, Manica e Sofala”, re-
cordou Sérgio Pantie, chefe 
da bancada parlamentar da 
Frelimo. 
 “A Renamo não integrou 
a missão que se deslocou ao 
terreno, facto que não nos 
surpreende, pois este parti-
do, no comportamento que 
lhe é característico, sempre 
se furtou na busca de solu-
ções para a Pátria”, apontou 
Pantie.
O líder do grupo parlamen-
tar da Frelimo manifestou 
preocupação com a prevalên-
cia de insegurança que conti-

nua a comprometer a paz e 
o desenvolvimento nacional, 
mas mostrou-se confiante de 
que os desafios serão ultra-
passados.
“Hoje, não obstante os avan-
ços que o País regista a nível 
económico, social e político, 

os moçambicanos continuam 
a clamar incessantemente 
pela Paz. O nosso povo sem-
pre resistiu contra a invasão 
do território, lutou contra 

as forças retrógradas e todas 
as tendências de exploração. 
Temos a convicção de que 
imbuído do mesmo espírito 
de luta, o povo vencerá o ter-
ror que se instalou em alguns 
distritos da província de 
Cabo Delgado e os ataques 
protagonizados pela Junta 
Militar da Renamo na zona 
Centro do País”, disse.
Ignorando a provocação, Via-
na Magalhães, chefe da ban-
cada da Renamo, falou sobre 
o Fundo Soberano, ainda em 
fase de proposta que avança 
para o debate público, para 
mostrar o posicionamento do 
seu grupo. 
De acordo com Magalhães, 
a demora na constituição 
do Fundo Soberano, alegan-
do estudos de viabilidade ou 
reflexões infindáveis, consti-
tui manobras dilatórias para 
adiar o máximo possível a 
sua constituição, enquanto 
se esvaziam os recursos ainda 
existentes.
 “A exclusão gera insatisfa-
ção e a insatisfação pode ge-
rar conflitos. Esses conflitos 
podem degenerar em insegu-
rança generalizada e guerras 
indesejadas”, disse Maga-

lhães.
“A bancada parlamentar do 
MDM condena e repudia as 
acções dos terroristas na pro-
víncia de Cabo Delgado, que 
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Sectores “prioritários” marginalizados na proposta do OE-2021
O Governo compromete-se a 
prosseguir com a alocação de 
recursos “em áreas prioritá-
rias como a Educação, Saúde 
e Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, no contexto do 
combate à pobreza e redução 
de desigualdades no País”, 
lê-se na proposta do Orça-
mento do Estado (OE), que 
já se encontra na Assembleia 
da República. Entretanto, 
longe do discurso político, 
a distribuição do orçamen-
to mostra que as ditas áreas 
prioritárias foram marginali-
zadas.
O ano 2021 está à espreita 
e os indicadores económicos 
não prometem subida mila-
grosa e as incertezas geradas 
pela Covid-19 continuam.  
Depois da estagnação que 
reduziu o crescimento econó-
mico para 0,8 porcento em 
2020, a previsão do Produto 
Interno Bruto para 2021 é 
de 2,1 porcento e a taxa de 
inflação irá situar-se em 5 
porcento. Apesar dessas pers-
pectivas, o documento que 
fundamenta os números lem-
bra que ainda se vive num 
ambiente de grandes incer-
tezas devido à “propagação 
da pandemia e à insegurança 
que se regista em algumas 
zonas da província de Cabo 
Delgado e no Centro do 
País”.
Para cobrir as despesas, o 
Estado irá precisar de 368 
mil milhões de meticais, sen-
do que a colecta de receitas 
prevista é de 265 mil mi-
lhões, mantendo-se um défice 
orçamental de 103 mil mi-
lhões, que poderá ser mendi-
gado nos tradicionais parcei-
ros de cooperação.
A proposta do Orçamento 
do Estado para 2021 toma 
em consideração o espaço 
fiscal disponível, priorizando 
a alocação de recursos para 

os compromissos sectoriais, 
nomeadamente a Educação, 
Saúde e Agricultura, que são 
capazes de reduzir as desi-
gualdades sociais, através do 
desenvolvimento de infra-
-estruturas sociais básicas, 
garantindo o pleno funcio-
namento das instituições e 
o aumento da produtividade 
agrícola, sem descurar as ac-
ções para o combate e pre-
venção da Covid-19.
Mas nos mapas anexos obser-
va-se que, apesar de ligeiros 
aumentos nos sectores ditos 
prioritários, as áreas repressi-
vas irão absorver maior con-
centração do orçamento. O 
Ministério do Interior (MIN) 
é a instituição que embol-
sa maior orçamento, com 
16.6 mil milhões de meticais. 
Ainda no sector  repressivo, 
estão as Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique 
(FADM), que terão oito mil 
milhões, e os Serviços de In-
teligência e Segurança do 
Estado (SISE) com 2.5 mil 
milhões.
As prioridades na alocação 
de recursos asseguram “o 
investimento nas Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) 
de modo a adequá-las às exi-
gências actuais e do futuro”, 
lê-se ainda no documento 
que nos próximos dias será 
debatido na Assembleia da 
República. Até porque as 
Forças de Defesa e Seguran-
ça, que constituem uma for-
ça conjunta entre as FADM 
e MINT, estão na linha da 
frente no combate à insur-
gência em Cabo Delgado, que 
já causou a morte de mais de 
mil pessoas e mais de 350 mil 
deslocados espalhados pelas 
províncias da região Norte do 
País. 
A instabilidade do Centro, 
que opõe a Junta Militar e o 
Governo, é um outro confli-

to que exige a prontidão das 
FDS.
As áreas que o discurso polí-
tico elege como prioritárias, 
à excepção da Saúde que 
irá embolsar mais dois mil 
milhões (11.6 mil milhões), 
quando comparado com o 
orçamento do ano em cur-
so, são as mais preteridas na 
distribuição do orçamento. É 
o caso da Educação, que no 
próximo ano terá 1.6 mil mi-
lhão, e a Agricultura que terá 
657 milhões de meticais.
De referir que estas três áreas, 
no âmbito do prosseguimento 
das medidas de racionaliza-
ção da despesa pública, são as 
únicas autorizadas a contra-
tar novos quadros. 
“Para garantir os serviços bá-
sicos à população estão pre-
vistas admissões para as áreas 
prioritárias, nomeadamente a 
Educação, Saúde e Agricultu-
ra, estando assim prevista a 

contratação de 17.180 efec-
tivos com um impacto orça-
mental de 2.709,4 milhões”, 
lê-se na fundamentação da 
proposta.
A Saúde, que terá um orça-
mento de 11.6 mil milhões, 
é que está na linha da fren-
te no combate à Covid-19, 
que desacelerou a economia 
global e continua a pressio-
nar os serviços sanitários na-
cionais. A Educação, outra 
prioridade preterida, é dos 
sectores que mais se ressen-
tiu da Covid-19, tendo sido 
totalmente paralisado. O 
crescimento deste sector está 
previsto em 1.2 porcento.
A Agricultura, a bandeira de 
Filipe Nyusi para o quinqué-
nio 2020-2024, sector condu-
zido pelo super ministro Cel-
so Correia, é o instrumento 
de combate à desigualdade, 
que se espera que tenha um 
crescimento de 4 porcento 

em 2021. É um crescimento 
a ser suportado pelo prog-
nóstico da estação chuvosa 
e boa satisfação hídrica das 
culturas, pelos insumos agrí-
colas e factores de produção 
de qualidade e pela assistên-
cia técnica aos produtores e 
transferência de tecnologia 
de baixo custo. Soma-se ao 
uso integral dos sistemas de 
irrigação e aproveitamento 
das baixas para produção de 
culturas de ciclo curto. 
Acrescenta-se a contribuição 
do programa SUSTENTA, 
que poderá gerar um valor 
total da produção de cerca 
de 250 milhões de dólares, 
com impactos na renda mé-
dia familiar, com um incre-
mento de 36.600 meticais 
para 73.500 por ano; e no 
emprego, um incremento de 
15.230 (2020) para 21.514 
(2021) agricultores integra-
dos. Nelson Mucandze

além de ceifar vidas huma-
nas destroem infra-estruturas 

públicas e privadas e promo-
vem deslocações forçadas de 

populações das suas zonas 
de origem para outras julga-

das mais seguras”, sublinhou 
Lutero Simango, chefe da 
bancada do MDM, acrescen-
tando que o Governo tem a 
obrigação constitucional, de-
ver e moral de informar ao 
povo moçambicano, o verda-
deiro dono do poder, através 
da Assembleia da República, 
sobre a situação em Cabo 
Delgado e as medidas em 
curso na defesa territorial.
De acordo com este partido, 
“o silêncio do Governo sobre 
a circulação de várias infor-
mações no teatro operacional 
em Cabo Delgado alimenta 
especulações, rumores e des-
qualifica os esforços das For-
ças de Defesa e Segurança”.
Momentos antes da inter-
venção dos chefes das três 
bancadas, Esperança Bias 

condenou, no seu discurso 
de reconciliação, os ataques 
armados nas províncias de 
Sofala, Manica e em Cabo 
Delgado. “Instamos a auto-
proclamada Junta Militar 
da Renamo a parar com as 
atrocidades que vem per-
petrando nas províncias de 
Sofala e Manica. Basta de 
terror, de morte de conci-
dadãos inocentes e da des-
truição de infra-estruturas 
económicas e sociais. Entre-
guem as armas e juntem-se 
à grande família moçambi-
cana, a vossa família. No 
mesmo sentido, condenamos 
veementemente os terroris-
tas que sem dó e nem pie-
dade matam e promovem a 
desordem social na província 
de Cabo delgado”, disse.

Lutero SimangoSérgio Pantie Viana Magalhães
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Hélder Manuel Benjamim, embondeiro de 
Programas Humanitários em Tete

Hélder Manuel Benjamim 
ou simplemente Nelinho, fi-
lho de uma figura com par-
ticipativa na socialização 
de Tete, Benjamim Valy, o 
que lhe valeu o epíteto de 
“Bonito-Perfeito”. Nelinho 
cedo assumiu responsabili-
dades familiares nos difíceis 
anos da década 80, e uma 
das suas primeiras expe-
riências profissionais, foi 
em programas de ajuda hu-
manitária.
Integrou a equipa de Ac-
tivistas da Cruz Verme-
lha de Moçambique, num 
dos primeiros programa de 
emergência em Moçambi-
que, quando tudo de ruim 
acontecia ao mesmo tempo: 
Guerra e refugiados, fome, 
seca severa, e o drama de 
deslocados. Pertenceu às 
primeiras equipas treinadas 
para intervir em activida-
des de ajuda humanitária 
no contexto de emergência 
na província de Tete, pal-
milhando a província na 
sua motorizada Yamaha 
MR-50. Participou na cria-
ção de centros operativos 
de ajuda humanitária, em 
zonas com focos de conflito 
militar.
Testemunhei situações em 
que teve que fazer viagens 
noturnas, de motorizada 
(Yamaha DT-125),  num 
percurso de 300 kms em 
estradas precárias, contra 
todos os riscos, para re-
portar ataques militares 
em 1992/3 em Mutarara, 
que comprometiam os es-
forços de ajuda humanitá-
ria, colocando milhares de 
pessoas inocentes, em risco 
de abandono pelas organi-
zações internacionais. Por 
essa e outras, merece um 

grande respeito!
Empenhou-se com garra 
na identificação e locali-
zação de Campos de Refu-
giados em Malawi, Zâmbia 
e Zimbabwe, coordenando 
actividades com organiza-
ções parceiras na criação 
de Centros de Trânsito, 
onde se fazia a triagem dos 
regressados, para o seu en-
caminhamento aos centros 
de reassentamento, destino 
final dos regressados e, de-
sactivação dos Campos de 
Refugiados, após o AGP, em 
1992.
Foi um dos responsáveis 
pela identificação de locais 
seguros para operações de 
ajuda humanitária por via 
aérea e terrestre, esboçando 
mapas e sistemas de infor-
mação geográfica, mais tar-
de usados em forma de GPS, 
por várias organizações e 
pesquisadores estrangeiros. 
O seu nome consta nos re-
latórios de grandes organi-
zações internacionais, tais 
como o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), Pro-
grama Mundial de Alimen-
tação (PMA), Ajuda Po-
pular da Noruega (APN), 
Visão Mundial Internacional 
(WVI) e agências de desmi-
nagem.
Fez parte de equipas huma-
nitárias que entraram ime-
diatamente após o cessar-fo-
go nos distritos de Angónia 
e Mutarara, assistiu cenários 
aterradores, desoladores e 
fantasmagóricos, com espec-
tro e vestígios de destruição, 
ossadas humanas dispersas, 
riscos eminentes de accionar 
minas e outros engenhos ex-
plosivos letais. Nelinho par-
ticipou em acções humanitá-

Embondeiro

Lionel Papane

rias nessas condições.
Temos assistido com muita 
tristeza, à situações devas-
tadoras, por falta de infor-
mação e desvalorização de 
conhecimentos adquiridos 
por pessoas como Nelinho. 
É importante conhecer a 
história e os seus fazedores, 
para que se possa prevenir 
novos ciclos de desastres e 
problemas de má gestão. Se 
tivermos que descrever os 
diferentes cenários do pós-
-guerra, calamidades natu-
rai, o início dos programas 
de ajuda humanitária em 
Tete, não poderemos fazê-lo 
com eficácia, sem depoimen-
tos de pessoas que vivencia-
ram situações similares no 
passado.
Homenagens póstumas, sem 
dúvida reflectem reconheci-
mento, porém homenagens 

em vida, acrescentam va-
lor e inspiram outras acções 
heróicas. Histórias de vida 
como as de Nelinho, infeliz-
mente não têm sido devida-
mente valorizadas. Há heróis 
desconhecidos cujo legado 
e obra, nem sempre estão à 
disposição da maioria, e por 
isso, por poucos conhecidos 
e nunca reconhecidos. Não 
obstante, há que aplaudir à 
comissão criada para conde-
corações, pois já se assiste 
ao reconhecimento oficial de 
figuras improváveis, porque 
num passado recente o he-
roicismo estava apenas as-
sociado à epopeia da Luta 
Armada de Libertação Na-
cional.
Por que não resgatar expe-
riências de pessoas como 
Nelinho, para a sua con-
tr ibuição com o “know-

-how”, criando-se para o 
efeito, uma base de dados 
de antigos colaboradores 
das diferentes organizações 
não-governamentais, para 
mobilizá-los em situações 
de crise e emergência, como 
acontece na Organização das 
Nações Unidas, quando mo-
bilizam os seus “capacetes 
azuis”, “embaixadores de 
paz”, “voluntários”, reservis-
tas militares, antigos chefes 
de estado, entre outros.
Hélder Benjamim tem po-
tencial para elevar o nome 
de Tete, com a sua inclusão 
em programas de ajuda hu-
manitária, prevenção e ges-
tão de desatres naturais, 
dentro e fora de portas.
Bem haja, Hélder Manuel 
Benjamim, Embondeiro de 
Programas Humanitários 
em 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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Completaram-se ontem, dia 19 
de Outubro de 2020, 34 anos da 
morte trágica do primeiro Presi-
dente de Moçambique Indepen-
dente, Samora Machel de seu 
nome. Machel morreu no dia 19 
de Outubro de 1986, nas monta-
nhas de Mbuzini, quando o avião 
em que viajava caiu, naquilo que 
foi considerado como um crime 
político provocado pelo regime 
racista da África do Sul.
Juntamente com o Presidente, 
que ostentava a patente mili-
tar de Marechal da República, 
morreram 33 membros da sua 
delegação, entre ministros, 
membros da sua segurança, as-
sessores e jornalistas.
Se bem que a memória do Ma-
rechal e de seus companheiros 
da jornada mereçam repouso 
na paz eterna, nunca será de-
mais recordar, por estes dias, 
o percurso político do grande 
homem, o seu engajamento na 
luta armada contra o colonia-
lismo português, a sua entrega 
à libertação dos povos da Áfri-

ca Austral, sobretudo da Rodé-
sia do Sul e da África do Sul, 
então governados por regimes 
racistas, e o seu desejo para 
que os moçambicanos vives-
sem usufruindo de igualdade de 
oportunidades.
Passados estes anos todos, 
mostra-se oportuno reflectir-
mos sobre o País que temos e 
o País que estamos a construir, 
comparando o que foi feito des-
de a trágica morte de Samora 
Machel e o que espera este País 
com recursos naturais abun-
dantes, mas ainda situando-se 
entre os países mais pobres do 
Mundo.
É importante, 34 anos depois, 
que cada moçambicano reflicta 
sobre o que está a faltar para 
que o País dê sinais de prospe-
ridade e mostre que a pobreza 
está de facto a diminuir. Não 
basta haver bolsas de desenvol-
vimento aqui e acolá, quando 
na verdade a miséria é visível 
em quase todos os cantos do 
País, do Rovuma ao Maputo.

Precisamos de pensar no con-
texto actual sobre os grandes 
temas que a liderança política 
de Samora Machel privilegia-
va, nomeadamente a unidade 
nacional, que não é apenas um 
chavão político, sobre o comba-
te ao racismo e sobre a coesão 
interna, sobretudo no partido 
que governa Moçambique des-
de a Independência.
Trinta e quatro anos depois, na 
nossa modesta opinião, o triba-
lismo ganha forças nunca mais 
vistas, com cidadãos conheci-
dos a defender que agora che-
gou a sua vez de ficarem ricos, 
emitindo sinais de tribalismo 
perigoso e de irresponsabilidade 
discursiva sem igual nos últi-
mos anos.
Temos ouvido dizer, e não são 
poucas as vezes, que a coesão 
interna no glorioso partido no 
poder cada vez mais está sen-
do uma miragem, aparecendo 
mais nos discursos formais das 
lideranças, deixando de ser prá-
tica entre os militantes a vários 

níveis.
A hipocrisia entre os cama-
radas ganha forma a cada dia 
que passa. O racismo que Sa-
mora tanto combateu parece 
ganhar espaço cada vez mais 
activo, havendo mesmo locais 
exclusivos para brancos e ou-
tros para negros, num país que 
já foi exemplo de convivência 
social entre diferentes raças. 
O tribalismo ganha força com 
tribos que tendem a excluir ou-
tras do grande convívio sócio-
-político, sendo que as mágoas 
e frustrações tomam conta de 
quadros ontem insuspeitos.
Os grandes temas de eleição de 
Samora Machel, como a igual-
dade social, o combate ao racis-
mo, ao tribalismo e a unidade 
nacional das tribos que com-
põem Moçambique, parece já 
não constituírem preocupação. 
Em nosso entendimento, são 
estes os temas que devem me-
recer reflexão da nossa socieda-
de no contexto dos 34 anos do 
assassinato de Samora Machel 

e dos seus acompanhantes, que 
incluíam estrangeiros, como a 
sua tripulação de nacionalidade 
soviética e a sua equipa médica 
que incluía cubanos.
Os dirigentes governamentais, 
sobretudo, e os dirigentes polí-
ticos filiados ao partido no Go-
verno têm uma dívida de honra 
para com Samora Machel, de-
vendo inspirar a sua acção e o 
seu discurso no fundador da Re-
pública de Moçambique. Se não 
se olhar para trás para desenhar 
estratégias para o futuro não ha-
verá sucesso nenhum nos planos 
de desenvolvimento deste País. 
Sem unidade nacional, cada um 
remará contra a maré sozinho e 
não haverá vitória nenhuma con-
tra o subdesenvolvimento. 
Samora tinha muitos defeitos, 
muita utopia, mas parecia sin-
cero nas suas análises e nas suas 
estratégias por um Moçambique 
unido. 34 anos depois do seu 
assassinato, o País precisa, e ur-
gentemente, de se reencontrar na 
união e na paz.  

Samora Machel, 34 anos depois e
 os desafios que se colocam

Biden é o candidato da esquer-
da portuguesa, acolitada no caso 
por uma mole de idiotas úteis 
que julgam que não lhe estão a 
fazer o jogo; e Trump, dentro do 
campo democrático, o contrário 
disso.
Não vi o debate entre Trump e o 
snowflake Biden.
Mas com relatos e comentários 
de amigos, desamigos e consul-
tores de vária pinta, nacionais 
e estrangeiros, cujos artigos me 
chegam via internet, foi como se 
tivesse visto.
Fiz bem em entreter-me com 
outras coisas. Que é humano, 
compreensível e inevitável ligar 
à empatia que têm ou não os 
candidatos. E o meu candidato 
é tão transparentemente grossei-
ro e primário, que se torna difícil 
defendê-lo e um sacrifício ouvi-lo.
A famosa pergunta “compraria 
um carro usado a este homem?” 

foi, parece, usada para castigar 
Nixon na campanha eleitoral 
que levou à eleição de Kennedy. 
E quando, muito mais tarde, o 
mesmo Nixon chegou à presidên-
cia, veio a confirmar com o caso 
Watergate que comprar-lhe um 
carro usado era um negócio de 
alto risco. De Trump, realmente, 
pode-se legitimamente suspeitar 
que até o seu handicap no golfe 
seja uma vigarice, de modo que 
comprar-lhe um carro também 
não parece uma ideia muito ati-
lada.
Sucede que Kennedy ficou na 
memória como o cabeça de uma 
casa real que os tão igualitaris-
tas americanos nunca tiveram, e 
o autor de frases grandiloquentes 
mas ocas (“ask not what your 
country can do for you – ask 
what you can do for your coun-
try”), ou de desafios espectacu-
lares e empolgantes, significando 
muito e realizando nada (“Ich 
bin ein Berliner”). Deixou sauda-
des e, fossem outros os tempos, 
tinha perfil para um D. Sebas-
tião americano. Já Nixon nin-
guém recorda com saudade, mas 

foi um excelente Presidente.
Mas isto que nos interessa, a 
nós portugueses? Seja o presi-
dente o Francisco ou o Manuel, 
estamos condenados a estar do 
lado americano porque isso é do 
nosso interesse e quem quer que 
seja o ungido, sempre as institui-
ções americanas defenderão, com 
maior ou menor lucidez, o deles. 
Portugal, um vago país situado 
algures no Norte de África, se é 
que não está lá para o meio do 
continente negro, ainda por cima 
com menos autonomia que a Lu-
sitânia no tempo dos Romanos, 
significa, quando muito, a ne-
cessidade de insinuar aqui uma 
ameaça pouco discreta e ali um 
aceno com uma mão-cheia de 
dólares. Os locais borram-se com 
a primeira e são muito sensíveis 
à segunda.
Porém. Porém.  Trump é o can-
didato do anti bem-pensismo. 
Não dá nada para o peditório do 
MeToo, do Antifa, da destruição 
das universidades americanas 
pela rasoira do conformismo pro-
gressista, da importação de uma 
imaginária social-democracia 

nórdica que lhe mataria o dina-
mismo económico, nem das dis-
criminações positivas que vão 
instalando, em nome da igual-
dade, um sistema de apartheid. 
Nenhuma dessas coisas nem das 
outras que compõem o ramalhe-
te do esquerdismo travestido de 
progresso da humanidade, que 
entre nós tem o seu principal 
representante nos dementes do 
Bloco e, edulcorado, no PS.
De modo que Biden é o candi-
dato da esquerda portuguesa, 
acolitada no caso por uma mole 
de idiotas úteis que julgam que 
não lhe estão a fazer o jogo; e 
Trump, dentro do campo demo-
crático, o contrário disso.
É assim que quem, por detestar 
compreensivelmente o homem, 
precisar de boas razões, poderá 
talvez lembrar-se de que: não 
ganhou o Nobel da Paz, mas 
não bateu o recorde, que detém 
Obama, de assassinatos políticos 
selectivos em países longínquos;  
não iniciou guerras nem andou 
pelo mundo, como os neocons, a 
despejar bombas com o louvável 
propósito de converter os bom-

bardeados à democracia; estabe-
leceu boas relações com ditado-
res que não deixariam de o ser 
se as relações fossem más; identi-
ficou a ascensão da China como 
o principal problema do futuro, 
com isso alertando salutarmente 
as democracias; deu passos sérios 
para a paz no Médio Oriente e 
na península coreana, ignorando 
os avisos de peritos em geoestra-
tégia fajuta; tentou desvalorizar 
a Covid, que cedo intuiu não ter 
a perigosidade que vários interes-
ses racionais e medos irracionais 
lhe conferem, procurando evitar 
que os danos colaterais fossem 
maiores do que os propriamente 
ditos; e combateu o Estado regu-
lamentar, um cancro que mina 
as economias.
Era melhor se abandonasse o 
Twitter, não falasse de improvi-
so, contratasse uma boa equipa 
para lhe redigir discursos, guar-
dasse as gabarolices para o grupo 
de amigos em Mar-a-Lago e jo-
gasse mais golfe.
Mas é o que há. Podia ser pior. 
Como Biden, por exemplo. 

Observador 

José Meireles Graça

Gringos
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34 anos depois, morte de Samora 
Machel continua por esclarecer 

Membros da Renamo sequestrados e mortos

Qual paz?

A tensão é permanente. 
O processo de Desarma-
mento, Desmobilização 
e Reintegração de mem-
bros da Renamo, ao rubro, 
não está a servir para 
amainar os ânimos. Só em 
Outubro, a Renamo fala 
de sequestro e execução 
de mais de dezena dos 
seus membros. A ban-
deira da paz, tingida à 
sangue, sangue de morte, 
está à meia-haste.

No dia 03 de Ou-
tubro  fo i  s e -
questrado o ci-
dadão Bastião 
Majuta, mem-

bro da Renamo, mais os seus 
dois filhos, Novaz Bastião e 
Gabriel Bastião. O seques-
tro foi na província de So-
fala, distrito de Gorongosa, 
localidade de Mbulaua. Dia 
depois, na província de Ma-
nica, distrito de Sussunden-
ga, no posto administrativo 
de Dombe, foi sequestrado 
e assassinado Astruba Mu-
chambonha, também mem-
bro da Renamo. Ainda no 
dia 04 de Outubro, dia que 
se celebra a paz, no mesmo 
posto administrativo, foram 
sequestrados 5 membros da 
mesma família‟ Languitone 
Thudei Thequeza, Itai Lan-
guitone Thequeza, Fungai 

Languitone Thudei The-
queza, Garicai Languitone 
Thequeza e Manuel Zacarias 
Miquitaio, levados pela Polí-
cia para a esquadra do posto 
administrativo de Dombe e, 
na calada da noite, transpor-
tados para a zona de Goi-Goi 
Gerente, no distrito de Mos-
surize, onde foram executa-
dos pela própria Polícia. No 
dia seguinte, 5 de Outubro, 
as Forças de Defesa e Segu-
rança sequestraram o régulo 
Samuel Mafaciteira Mucham-
ba e o secretário do régulo, 
Tomás Thomocene, cujo pa-
radeiro ainda não se conhece.
São acções típicas de uma 
guerra civil que tem lugar 
pouco tempo depois dos dis-
cursos pomposos a assinalar 
um ano do Acordo de Paz e 
Reconciliação Nacional. Mais 
uma mancha para um pro-
cesso que já vem ensombra-
do pela Junta Militar, que 
tem estado a protagonizar 
ataques na zona Centro do 
País, a reivindicar a saída 
de Ossufo Momade, presi-
dente da Renamo, e uma 
renegociação da paz e do 
DDR.
Foram já três acordos, en-
tre o Governo da Frelimo e 
a Renamo, mas a paz con-
tinua a ser uma miragem. 
“Como se explica que tendo 
assinado estes acordos to-
dos, manifestando publica-
mente o seu compromisso 
de manter a paz e promover 
a reconciliação nacional, o 
Governo da Frelimo conti-
nue a instigar perseguições 

e assassinatos de membros 
da Renamo quase em todo 
o país?” – quem questiona é 
Ossufo Momade, presidente 
da Renamo.
A Renamo quer a criação 
imediata de uma comissão 
de inquérito constituída 
pela Sociedade Civil mo-
çambicana, Comunidade 
Internacional, em particular 
a Amnistia Internacional. 
“Não apregoamos as armas, 
mas temos que parar com 
os desmandos da Frelimo”, 
fez o aviso à navegação o lí-
der da Perdiz. 
Também lança culpas à 
Frelimo e ao Presidente da 
República, que assiste im-
pávido a estes assassinatos 
que vão em contramão ao 
discurso de aceitação do 
outro propalado por Filipe 
Nyusi, depois ecoado pe-
los governos das províncias 
onde o DDR já desmobili-
zou. 
O processo de Desarmamen-
to, Desmobilização e Rein-
tegração arrancou em Ju-
nho e até esta parte foram 
já mais de 1000 reintegra-
dos, num processo que espe-
ra abranger pouco mais de 
5000 guerrilheiros.
Estas mortes podem estar a 
reabrir velhas chagas, que 
tornavam a Renamo reti-
cente na entrega das armas. 
E pode ser o que explica 
que alguns membros da Re-
namo desmobilizados estejam 
a voltar para a Junta Mili-
tar. 
Alfredo Magumisse, mem-

Foi há 34 anos que morreu o 
primeiro Presidente de Mo-
çambique Independente. Sa-
mora Machel regressava de 
uma reunião internacional 
em Lusaka, a 19 de Outubro, 
seguindo a bordo do Tupolev 
Tu-134, junto de muitos dos 
seus colaboradores, numa ae-
ronave cedida pela União So-
viética.
A aeronave se despenharia já 
próximo de Moçambique, em 
Mbuzini, nos montes Libom-
bos. O acidente foi atribuído 
a erros do piloto russo, mas 
ficou provado que este tinha 
seguido um rádio-farol cuja 
origem não foi determinada. 
Este facto levou a especula-
ções sobre uma possível cum-
plicidade do Governo sul-afri-
cano, que nunca se conseguiu 
provar. 
Em 2010, o jornalista portu-
guês José Milhazes, que vive 
em Moscovo desde 1977 e 
trabalha actualmente para 
o diário português Público e 
como correspondente da ca-
deia portuguesa de televisão 
SIC, publicou o livro «Samo-
ra Machel: Atentado ou Aci-
dente?», no qual sustenta que 
a queda do avião nada teve a 
ver com um atentado ou uma 
falha mecânica, mas sim com 
diversos erros da tripulação 
russa: em lugar de executar 
correctamente as operações 
de voo, os membros da tri-
pulação, incluindo o piloto, 
estavam entretidos com futili-
dades, como a partilha de be-
bidas alcoólicas e outras, que 

não era possível obter em Mo-
çambique e que eles traziam 
da Zâmbia. 
Segundo Milhazes, tanto os 
soviéticos como os moçam-
bicanos teriam interesse em 
divulgar a tese de um aten-
tado perpetrado pelo Gover-
no racista da África do Sul: a 
URSS quereria salvaguardar 
a sua reputação (qualidade 
mecânica do aparelho e pro-
fissionalismo da tripulação), 
ao passo que o Governo de 
Moçambique quereria criar 
um herói. 
No entanto, em 2007, Jacin-
to Veloso, um dos mais fiéis 
aliados de Machel no seio da 
Frelimo, tinha já publicado 
as suas Memórias em Voo 
Rasante, nas quais sustenta 
que a morte do Presidente de 
Moçambique se deveu a uma 
conspiração entre os serviços 
secretos sul-africanos e os so-
viéticos, que, uns e outros, 
teriam razões para o eliminar. 
Segundo Veloso, o embaixa-
dor soviético pediu certa vez 
uma audiência ao Presidente 
para lhe comunicar a apreen-
são da URSS face ao aparente 
«deslizamento» de Moçambi-
que para o Ocidente, ao que 
Machel teria respondido «Vai 
à merda!», ordenando em se-
guida ao intérprete que tra-
duzisse e abandonando a sala. 
Convencidos de que Machel 
se afastara irrevogavelmente 
da sua órbita, os soviéticos 
não teriam hesitado em sacri-
ficar o piloto e toda a equipa-
gem do seu próprio avião. 

é interesse da Frelimo que Moçambique esteja em tensão permanente ‘ Ossufo Momade

Maria Moreno regressa a Renamo
Depois de se ter filiado ao Movimento Democrático de Moçambique, Maria Moreno regressa ao velho partido, 
a Renamo. “Venho com muita sinceridade, muita honestidade, muita serenidade. Aquilo que eu penso e que 
gosto de fazer é política e servir a democracia e sinto que no partido Renamo podia servir a democracia”, 
anunciou, em Nampula, ela que foi chefe da Bancada da Perdiz na Assembleia da República (2005-2010).nacional

bro da Comissão Política da 
Renamo, disse recentemen-
te que há desmobilizados do 
seu partido que se juntam às 
fileiras de Mariano Nhongo, 

supostamente porque se sen-
tem inseguros nas zonas de 
residência, alegadamente por 
serem perseguidos pelas For-
ças de Defesa e Segurança.
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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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Idosos protestam em Chimoio Idosos protestam em Chimoio
Centenas de idosos da cidade de Chimoio, província de Manica, reivindicaram no sábado (17.10) subsídios dis-
ponibilizados pelo Instituto Nacional de Ação Social, integrados no pós-emergência para vítimas do ciclone 
tropical Idai, que afectou severamente aquela camada social. Líder comunitário foi espancado. DWnacional

Pandemia “empurra” raparigas moçambicanas 
para casamentos prematuros

Formandos não retornam à formação por falta de dinheiro na KaTembe

Petersburgo indignado

O Secretário de Estado 
da Juventude e Emprego 
constatou, na recente 
visita de monitoria do 
cumprimento das me-
didas de prevenção da 
Covid-19 nos Centros de 
Formação Profissional da 
cidade de Maputo, que 
as instituições visitadas 
estão em condições de 
retornar às suas activida-
des. No entanto, mesmo 
em condições, alguns não 
retornam às actividades, 
sendo o caso do Centro 
da KaTembe, onde Oswal-
do Petersburgo, indigna-
do, deu ordens para este 
reabrir em dez dias.

Ag o r a  s ã o  o s 
efeitos da pan-
demia da Co-
vid-19 que es-
tão a ameaçar 

o novo normal. O Centro 
de Formação Profissional da 
KaTembe, inaugurado há 
mais de um ano, na cida-
de de Maputo, tem 40 estu-
dantes matriculados, mas os 
mesmos não vão à formação 
alegando falta de dinheiro 
para as mensalidades.
A justificação indignou o go-
vernante, que deu dez dias 
aos gestores do centro para 
retomarem com a formação.  
“Não saio daqui satisfeito ao 
ver um Centro de Formação 
Profissional em condições 
neste momento às moscas. 
Não é isso que queremos”, 
desabafou o governante.
“Queremos ver este centro a 

formar jovens, foi para isso 
que o Estado criou este lu-
gar”, disse Petersburgo, dei-
xando claro que não gostou 
do que viu naquela institui-
ção.
É que desde que o estabele-
cimento foi aberto em Agos-
to do ano passado ainda não 
está a leccionar, mesmo ten-
do inscrito 40 estudantes. 
Estes alegam falta de dinhei-
ro para pagar pela formação. 
Neste centro, as autoridades 
sanitárias já certificaram as 
condições sanitárias. 
Ainda na KaTembe, o Se-
cretário de Estado da Juven-
tude e Emprego desafiou os 
gestores de todos os Centros 
de Formação Profissional a 
reinventarem-se perante o 
novo contexto motivado pelo 
impacto da pandemia da 
Covid-19.
Antes de escalar KaTembe, 
na visita que tinha como 
objectivo avaliar o cumpri-
mento das medidas de pre-
venção da Covid-19 e saber 
como decorre a formação dos 
jovens daquelas instituições, 
o governante esteve nos 
centros de Formação Pro-
fissional de Eletroctecnia e 
de Formação Profissional de 
Malhazine.
Em todos os centros, o go-
vernante fez uma avaliação 
positiva da implementação 
das medidas visando conter 
a propagação do novo coro-
navírus, bem como o cum-
primento das mesmas no 
seio dos formandos.
No Centro de Formação 
Profissional de Eletrotecnia, 
Petersburgo conversou com 
os formandos para perceber 
como se previnem da Co-
vid-19 e como decorre a for-
mação e, no final, recomen-
dou o reforço na prevenção, 
mormente no que diz res-

peito ao distanciamento dos 
próprios formandos.
 Em Malhazine, Petersburgo 
fez uma avaliação positiva 
desde a observância das me-
didas de prevenção. “Tem 

uma organização e a forma 
como estão a implementar 
as medidas de prevenção é a 
recomendada”, disse o diri-
gente aos estudantes e gesto-
res do centro. 

Centenas de deslocados 
chegam a Pemba

Centenas de famílias desem-
barcaram no sábado passa-
do na praia de Paquiquete, 
em Pemba, capital de Cabo 
Delgado, fugindo do conflito 
armado nos distritos de Quis-
sanga e Macomia. Crianças, 
mulheres, idosos e doentes 
percorreram várias milhas em 
barcos superlotados.
Graças às famílias de Pemba, 
muitos deslocados de guer-
ra têm um teto onde morar. 
A cidade está mais povoada 
e nota-se muita gente sem 
ocupação. “Só não se percebe 
mais por causa do estado de 
emergência”, afirma bispo.
O bispo de Pemba, dom Luiz 
Fernando Lisboa, sobre o 
acolhimento dos deslocados, 
disse a DW que neste mo-
mento já se fala em mais de 
250 mil deslocados internos. 
“Toda a província de Cabo 
Delgado - nos distritos onde 
não há conflitos armados, 
seja da região sul ou centro 
e também a região aqui de 
Pemba e região vizinha - está 
cheia de deslocados. Desde 
o início do ano, dos ataques 
às grandes vilas, a cidade de 
Pemba tem recebido muitos 
deslocados”.
Afirmou que “quase todas as 
famílias de Pemba, mais de 
metade das famílias de Pem-
ba, estão a acolher uma, duas 
ou três famílias [deslocadas]. 
As famílias de Pemba têm de-
monstrado uma grande aber-
tura de coração abrindo as 
suas casas, a sua vida privada, 
para receber pessoas que preci-
sam de apoio nesse momento”.
Sobre o tecido social, o Bispo 
foi categórico: “Com certeza, 
é fácil notar isso. Nos bairros 
vemos muita gente, então se 
percebe muito bem. Só não 
se percebe mais por causa do 
estado de emergência: muitas 
instituições não estão a fun-
cionar, as igrejas não estão 
a funcionar, nem as escolas. 
Mas, se houver um regresso 
à escola, isso vai-se perceber 
muito claramente nas esco-
las, porque há um número de 
crianças e jovens que estão 
cá na cidade e que devem ser 
acolhidos pelas escolas, não 
se vai poder fechar as escolas 
para ninguém”. DW África

Organizações da sociedade mo-
çambicana alertaram há dias que 
o novo coronavírus “empurra” 
e expõe raparigas a casamentos 
prematuros para “garantir ali-
mentos à família”, um flagelo 
que já afectava quase metade 
das mulheres mesmo antes da 
pandemia.
“Muitas das nossas famílias per-
deram a fonte de renda [com a 
pandemia] e as filhas vão ser em-
purradas para casamentos pre-
maturos. Quanto mais tempo a 
rapariga estiver em casa, a sua 
exposição a esta situação é ain-
da maior”, disse Santos Simione, 
representante da Coligação para 
Eliminação das Uniões Prematu-
ras (CECAP).
O representante da CECAP fa-
lava durante uma conferência 
de imprensa em Maputo por 
ocasião do Dia Internacional da 
Rapariga, assinalado no domingo 
sob o lema “Minha voz, para um 
futuro de igualdade”.
Segundo as organizações, o novo 
coronavírus tem um impacto 
“muito grande” sobre as rapari-
gas em Moçambique, que sofrem 
“pressão” dos pais e muitas vezes 
são obrigadas a casar.
“É ela [a rapariga] que tem, em 
algum momento, de procurar a 
comida para a família e às vezes, 
para consegui-lo, é condicionada, 
e uma das questões acaba sendo 
o casamento”, referiu Santos Si-
mione.
“A pandemia está a exacerbar a 
questão dos casamentos. Muitos 
pais perderam a possibilidade de 
ter os seus rendimentos e a solu-
ção é casar as filhas”, sublinhou 
Rosária Mabica, directora de 
programas da Plan Internatio-
nal.
De acordo com a CECAP, Mo-
çambique continua a registar 
uma das taxas mais elevadas de 
prevalência de uniões prematu-
ras, com cerca de 48 por cento 
das raparigas a casarem-se antes 
de atingir os 18 anos.
Além dos casamentos prematu-
ros, a violação sexual, gravidez 
precoce, maus tratos, trabalho 
forçado e dificuldades no acesso 

à educação, são outros desafios 
que se colocam à rapariga em 
Moçambique e que se “agravam” 
com a covid-19.
“Muitas raparigas, por estarem 
em casa, não têm tempo para 
se concentrar nos estudos, por-

que todas as tarefas domésticas 
passam para a sua responsabili-
dade”, disse a directora da Plan 
International.
“Se mesmo em momentos de 
alguma normalidade a nossa ra-
pariga é desafiada por vários di-
lemas, imaginemos então numa 
época em que vivemos com a co-
vid-19. A situação é ainda pior, 
os desafios só vieram agravar-
-se”, concluiu Santos Simione.
O Dia Internacional da Rapari-
ga, celebrado em 11 de Outubro, 
foi instituído em 2011 pela Orga-
nização das Nações Unidas, com 
o objectivo de promover a pro-
tecção dos direitos da rapariga 
em todo o mundo e acabar com 
a vulnerabilidade, discriminação 
e violência de que elas têm sido 
vítimas.
A CECAP é uma plataforma 
constituída por mais de 54 orga-
nizações da sociedade civil, que 
se dedicam à defesa e proteção 
dos direitos da criança e da rapa-
riga, com especial enfoque para 
prevenção e eliminação de uniões 
prematuras.
Moçambique regista um cumula-
tivo de 10.001 casos positivos de 
covid-19, 71 mortos e 7.338 casos 
recuperados (cerca de 73%). AP

Foto: Unicef

DW
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Chefe da Bancada Parlamentar da FRELIMO 
Membro da Comissão Permanente 

da Assembleia da República
 

Proferida por Ocasião da 
Sessão Solene de Abertura da 

II Sessão Ordinária da Assembleia da 
República - IX Legislatura

BANCADA PARLAMENTAR
Intervenção de Sua Excelência

Sérgio Pantie  
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Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhores Titulares dos Órgãos de Soberania,
Senhor Primeiro – Ministro, 
Senhores Ministros e Vice-Ministros,
Distintas Autoridades Civis, Militares, Partidárias e Religiosas,
Senhores Membros do Corpo Diplomático,
Senhores Chefes das Bancadas da Renamo e do MDM,
Respeitados Pares,
Ilustres Convidados,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,

Permitam-me que inicie esta intervenção manifestando, em meu nome e o 
da minha Bancada, uma profunda solidariedade para com cada uma das 
vítimas e cada um dos compatriotas afectados pelo terrorismo que assola 
parte das populações da Província de Cabo Delgado e que que já fez mais 
de mil mortos e 300 mil deslocados.

O terrorismo, a barbárie e a selvajaria protagonizada pelos terroristas está 
a causar muita dor, luto e sofrimento às famílias moçambicanas.

O País e o mundo horrorizam-se com os crimes hediondos protagoniza-
dos pelos terroristas que sem dó nem piedade, decapitam e matam bar-
baramente cidadãos indefesos, assaltam e ocupam aldeias e vilas, criando 
intranquilidade, raptam a população, destroem infra-estruturas públicas e 
privadas, o que constitui uma agressão contra a soberania nacional e um 
atentado contra a unidade e integridade territorial.

A Bancada Parlamentar da FRELIMO junta-se à onda de repúdio e solida-
riedade nacional, levada a cabo pelos moçambicanos e também pelo nosso 
Partido para angariação de meios materiais, abrigo e bens alimentares bási-
cos as populações deslocadas. 

Saudamos o trabalho do Governo na criação de condições de acolhimento 
e conforto as famílias deslocadas e encorajamos o Governo a continuar a 
trabalhar para providenciar os meios necessários de sobrevivência e tecto 
às famílias que continuam a dormir ao relento e permanecem desprovidas 
de tudo.

Tomamos esta oportunidade para saudar e exaltar a bravura das Forças 
de Defesa e Segurança que, sob comando firme de Sua Excelência Filipe 
Jacinto Nyusi, Presidente da República e Comandante em Chefe das For-
ças de Defesa e Segurança, têm vindo a travar um duro combate contra os 
terroristas.

Àos jovens integrados nas Forças de Defesa e Segurança pela tenacidade e 
heroísmo, desempenho excepcional e patriótico, vai a nossa vénia.

Encorajamos as Forças de Defesa e Segurança para que prossigam o com-
bate sem tréguas contra os terroristas visando restaurar a paz e tranquili-
dade às famílias moçambicanas.

Porque o terrorismo coloca em causa a paz e a tranquilidade das nossas 
populações, apelamos a todos os moçambicanos em todo o território nacio-
nal para uma maior vigilância nas comunidades e povoados, denunciando 
quaisquer movimentações estranhas as autoridades. 
 
Apelamos, em especial, aos jovens para que não aceitem, seja a que pretex-
to fôr, serem recrutados pelos terroristas para a destruição do seu próprio 
país e na matança de seus próprios irmãos e vizinhos e indefesos. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Face ao drama humano e do atentado a Paz e soberania de Moçambique, 
sob proposta da FRELIMO, a Comissão Permanente da Assembleia da Re-
pública, reunida no dia 09 de Outubro, deliberou mandatar a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, 1ª Comissão, 
para se deslocar ao terreno e acompanhar a situação social, político e mili-
tar e averiguar uma alegada violação dos direitos humanos nas províncias 
de Cabo Delgado, Niassa, Manica e Sofala.

Em sede da Comissão Permanente a Renamo pronunciou-se defendendo a 
criação de uma Comissão de Inquérito, proposta chumbada pelo facto de 
ser inoportuna, demagógica e desnecessária. 

Estando em causa uma alegada violação de direitos humanos, atentado a 
soberania nacional, protagonizada pelos terroristas na Zona Norte e Centro 
do País, nos termos do Regimento, a 1ª Comissão é a competente para 

apreciar o assunto, porque é domínios da 1ª Comissão “A análise dos va-
lores inerentes aos direitos humanos e sua implementação, a nível interno, 
e das convenções internacionais de que Moçambique é signatário”. Fim de 
citação. 

Ademais, a 1ª Comissão é constituída igualmente por Deputados da FRE-
LIMO, da Renamo e do MDM. É esta Comissão que compete entre outras 
matérias: 

a) Convocar membros do Governo, representantes de órgãos estatais, 
pessoas individuais ou colectivas, para o cumprimento da sua missão;

b) Visitar organismos estatais, civis e militares, empresas, serviços pú-
blicos ou privados; 

c) Acesso a documentos confidenciais, mediante requerimento, deven-
do os Deputados observar, rigorosamente, as condições estipuladas na lei 
ou na autorização de acesso, sendo obrigados a guardar sigilo, sob pena de 
incorrer em sanções criminais e civis e outras previstas na lei;

     d) O direito de recorrer a contratação de especialistas.

E ainda mais: 

O número 5 do artigo 74 preconiza que, no exercício das suas competên-
cias, as Comissões de Trabalho podem solicitar colaboração, informações, 
relatórios aos órgãos centrais e locais do Estado, a instituições económicas 
e sociais. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Se queremos efectivamente saber a barbaridade dos terroristas sobre o nos-
so Povo, permitam-me que recorde o número 8 do mesmo artigo que ad-
voga que “As Comissões podem tomar iniciativas de inquérito, visitas ou 
controlo a áreas da sua competência”.

Por estas e outras razões e, no interesse supremo da vida e segurança das 
pessoas atingidas pelo terrorismo, a Comissão Permanente deliberou pelo 
envio da 1ª Comissão ao terreno e não pela criação de uma Comissão de 
Inquérito, pois a sua criação seria despesista e desnecessária, porquanto a 
Assembleia da República está suficientemente organizada pelas respectivas 
Comissões. 

Estranhamente, a Renamo, sempre no seu espírito de má-fé, querendo tirar 
proveito da situação que as nossas populações vivem e com uma atitude de 
querer brincar com o sofrimento do Povo que está a ser massacrado, insiste 
na criação de uma Comissão de Inquérito em que o trabalho a ser feito não 
se difere com o que a 1ª Comissão pode e deve fazer no seu âmbito. 
A Renamo não integra a missão que se deslocou ao terreno, facto que não 
nos surpreende pois, este partido, no comportamento que lhe é caracterís-
tico, sempre se furtou na busca da soluções para a Pátria. A Renamo ha-
bituou os moçambicanos com este tipo de manobras demagógicas e dilató-
rias, boicotando sempre os processos, colocando a carroça a frente dos bois. 

A Bancada da FRELIMO saúda a decisão da Comissão Permanente da As-
sembleia da República e encoraja os Deputados da 1ª Comissão a realiza-
rem o trabalho com profissionalismo e sentido de dever patriótico na defesa 
dos superiores interesses da Nação. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Excelências, 

As celebrações do dia 4 de Outubro deste ano decorreram num momento 
em que uma parte da nossa população vive ameaçada pelos ataques dos 
terroristas e da Junta Militar da Renamo.  

Hoje, não obstante os avanços que o País regista a nível económico, social 
e politico, os moçambicanos continuam a clamar incessantemente pela Paz. 
O nosso povo sempre resistiu contra a invasão do território, lutou contra 
as forças retrógradas e todas as tendências de exploração. Temos a firme 
convicção que, imbuídos do mesmo espírito de luta, o povo vencerá o terror 
que se instalou em alguns distritos da Província de Cabo Delgado e dos 
ataques protagonizados pela Junta Militar da Renamo na zona centro do 
País.  

A Paz é condição fundamental para o nosso desenvolvimento e constitui o 
compromisso dos moçambicanos para o bem-estar da presente e das futuras 
gerações. A FRELIMO está comprometida em levar o roteiro da Paz até 
o fim para proporcionar aos moçambicanos a oportunidade de viver num 
País em Paz perene e de concórdia. Defendemos ser um imperativo nacio-
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nal continuar a promover a cultura da Paz através do diálogo, da tolerância 
e da reconciliação rumo a uma sociedade de justiça social, democrática e 
solidária e, deste modo, seremos vitoriosos na concretização do objectivo 
central de combater a pobreza.  

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Ao celebrarmos os 30 anos de abertura política ao multipartidarismo home-
nageamos a luta heroica dos jovens do 25 de Setembro, que com bravura, 
derrotaram o colonialismo português e construíram uma Nação, dando a 
cada moçambicano o orgulho de pertencer à pátria, de ter uma bandeira, 
um hino, uma nacionalidade, a oportunidade de decidir sobre o futuro e os 
melhores caminhos a seguir rumo ao desenvolvimento.

Foi sempre a FRELIMO a liderar este processo. É a FRELIMO que em 
cada momento histórico sabe dirigir e definir as melhores politicas para con-
duzir o país.

É a FRELIMO que, ciente da necessidade de ampliação dos direitos e liber-
dades fundamentais dos moçambicanos, tomou a iniciativa de aprovar uma 
Constituição que consolidou o sistema político e democrático.  

Hoje, temos o orgulho de sermos uma sociedade plural em que, unidos e 
coesos na nossa diversidade, consolidamos a democracia e construímos um 
Estado respeitado no concerto das Nações que se mantém firme na rota do 
desenvolvimento.

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhor Primeiro – Ministro,

Caminhamos para o fim de 2020, primeiro ano da implementação do Pro-
grama Quinquenal do Governo. Não obstante o impacto negativo da CO-
VID-19, dos ataques dos terroristas e da Junta Militar da Renamo, o Go-
verno está a implementar com sucesso e determinação medidas que têm 
estado a contribuir para a estabilidade macro-económica. 

Perante estes desafios, a aposta no desenvolvimento de infra-estruturas eco-
nómicas e sociais como energia, água, escolas, hospitais, vias de acesso e 
outras, está a produzir indicadores satisfatórios com significativo impacto 
na vida das populações.  

Com estas acções, o Governo da FRELIMO cumpre a sua tarefa de servir 
cada vez mais e melhor ao Povo, desencadeando iniciativas estruturantes 
como por exemplo, a entrada em funcionamento da Agência de Desenvolvi-
mento Integrado do Norte (ADIN), abrangendo as províncias de Nampula, 
Niassa e Cabo Delgado, que irá catapultar o desenvolvimento desta região 
nos diversos sectores. 

Encorajamos o Governo a redobrar esforços na busca de financiamentos 
para viabilizar os vários projectos estruturantes identificados pela ADIN.

Excelências, 

O mundo e Moçambique em particular, continuam a viver momentos di-
fíceis e complexos por causa da COVID-19. A doença continua a infectar 
milhões de pessoas, a matar centenas de milhares de pessoas e constitui um 
sério risco a saúde pública. Os dados do Ministério da saúde indicam que o 
País conta com mais de 10 mil infectados e 73 mortos, infelizmente. 

Perante este cenário, vai o nosso reconhecimento à Sua Excelência o Presi-
dente da República FILIPE JACINTO NYUSI e o seu Governo, que tem 
adoptado medidas e políticas ajustadas à conjuntura, assegurando o fun-
cionamento da economia, a garantia de empregos e salvaguardando o bem 
maior do nosso povo – a vida e a saúde dos cidadãos. 
Tomamos esta oportunidade para renovar a nossa saudacao a todos os pro-
fissionais de saúde do nosso País pela dedicação, competência, profissiona-
lismo e enorme esforço que demonstram diariamente, muito além do estrito 
dever, prescindindo em tantas situações o contacto com as familias para 
uma entrega incondicional e sem limites aos outros e à causa da saúde pú-
blica. 

Saudamos igualmente, todas as entidadas estatais, organizações da socieda-
de civil e parceiros que tem participado nos esforços de combate e preven-
çao da COVID-19. 

À nossa compatriota Raquel Matavele Chissumba, prestigiada investigado-
ra do Instituto Nacional de Saúde, endereçamos em nome da Bancada da 
FRELIMO, as nossas maiores felicitações pela premiação como uma das in-
vestigadoras do continente africano e da região da Ásia-Pacifico vencedoras 
da iniciativa da UNESCO para o tratamento da COVID/19.

Compatriotas, a COVID-19 existe e está entre nós. Devemos continuar a 
manter a higiene individual e colectiva, principalmente a lavagem frequente 
e desinfecção das mãos, o distanciamento social, o uso da máscara, o ficar 
nas nossas casas, evitando deslocações desnecessárias, porque o coronavírus 
mata. Enquanto a vacina não aparece, a prevenção básica continua sendo a 
maior vacina de todas. 

Apelamos as populações para o cumprimento rigoroso de todas as medidas 
de prevenção e combate ao novo Coronavírus. 

Senhores Deputados, 
Meus Pares,
Excelências, 

A Nação moçambicana foi conquistada e contruída com o sacrifício dos jo-
vens do “25 de Setembro” que imbuídos do desejo de liberdade se uniram 
numa só força e, com bravura e sagacidade, fizeram nascer o que é hoje a 
República de Moçambique – uma Nação independente e soberana. 

No processo de construção da Nação moçambicana os jovens da “Geração 
25 de Setembro” continuaram a trabalhar com patriotismo na consolidação 
dos pilares da soberania e da nossa democracia. 

Ao celebrarmos este ano os 45 anos da independência, a juventude moçam-
bicana é desafiada a dar continuidade as acções patrióticas valorizando a 
luta heroica do povo moçambicano, defendendo a nossa independência e 
soberania bem como a engajar-se no processo de desenvolvimento político, 
económico, social e cultural do país, buscando sempre como exemplo a ge-
ração heroica que liderou e engajou-se no processo de libertação nacional. 

A participação activa da juventude nas várias e diferentes frentes de com-
bate é prova inequívoca de que os jovens estão prontos para darem o me-
lhor de si em prol do desenvolvimento do nosso país.  

Apelamos a juventude moçambicana a contínua participação cívica e activa 
nas causas e desafios que o País enfrenta. Os jovens, porque alicerces desta 
Nação, devem ser os actores principais na construção de soluções para os 
desafios que enfrentamos e na definição das prioridades do País. 

Fazendo eco da voz do Povo moçambicano, reconhecemos as várias reali-
zações do Governo para a busca de soluções para os diferentes problemas e 
desafios enfrentados pelos jovens. Estão a ser desenvolvidos diferentes pro-
gramas focados na criação de condições que habilitem os jovens ao auto-
-emprego e ao emprego com base em diferentes plataformas de financia-
mento público com destaque para o apoio as iniciativas empreendedoras, 
a atribuição de kits de auto-emprego, a formação profissional baseada em 
competências e em padrões internacionais, entre outras. 
A estas iniciativas do Governo juntam-se a expansão da formação profissio-
nal com tratamento especial à mulher jovem. 

Apesar das inúmeras realizações, nós deputados da FRELIMO, também re-
conhecemos que ainda há muito por fazer para atender todos os problemas, 
sobretudo, a falta de emprego, a problemática da habitação, a necessidade 
de mais bolsas de estudo, o acesso a créditos bancários, a facilitação para 
início de pequenos negócios e a abertura de empresas.  

Excelências, 

O Programa do Governo promove a igualdade e equidade de género, a in-
clusão social e protecção dos segmentos mais vulneráveis da população, com 
vista a melhorar a qualidade de vida dos mesmos com ações de âmbito so-
cial.

A mulher desempenha um papel primordial na sociedade. Temos acompa-
nhado com renovada satisfação o grande trabalho que as mulheres desenvol-
vem nas mais diferentes esferas. 

Temos mulheres que se afirmam, continuamente na sociedade moçambica-
na, conquistando cada vez mais espaço e demonstrando ao País e ao mundo 
que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é possível.

Contudo, persistem alguns desafios no que tange à protecção da mulher. 
Os casamentos prematuros, gravidezes precoces, uniões forçadas e violência 
baseada no género são males a combater na nossa sociedade, de modo a 
assegurar que as raparigas possam crescer, estudar e ter o direito de escolha 
no casamento. 

Encorajamos o Governo a prosseguir a sua política de empoderamento da 
mulher, o desenvolvimento de programas que a integrem cada vez mais nas 
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diversas actividades para construirmos uma sociedade cada mais equilibra-
da. 

Devemos todos nos juntar na educação e sensibilização da sociedade, com 
vista a remoção de todas as barreiras, tabús e preconceitos que impedem o 
avanço da mulher nos vários domínios da sociedade, abrindo mais espaços 
para a sua participação activa. 

Uma palavra de apreço e reconhecimento vai para o trabalho das organi-
zações da sociedade civil que fazem advocacia para as questões relativas a 
mulher, como a OMM e outras. 

A Bancada da FRELIMO, reconhecendo o papel activo da mulher moçam-
bicana na sociedade compromete-se a trabalhar para aprimorar a legislação 
que protege a mulher, a rapariga e as crianças, a maior das riquezas que o 
nosso País tem.  

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores
Excelências,

Nesta sessão procederemos ao debate de várias matérias fundamentais para 
nosso país. O momento mais esperado desta sessão será a vinda do Mais 
Alto Magistrado da Nação, Sua Excelência o Presidente da República En-
genheiro Filipe Jacinto Nyusi. Ansiosamente escutaremos a Informação 
Anual do Chefe de Estado à Nação, sobre vários aspectos da vida do País 
juntamente com todos os moçambicanos. O nosso querido Presidente irá 
interagir com o seu povo, onde todos teremos a ocasião de acompanhar a 
situação política, económica e social do país.
Vamos igualmente apreciar e debater as Informações e Perguntas do Go-
verno suscitadas pelas Bancadas, a Informação Anual do Provedor de Jus-
tiça, a Eleição dos Membros da Comissão Nacional de Eleições, a Lei de 
Recuperação de Activos e a Lei do Estatuto do Funcionário e Agente Par-
lamentar.  

De igual modo, merecerá a nossa máxima atenção o debate de instrumen-
tos normativos importantes para a melhoria de vida do povo moçambicano 
como o Orçamento Rectificativo, o Plano Económico e Social e Orçamento 
do Estado para 2021.     

Com o Provedor da Justiça, teremos a oportunidade de acompanhar o fun-
cionamento da nossa Administração Pública, em particular no que tange 
ao nível de resposta às queixas e petições feitas pelos nossos compatriotas 
dentro do esforço de promoção da transparência e boa governação.  

A Eleição dos Membros da Comissão Nacional de Eleições, provindos da 
Sociedade Civil merecerá a nossa atenção especial. Esta eleição irá permitir 
que o órgão assegure a preparação e gestão dos processos eleitorais. 

A Proposta do Governo que estabelece o Regime Jurídico de Perda Alar-
gada de Bens e Recuperação de Ativos, é prova inequívoca da sua vontade 
em reprimir e combater a corrupção. 

O Projecto de Lei do Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar é um 
instrumento que é ansiosamente aguardado pela classe dos profissionais que 
garantem o funcionamento desta Magna Casa através do apoio aos Depu-
tados, nas Bancadas e nas actividades correntes do Secretariado Geral e 
suas Delegações Provinciais.

Entre outras matérias importantes que aqui não citamos, reafirmamos a 
prontidão e compromisso da Bancada Parlamentar da FRELIMO para, 
com a mesma responsabilidade e sentido de missão, cumprir integralmente 
com a agenda desta Sessão, como forma de honrar a confiança depositada 
em nós pela larga maioria da população moçambicana e que neste período 
em que estivemos em jornadas parlamentares, tivemos a ocasião de contac-
tar e interagir directamente com cada segmento social. 

Senhora Presidente da Assembleia da República, 
Senhor Primeiro – Ministro,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Excelências, 

Habitualmente temos iniciado as nossas intervenções saudando o camarada 
Presidente da FRELIMO e da República. Hoje queremos fechar com pa-
lavras de apreço e ouro dedicadas ao Camarada Filipe Jacinto Nyusi, que 
tudo tem feito para a conquista da paz efectiva e plena, condição primor-
dial para o desenvolvimento de Moçambique. 

O nosso querido Presidente não tem poupado esforços no diálogo aberto e 
franco com todas as forças vivas da sociedade. 

Temo-lo visto em várias reuniões e iniciativas dialogantes com partidos po-
líticos, religiosos, organizações da sociedade civil, estudantes, desportistas, 
músicos, com o judiciário, com o movimento sindical, com os jovens das 
Forças de Defesa e Segurança que estão na frente do combate, buscando 
conselhos e sensibilidades, fiel ao seu princípio de que “as boas ideias não 
tem cores partidárias” e que “todos cabem no seu coração”.  

Na busca da Paz, os esforços do Camarada Presidente têm trazido resul-
tados encorajadores na implementação do processo de Desmilitarização, 
Desmobilização e Reintegração das forças residuais da RENAMO. Estes 
passos abrem uma página para o restabelecimento da Paz e Reconciliação 
Nacional e a esperança de construção de um Moçambique cada vez mais 
harmonioso, próspero e inclusivo. Queremos, contudo, que a liderança da 
Renamo continue a colaborar de forma sincera e proactiva. 

Na frente económica e social, saudamos o Camarada Presidente Filipe Ja-
cinto Nyusi pelos resultados positivos registados nas Iniciativas Presiden-
ciais “Água para a Vida (PRAVIDA)”, “SUSTENTA”, “Um Distrito, Um 
Banco.  

O programa PRAVIDA é uma iniciativa nacional que está a acelerar o 
acesso à água para às populações à escala nacional sobretudo nas zonas 
rurais.  
O Programa SUSTENTA que tem o objetivo principal aumentar a produ-
ção e produtividade agrícola e acelerar o desenvolvimento integrado das 
zonas rurais está a potenciar os agricultores com insumos agrícolas e fi-
nanciamento, assim como a formação de extensionistas, na investigação e 
produção de variedades melhoradas de sementes e incremento de técnicas 
avançadas e apropriadas para o desenvolvimento da agricultura, com vista 
a melhoria da segurança alimentar e nutricional.

Com a bancarização dos distritos, criam-se condições para que as popula-
ções rurais sem acesso a serviços financeiros, possam não só beneficiar de 
um conjunto de serviços mas também consigam investir as suas poupanças 
resultantes dos seus rendimentos. 

No âmbito da justiça, com o lançamento da iniciativa “Um Distrito, Um 
Tribunal Judicial condigno o Governo colocou o desafio de construção ou 
reabilitação, até 2023, de edifícios para o funcionamento de Tribunais Judi-
ciais, em todos os distritos. 

Trata-se de uma iniciativa que vai permitir que os magistrados e oficiais 
nos distritos possam trabalhar em condições mais condignas, facilitando aos 
cidadãos o acesso à uma justiça mais célere e justa.

No plano internacional e no âmbito da boa governação e bons exemplos 
na indústria extrativa, foi muita satisfação que tomamos conhecimento da 
eleição do camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi como figura do ano de 
África 2020, pela AFRICA Oil & Power, um prémio concedido a personali-
dades excepcionais que demonstram uma verdadeira capacidade de lideran-
ça e de pensamento inovador, ao guiarem os seus países para a vanguarda 
do sector de energia global. 

Graças a sua firme liderança estratégica, o camarada Presidente tem con-
seguido, no meio de grandes adversidades políticas, de segurança e econó-
micas, viabilizar projectos estruturantes no sector de energia, petróleo e 
gás permitindo o reposicionamento de Moçambique num lugar de destaque 
na geopolítica energética mundial, facto reconhecido a nível continental e 
mundial pelo que este prémio é de grande mérito e deve orgulhar a todos 
os moçambicanos.

Este reconhecimento resulta das qualidades excepcionais de um líder prag-
mático e humilde, comprometido com o estabelecimento da paz, o bem-
-estar do povo e o desenvolvimento de Moçambique. 

Parabéns e bem-haja Camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
 
Camarada Presidente, saudamo-lo pela sua eleição para a Presidência ro-
tativa da SADC, na 40ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de 
Governo da SADC. Nesta cimeira os Estados-membros colocaram o desafio 
de tomar medidas interventivas destinadas a atenuar a ingerência externa, 
o impacto da propagação de notícias falsas e o abuso das redes sociais, em 
particular durante os processos eleitorais. Auguramos um mandato coroado 
de êxitos na missão de impulsionar o desenvolvimento do bloco regional. 
Apraz-nos, ainda, saudar o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, por estar a dar 
um novo ímpeto às relações diplomáticas com o Malawi. A 06 de Outubro, 
o Presidente Filipe Jacinto Nyusi recebeu o seu homólogo Lazarus Chakwe-
ra, Presidente do Malawi, na vila de Songo, na província central de Tete. 
No encontro, os dois chefes de Estado falaram da segurança da região da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do estágio 
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do projecto de interconexão da energia da rede elétrica, partindo da subes-
tação de Matambo em Tete. 

O Presidente Nyusi convidou o seu homólogo a maximizar os corredores 
ferroviários e rodoviários para escoar os seus produtos incrementando assim, 
as relações económicas múltiplas para os dois países. 

O Presidente Lazarus Chakwera condenou as acções terroristas no norte do 
país e manifestou o seu apoio de modo a garantir a paz na região, reafir-
mando-se o compromisso dos dois chefes de Estado no aprofundamento dos 
laços históricos de solidariedade, amizade e de cooperação. 

O Malawi, um país vizinho que partilha uma larga e extensa fronteira com 
Moçambique, é um povo irmão, de sangue, de coração e de cultura. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

No dia 11 do mês em curso, na Província de Manica, em particular a Ci-
dade de Chimoio e os Distritos de Gondola e Vanduzi, foram assolados por 
um temporal que provocou inúmeros prejuízos materiais com a destruição 

de 800 casas, Postos de Saúde, locais de culto, danos aos serviços públicos e 
privados, 7 (sete) feridos e lamentavelmente 8 (oito) mortos. Em resultado 
deste temporal, 1.194 famílias foram afectadas e metade das quais necessi-
tam de assistência alimentar e material. 
Outro temporal, provocou estragos no Distrito de Gurué, Província da 
Zambézia, tendo se registado o ferimento de 17 pessoas. 

As famílias enlutadas, em particular, e a todas as vítimas deste temporal 
vai a nossa solidariedade. Também os nossos sentimentos de profundo pe-
sar vão para as famílias de dois grandes nomes do desporto moçambicano 
nomeadamente Stélio Craveirinha e Augusto Matine. Que as suas almas 
descansem em paz. 

Excelências,

Saudamos a todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo, do Zumbo 
ao Índico e na Diáspora, Povo trabalhador, resiliente, amante da Paz e 
da Unidade Nacional, que de forma incessante continuam empenhados no 
desenvolvimento do nosso país, apesar das adversidades de vária ordem.

Aos ilustres convidados, representando os órgãos de soberania, as auto-
ridades civis, militares e religiosas, as ordens e associações profissionais, 
o corpo diplomático, a comunicação social e a sociedade civil e cuja pre-

sença nos honra, vai a nossa vénia.

Para si, Dra. Esperança Bias, vai o nosso apreço pela excelente condu-
ção dos destinos desta Magna Casa, com sabedoria, prudência e respon-
sabilidade tendo no diálogo permanente com os diferentes actores a sua 
forma de ser e estar. 

Através de si, Dr. Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro do 
Governo de Moçambique, endereçamos a nossa saudação ao Governo de 
Moçambique. 
 
Felicitamos a todos os professores moçambicanos pela passagem do dia 
12 de Outubro, pelo trabalho que têm vindo a realizar em parceria com 
o sector da Educação no país, com vista à melhoria da qualidade do en-
sino e valorização do papel deste profissional como educador da socieda-
de e na formação das famílias moçambicanas. 

À Organização dos Trabalhadores de Moçambique – OTM Central Sin-
dical, vai a nossa saudação pelo trigésimo sétimo aniversário que cele-
brou-se no dia 13 de Outubro, e auguramos muitos sucessos nas suas 

missões de luta comum para a garantia e salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores.

A vós, ilustres Deputados, meus pares, saúdo vivamente augurando que 
tenham uma entrega incondicional ao trabalho, nas Comissões Especiali-
zadas, no Plenário e nas diversas missões durante a sessão que arranca.

Espera-se de todos nós, caros pares, que cumpramos a nossa responsabi-
lidade com dedicação, cientes de que é no contacto com o Povo que nos 
elegeu que buscamos a inspiração e os ensinamentos para cumprirmos 
integralmente a nossa missão nesta Magna Casa.

A todos os funcionários do Secretariado-Geral da Assembleia da Repú-
blica e das Bancadas Parlamentares, em especial a da FRELIMO, téc-
nicos, motoristas, ajudantes de campo e demais pessoal de segurança 
desafiamos a que mantenham um apoio profícuo a cada um de nós, con-
tribuindo assim para a materialização dos objectivos desta sessão.

UNIDADE, PAZ E DESENVOLVIMENTO
FRELIMO, A FORÇA DA MUDANÇA
Muito obrigado pela atenção dispensada

Maputo, 15 de Outubro de 2020

PUBLICIDADE



16 Magazine independente Terça-feira   | 20 de Outubro 2020 

economia
AT apreende 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas contrabandeadas
A Autoridade Tributária de Moçambique (AT), Delegação da Província de Tete, apreendeu, 
recentemente, perto de 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas, designadamente cerveja importa-
das e bebidas espirituosas de fabrico nacional. A fuga ao fisco da mercadoria, em causa, lesaria 
o Estado em mais de 4 milhões de meticais, correspondente aos direitos e demais imposições.

Decretada dissolução 
da Proindicus e MAM 

O Tribunal da Cidade de Ma-
puto decretou a dissolução das 
empresas públicas Proindicus 
e Mozambique Asset Manage-
ment (MAM) que estiveram na 
base do caso das dívidas ocul-
tas, confirmou a Procuradoria-
-Geral da República (PGR).
 A dissolução foi decretada pela 
1ª Secção Comercial do Tribu-
nal, após uma audiência pre-
liminar realizada a pedido do 
Ministério Público, que alega 
que a situação de liquidez das 
três sociedades é inferior a me-
tade do valor do Capital Social.
 As empresas não operam há 
mais de três anos e a decisão 
deverá conduzir à liquidação 
de todo o património, ou seja, 
reunir todos os bens para pos-
terior venda e pagamento aos 
credores.
 As dívidas ocultas estão re-
lacionadas com empréstimos 
no valor de 2,2 mil milhões de 
dólares contraídos entre 2013 e 
2014 junto das filiais britânicas 
dos bancos de investimentos 
Credit Suisse e VTB por em-
presas estatais moçambicanas.
 Há 19 arguidos relacionados 
com o caso. O Ministério Pú-
blico acusa-os de associação 
criminosa, chantagem, corrup-
ção passiva, peculato, abuso 
de cargo ou função, violação de 
regras de gestão e falsificação 
de documentos, ainda sem jul-
gamento marcado.
 Os EUA, por seu turno, pro-
moveram em 2019 um jul-
gamento do caso das dívidas 
ocultas pelo facto de o esque-
ma financeiro ter passado pelo 
país e três antigos banqueiros 
do banco Credit Suisse deram-
-se como culpados de conspirar 
para lavagem de dinheiro.
A empresa Proindicus contraiu, 
em 2013, um empréstimo de 
622 milhões de dólares, junto 
do banco Credit Suisse, alega-
damente para a implementação 
de um sistema integrado de se-
gurança em Moçambique.

Governo pede perdão da dívida à China
Depois das críticas e pe-
didos de explicação pelo 
Centro de Integridade 
Pública (CIP) sobre como 
o País irá pagar as dívidas 
acumuladas com a China, 
o Executivo moçambica-
no anunciou ter feito o 
pedido para o alívio da 
dívida com a China.

Elísio Muchanga

Segundo deu a co-
nhecer o ministro da 
Economia e Finan-
ças, Adriano Ma-
leiane, o Governo já 

fez o pedido e neste momento 
aguarda por uma resposta por 
parte da China. 
Maleiane também fez saber 
que Moçambique tem dois ti-
pos de dívida com a China, 
nomeadamente a dívida com o 
Governo e outra perante o sis-
tema bancário, num total de 
1.3 mil milhões de dólares.
O ministro, que falava num 
encontro anual com o Banco 
Mundial, frisou que também 
foi pedido um alívio da dívida 
com os restantes credores bi-
laterais para que o País possa 
responder à Covid-19. Recen-
temente, o Centro de Integri-
dade Pública fez uma publica-
ção em que questionava a falta 
de clareza por parte do Gover-
no em relação às dívidas que 
este tem com a China.   
Os dados do CIP em relação 
à dívida que o Governo tem 
com a China são contraditó-
rios, pois o CIP aponta para 
um saldo de dívida a rondar 
os 2.01 mil milhões de dólares 
enquanto o Governo estima a 
dívida em 1.3 mil milhões de 
dólares.
 Numa análise feita pelo CIP, 
este refere que o Governo deve 
esclarecer aos moçambicanos 
como vai pagar essa dívida 
que, na sua maioria, foi usa-
da para financiar projectos 
de investimento em grandes 
infra-estruturas tidos como 
investimentos públicos que 
apresentam elevados níveis de 
pagamento de subornos a fun-
cionários públicos de topo e a 
elites governativas.
Segundo o Centro de Integri-
dade Pública (CIP), a China é 
o maior beneficiário do serviço 

da dívida externa e não existe 
informação pública que justi-
fique o tamanho da dívida. A 
aplicação de critérios menos 
rigorosos para a concessão de 
empréstimos por parte da Chi-
na influenciou para que este 
país se tornasse um player de 
destaque no leque de opções 
de financiamento ao País, de-
pois que despoletou a crise da 
dívida oculta em 2016 e os 
membros do Clube de Paris 
praticamente fecharam-se para 
Moçambique.
 O CIP explica que a dívida 
de Moçambique com a China 
em 2010 só totalizava USD 45 
milhões, mas começou a cres-
cer exponencialmente nos anos 
seguintes (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 trimes-
tre de 2020, a dívida teve um 
saldo de USD 2,01 biliões, re-
presentando 20,2% da dívida 
externa total de Moçambique 
e 13,2% do PIB de 2019.
O CIP avança que não existe 
nenhuma informação pública 
satisfatória sobre os emprésti-
mos com a China, bem como 
estudos de viabilidade que 
justifiquem o tamanho da dí-
vida com aquele país asiático, 
devido às incongruências e à 
falta de transparência dos do-
cumentos orçamentais.
 “No primeiro trimestre de 
2020, dos 44,52 milhões de dó-
lares de amortização de capi-
tal externo bilateral, cerca de 
82,6% foram pagos à China, o 
que leva a concluir que estas 
dívidas afectam a disponibili-
dade de recursos do Orçamen-
to do Estado para enfrentar os 
desafios impostos pela pande-
mia”, diz a organização.
De acordo com as análises 
feitas, nota-se a necessidade 
do Governo apresentar uma 
estrutura consistente, real, 

 O Instituto Nacional de Es-
tatísticas (INE) levou a cabo, 
semana finda, uma formação 
em interpretação de dados 
estatísticos para cerca de 20 
jornalistas da região Sul do 
País.
 Trata-se de uma iniciativa 
do INE no âmbito de uma 
parceria existente com o Sin-
dicato Nacional de Jornalis-
tas (SNJ), visando municiar 
os profissionais de comunica-
ção social de conhecimentos 
técnicos necessários para rea-
lizar uma correcta leitura e 
interpretação de informação 
estatística oficial produzida 
pelos diferentes órgãos do 
Sistema Estatístico Nacional. 
A formação coincide com a 
semana em que se comemora 
o Dia Internacional de Esta-
tística. Entretanto, a Presi-
dente do INE, Eliza Magaua, 
disse que quanto maior for 
o domínio de uma matéria, 
melhor será a abordagem da 
mesma, tornando assim fácil 
divulgá-la, ao mesmo tempo 
melhorar a literacia estatísti-
ca junto da sociedade. 
Segundo Eliza Magaua, a ca-
pacidade de abrangência dos 
órgãos de comunicação social 
deve ser utilizada na perspec-
tiva de alargar as formas de 
divulgação dos dados estatís-
ticos oficiais.
“Como prova disso mobiliza-
mos recursos junto dos nos-
sos parceiros de cooperação 
para a realização, à escala 
nacional, de um concurso 
jornalístico sobre matérias 
que versam a área de esta-
tística, cujo vencedor será 

anunciado no próximo dia 
18 de Novembro, data come-
morativa do Dia Africano de 
Estatística”. 
A Presidente do INE consi-
dera que a formação preten-
de também criar uma ponte 
através da qual a sociedade 
poderá apreender a impor-
tância e a utilidade da infor-
mação estatística.
“Estamos na expectativa de 
que a elevação do nível de 
conhecimentos pelos profis-
sionais da comunicação social 
sobre a actividade estatística 
represente um importante 
exercício em direcção à aqui-
sição de noções sobre o Sis-
tema Estatístico Nacional”, 
afirmou.
 Por seu turno, o Secretário-
-geral do Sindicato Nacio-
nal de Jornalistas, Eduardo 
Constantino, disse na ocasião 
que a partir desta acção de 
formação os profissionais de 
comunicação social poderão 
ter fácil percepção sobre os 
dados e indicadores estatísti-
cos relativos a diversas ope-
rações realizadas pelo INE.
“A nossa missão não é ape-
nas informar, mas também 
formar. Assim, existe a ne-
cessidade de aproveitar o 
seminário para captar a in-
formação e criar bases para 
prover a sociedade de infor-
mação estatística fiável e 
atempada”.
 Já no fim da formação, o 
Secretário- geral do SNJ pro-
meteu tudo fazer para que a 
parceria traga benefícios para 
as duas partes, bem como 
continuar a formar. EM

INE forma jornalistas em interpretação 
de dados estatísticos

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 Governo deve es-
clarecer aos moçambicanos 
como vai pagar essa dívida 
e apresentar detalhadamente 
os projectos que constituem a 
dívida”, defende o CIP, para 
quem o serviço da dívida 
com a China é capaz de criar 
grandes desvios de fundos 
necessários para os sectores 
sociais, especialmente no con-
texto actual da pandemia da 
Covid-19. 
Mostrar transparência refe-
rente a estes empréstimos é 
urgente neste momento em 
que os moçambicanos têm 
que fazer face ao novo corona-
vírus. 
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Divulgação

O Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, 
conferiu posse, no dia 08 de Outubro corrente, na cidade 
de Maputo, dois novos Membros do Conselho de Admi-
nistração do Instituto de Supervisão de Seguros de Mo-
çambique (ISSM), nomeados ao abrigo do disposto no nº 
4 do artigo 6 do Decreto n° 53/2019, de 13 de Junho, que 
ajusta as atribuições, gestão, regime orçamental e tutelar, 
organização e funcionamento do ISSM. 
Trata-se de António Isaac Jeco Chiau e Mércio Filipe Si-
toe, nomeados para exercer as funções de Administrado-
res Executivos.
Dirigindo-se aos empossados, Adriano Maleiane reconhe-
ceu que em tempos difíceis, como este que o mundo atra-
vessa, da pandemia da COVID-19, “existe a necessidade 
de possuir ideias para garantir que o mercado segurador 
continue a crescer em quantidade e qualidade”. Acrescen-
tou ainda que desafios prevalecem, sobretudo relativos 
ao micro-seguro, com vista a alavancar o sector informal, 
bem como outras  áreas de actividade, podendo repensar 
numa legislação que estimule o sector.
Igualmente, abordou a necessidade de incentivar o co-se-
guro, afirmando que as seguradoras têm de perceber que 
juntos podem fazer mais e melhor, minimizando a expor-
tação de divisas, com o resseguro.
‘‘Temos de socializar as pessoas através da literacia fi-
nanceira em seguros; temos de desmistificar o tabu exis-
tente, sobretudo no seguro de vida, explicando a impor-
tância de estarmos segurados em todas as actividades de 
risco’’, explicou Adriano Maleiane.
Para o dirigente, os empossados devem contar sempre 
com o apoio dos Administradores cessantes porque estes 
têm uma bagagem de conhecimentos sobre o ISSM. “Tra-
balhem com foco nos objectivos institucionais solicitando 
apoio aos colegas”. 
Maleiane considera que a nomeação dos dois Administra-
dores Executivos abre uma nova página no ISSM, em par-
ticular, e no Ministério da Economia e Finanças, no geral, 
pelo facto de o provimento das vagas ter sido por con-
curso público, no âmbito do citado Decreto nº  53/2019, 
mostrando que a nossa Administração Pública é credível 
e transparente, enfatizou.
Após o acto de tomada de posse dos Administradores, a 
Presidente do Conselho de Administração do ISSM, Otília 
Santos, desejou boas vindas aos empossados, tendo no dia 
seguinte dirigido uma sessão de apresentação destes aos 
quadros do ISSM, à qual se seguiu a passagem de pastas 
pelos Administradores cessantes, apelando aos empossa-
dos a aplicação da legislação do sector segurador na to-
mada de decisões. 
Por sua vez, os novos Administradores garantiram dar o 
seu contributo e cumprir, com saber e dedicação, a mis-
são que lhes foi confiada, aproveitando da experiência do 
sector privado de onde provêm, nomeadamente segurador 
e bancário, com o objectivo de desenvolver o mercado de 
seguros em particular e o mercado financeiro em geral.

Empossados novos administradores 
executivos do ISSM
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Se os nomes dizem alguma coisa sobre o futuro 
das pessoas, ser Lúcia é meio caminho andado 
para que se tenha uma carreira iluminada na ma-
gistratura - vejamos os casos de Lúcia Maximiano 
e Lúcia Ribeiro. Mas, antes que se apressem a fazer 
filhas e chamá-las de Lúcia saibam que o interruptor 
é accionado por confiança política, o que faz do Tri-
bunal Administrativo e do Conselho Constitucional 
órgãos como a OMM e OJM, braços feminino e 
juvenil da Frelimo. Que o diga a oposição, que viu 
chumbadas todas as suas tentativas de recorrer ao 
Conselho Constitucional para a anulação das mega-
-fraudulentas eleições. Poder para elas!  
Agostinho Vuma voltou. Ele é o nosso exemplar de 
Curtis James Jackson III, famigerado como 50 Cent, o 
rapper norte-americano que sobreviveu a 9 tiros. Mas 
Vuma não escapou incólume, os tiros podem lhe ter 
dado cabo da memória. Disse que não se lembra de 
ter pronunciado o nome Salimo, talvez porque não 
quisesse que o confundíssemos com esse Salimo, 
o Abdula, que está ao seu lado. Amnésia selectiva. 
O que se diz à boca pequena é que a tentativa de 
assassinato a Vuma mostra que os negros são mais 
resistentes do que os brancos, em alusão a morte de 
Carlos Cardoso. E antes que levantem a bandeira 
do racismo, uma frase do mesmo Cardoso: é 
proibido pôr algemas nas palavras. 
André Magibire, Secretário-geral da Renamo, 
deve estar a dizer a Eduardo Nihia e a Catarina 
Simão da Frelimo que na próxima bolada, 
assim tão grande como a das dívidas ocultas, 
também quer ver o seu partido incluído. Então 
percebemos que os mais de 70 milhões aceites 
por Ossufo Momade não foram por mero 
capricho individual, mas o modus vivendi 
do partido. Era interessante perceber o que 
Magibire faria com a parte que lhe coubesse. 
Talvez nos causasse tanto espanto como os 
11 milhões gastos por Ndambi Guebuza na 
compra de uma casa para uma prostituta 
francesa, antes fosse moçambicana. 
Mas agora que se vai discutir o Orçamento 
Rectificativo 2020 e o Orçamento do Esta-
do para 2021, veremos uma Renamo com 
discursos acesos, cheio de amores para o 
povo e a dizer horrores sobre a Frelimo. Já 
começaram os trabalhos nas Comissões. E 
esta fotografia regista alguns membros da 
Comissão de Plano e Orçamento. Apesar da 
máscara, conseguimos reconhecer Manuel 
Ferreira, o deputado da Renamo que se en-
volveu, na Televisão da Frelimo, num pugilato 
de palavras com o jornalista Simião Panguana, 
que talvez nunca tenha querido tanto voltar para 
África do Sul para fazer reportagens sobre os 
mineiros com a TEBA.

Humor negro
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Aniversariantes
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Que maravilha podermos 
já comemorar o teu an-

iversário. O teu sorriso 
é tudo o que precisa-
mos para sermos fel-
izes e sabemos que 
enquanto tivermos 
isso, somos capazes 
de enfrentar qual-
quer tempestade, 

porque amar-te nos 
cria forças para tudo. 

O teu bem-estar e a tua 
felicidade são os nossos 

objec- tivos principais na vida, porque 
queremos ver-te a crescer forte e saudável.

       O tempo voa quando somos 
felizes, pois hoje estás 

a completar quatro 
anos de vida. Mas o 
que importa mes-
mo é que continues 
crescendo forte, 
saudável e feliz. 
Desfrutes do teu dia 
com os amiguinhos 

da tua festinha, com 
presentes, e que o 

teu coraçãozinho se 
encha de alegria e ilusão. 

Então, celebra com alegria e 
assinale este lindo momento para que fique 
na memória de todos. Feliz aniversário! 
Votos dos teus pais Ester e Silva.

Fénias 

Eduardo Conzo 

Celta

Flávia 

Hoje é dia de grande 
festa e de recordação 

de todas as emoções 
que se viveram há 
muitos anos. Uma 
nova vida chegou 
para completar 
a tua felicidade 
e um amor in-
finito nasceu. O 
aniversário na 

vida de alguém é 
sempre um marco 

importante, princi-
palmente para a família 

e amigos. Parabéns!

Aprecia o teu jardim 
pelas flores, nunca 

pelas folhas caí-
das. Ao longo da 
tua existência 
contes a tua 
idade pelos 
amigos que 
conquistas e 

nunca pelos 
anos que vives. 

Flávia, nesta vida é 
importante que vivas 

cada minuto como se fosse 
viver eternamente. Cada hora que 
passa não contes pelos ponteiros do 
relógio, mas sim pelo pulsar do teu 
coração. 

Era um sonho antigo, 
um sonho que vivia 

nos nossos corações 
desde há muito 
tempo. No dia que 
te tornaste nossa 
amiga e irmã esse 
sonho foi realizado 
e superou todas as 

expectativas. Nós te 
agradecemos muito, 

pois a felicidade que 
trouxeste para as nossas 

vidas é única e incomparável. Alegra-
nos ajudar-te no teu desenvolvimento e 
no processo de aprendizagem, porque 
esta é a maior de todas as bênçãos.

Dicha 

Génita 
Hoje queremos trans-

mitir com alegria a 
nossa sincera am-
izade, manifestando 
a gratidão que te-
mos pelas coisas 
boas que fizeste 
durante anos. Sem 

dúvidas que és a pes-
soa que nos conhece 

melhor na ESJ, por 
isso te agradecemos por 

nos mostrares como estamos felizes 
por participar no teu aniversário. 
Esperamos estar sempre ao teu lado e 
retribuir-te cada palavra de carinho 
que nos dedicaste.

Desejamos que encontres 
novas amizades e que 

possam se juntar a 
nós na próxima cel-
ebração. Feliz an-
iversário! Que o 
Céu te cubra com 
as bênçãos de Deus 
para continuares 
a ser uma pessoa 
ímpar, um irmão 

sincero. Falar de ti 
é falar de optimismo, 

de paz, alegria, porque 
tu sabes viver e inspirar 

exemplos de uma vida bem vivida como 
poucos sabem fazer. Parabéns! Votos da 
tua irmã Aléxia.

Hoje é o dia que se comem-
ora a tua chegada ao 

mundo, por isso é 
o dia do teu an-
iversário! Mais 
um ano de in-
críveis felicidades 
passou, feliz-
mente tem sido 
assim desde o teu 
nascimento, que 

veio alegrar os co-
rações de todos nós. 

Contemplar o teu cres-
cimento, a tua evolução 

tem sido a maior de todas as bênçãos para 
nós. Feliz aniversário!

André 

Silvia



20 Magazine independente Terça-feira   | 20 de Outubro 2020 

cultura

Mais três prémios para Mabata Bata  
O filme moçambicano Mabata Bata acaba de somar mais três prémios. Desta vez foi no Garden Route International 
Film Festival. Os prémios foram pelo melhor filme; melhor director para Sol de Carvalho e de melhor actor para Emílio 
Bila, que faz o papel de Azaras, protagonista do filme.  

“Carta ao Meu Pai e 
Outras Memórias”, o 
novo livro de Tomás 
Vieira Mário 

“Os prémios deram-me mais insegurança”

O livro “Carta ao Meu Pai 
e Outras Memórias”, conta 
as vivências humanas do 
autor, desde a adolescência 
no meio rural em que nas-
ceu e cresceu, na província 
de Inhambane e estórias do 
seu percurso profissional, de 
mais de quatro décadas. 
 “A obra apresenta-se como 
uma homenagem do jorna-
lista aos seus pais, entretan-
to já falecidos, ao mesmo 
tempo que assinala os seus 
43 anos de carreira jorna-
lística, iniciada na Rádio 
Moçambique em Outubro 
de 1977”, lê-se na nota do 
autor.
O livro divide-se em cinco 
capítulos, que captam vi-
vências, registadas a partir 
de igual número de loca-
lidades, nomeadamente a 
sua aldeia natal, Nzualo, no 
distrito de Homoine, e su-
cessivamente, as Cidades de 
Maputo, Lichinga, Lisboa e 
Roma.
Usando a técnica de peque-
nas estórias, onde a crónica 
jornalística, baseada em fac-
tos, confunde-se com o con-
to, enquanto criação literá-
ria, o autor viaja no tempo 
e no espaço, entrando pela 
porta do sistema de ensino 
colonial no meio rural, do-
minado pela Igreja Cató-
lica Romana, para logo a 
seguir mergulhar nos anos 
gloriosos da independência 
nacional, a que se segue a 
revolução popular, que o 
jornalista vai viver intensa-
mente a partir da Província 
do Niassa, aonde passa os 
primeiros três anos da sua 
carreira. Inevitavelmente, a 
memória do sacrifício con-
sentido, em nome da pro-
messa do  “Homem Novo”, 
a emergir das “zonas liber-
tadas” de Mavago.

Um novo escritor que 
logo se apresentou versá-
til. Ofereceu-nos, simul-
taneamente, duas obras. 
Romaria e (Des) Contos 
do Tempo. As duas saem 
do prelo - talvez este seja 
o cartão-de-visita - com 
o carimbo de vencedor 
do concurso literário 
TDM, edição 2016. Uma é 
de poemas, a outra de 
contos. Poemas que (jun-
tos) lembram um conto e 
contos que nos remetem 
à prosa poética, como 
se o autor desfizesse 
do mesmo novelo a linha 
para tecê-las. 

Elton Pila

Romaria remete-
-nos a uma via-
gem - como o 
t ítulo sugere. 
Longe  de  s e r 

uma colectânea de poemas 
com vida própria, ainda que 
alguns possam assim soar, é 
um livro com uma constru-
ção que talvez invoque a da 
epopeia. Mas são os poemas 
a lançarem achas para que 
o leitor construa as persona-
gens e o enredo.
O livro já se queria lançado 
anos atrás. Mas as barreiras 
impingidas aos novos auto-
res pelas editoras adiaram o 
sonho. O concurso literário 
TDM, edição 2016, deu-lhe 
luz,que incidiu também sobre 
o livro de contos. 
Em (Des) Contos do Tempo, 
o autor tira um pedaço do 
real, ficciona-o, pretendendo 
apresentar a si, ao leitor e 
ao mundo outras interpreta-
ções da realidade. São contos 
marcados por conflitos entre 
a tradição e a modernidade, 
escritos com a pena aponta-
da ao que há de mais intra-
gável nas duas margens do 
rio. Outros parecem ter sido 
buscados no tradicional, no 
folclore, nas estórias à volta 
da fogueira. “Quando recor-
ro ao tradicional é sempre 
para suportar utopias e fu-

turismos”, diz-nos o autor, 
nesta entrevista, em que fala-
mos dos livros, da poesia, da 
prosa,do processo de escrita 
de um poetae prosador que 
nunca teve a pretensão de os 
ser. 

Dez anos no mundo lite-
rário, apresenta-se a um 
número maior de leitores, 
com um livro de contos e 
outro de poesia. Ainda a 
tactear o campo?

Não se trata de tactear. Ia 
escrevendo, tinha no meu 
arquivo muita coisa guar-
dada seja em conto, seja em 
versos. Tinha, nestas duas 
categorias alguns números 
que davam jeito de arrumar 
e acabou saindo uma colectâ-
nea que concorreu ao prémio. 
Não sou muito de fazer pla-
nos. Sou mais de viver, prin-
cipalmente, quando se trata 
de escrita. Para mim, o que 
importa mesmo é ter este 
prazer de continuar a ser um 
grande leitor. A escrita aca-
ba sendo consequência disto, 
não interessa que género há-
-de ser, interessa que conti-
nue a ler, consequentemente, 
a escrever.

Foram precisos estes 
10 anos de trabalho nos 
bastidores?

Foram precisos 10 anos, as-
sim como podiam ter sido 
precisos mais. Num país 
como nosso onde as coisas 
acontecem por acaso, sem 
um planeamento claro, não 
é fácil, para os novatos, pu-
blicar.

Foi muito graças ao con-
curso que saíram os dois 
livros. Mas sabemos que 
tinha um plano pessoal 
de tirar o livro de poesia. 

Pois. Quando pensei em pu-
blicar, estava a viver muito 
a poesia. Uma das coisas que 
me influencia nisto é o Movi-
mento Literário Kuphaluxa. 
“Comíamos” muito a poesia. 
Então, deu-me esta seguran-
ça. Também pelas andanças, 
conversas, partilhas, eu tinha 
um certo à-vontade de tirar. 
Na minha opinião, o livro 
de contos, vinha a posterior. 
Nem eu tinha muita seguran-
ça de tira-lo. 

Surpreenderam-lhe os 
prémios?

Surpreenderam-me. Muito 
mais na categoria de contos, 
porque ainda não havia par-
tilhado com pessoa alguma. 
O de poesia já estava num 
caminho de edição para um 
posterior lançamento. 

Em que medida ser 
parte destes jovens que 

“comiam” muito poesia 
contribuiu para aquilo que 
seria Romaria?

Contribuiu, principalmente, 
a nível estético. Muitos da-
queles textos estavam escri-
tos há anos, mas a partilha, 
a discussão dos textos, nas 
mesas-literárias,  fez toda 
diferença naquilo que seria a 
poesia dos textos. Esta parti-
lha transformou a “Romaria” 
numa viagem com mais hori-
zontes e com mais segurança.

Ter vencido os prémios 
deu-lhe mais segurança 
para publicar?

Pelo contrário, deu-me mais 
insegurança. Acho que o ser 
humano está longe de alcan-
çar o ideal. Escrevi os projec-
tos que venceram o prémio 
num certo contexto, depois 
de ter vencido o prémio fi-
quei um tempo sem escrever, 
fiquei com medo, e de lá para 
cá, quase não público os tex-
tos. Este medo está associado 
ao sentido de responsabilida-
de. Sinto que posso estar a 
ser exigido pela sociedade al-
guma evolução. Por exemplo, 
quando escrevi os textos não 
imaginava que algum dia es-
taria a conversar sobre eles. 
Isto impõe-me outras ques-
tões como “Porquê escrevo?”.

Porquê escreve?

O que me impele à escrita é 
mundo em meu redor, con-
jugado a uma revolta inte-
rior por muito do que vejo e 
vivo. Escrevo, porque quando 
escrevo me encontro, viajo, 
sinto-me mais perto de mim.

Disse, noutro dia, que as 
obras são fruto dos sofri-
mentos e dos ventos. A 
literatura é um espaço de 
desabafo?

Para mim não é exactamente 
um espaço de desabafo. Mas 
um espaço de desconstrução 
daquilo que são os paradig-
mas sociais para a constru-
ção daquilo que pode ser um 
sorriso no rosto. 
Olho os meus problemas 
como os problemas de um 
certo grupo social. Esta par-

Conversa com Mathe movida pelos premiados Romaria e (Des) Contos do Tempo

O que me impele à escrita é mundo em meu redor
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tilha pode levar os outros a 
não terem de experimentar 
as mesmas dores. Não sendo 
um espaço de desabafo, é um 
espaço de partilhas e de des-
construção dalgumas realida-
des.

É muito Armindo Mathe, 
enquanto ser vivente 
que está nos textos? 
Não tem muito esta ideia 
de um sujeito poético 
distante, até sentimen-
talmente, da pessoa 
Armindo Mathe?

Eu penso que o exercício de 
escrita, sobretudo no mo-
mento da edição, seja este 
distanciamento entre Armin-
do Mathe escritor e Armin-
do Mathe vivente. Mas não 
é possível distanciar o texto 
da pessoa que escreve, as-
sim como não é possível dis-
tanciar o texto do momento 
histórico, do contexto social. 
Então é nesta medida que 
sobram algumas vírgulas do 
Armindo Mathe no texto.

No livro de contos des-
ponta muito a ideia de 
insatisfação perante 
o mundo que o rodeia. 
Isto transmite a ideia de 
que usa a literatura para 
colocar as coisas no lugar. 
Esta percepção é erró-
nea?

Pode até ser para tirar as 
coisas do lugar. Vai acabar 
dependendo de quem lê. Os 
textos não são lições de mo-
ral, são provocações àqui-
lo que as pessoas pensam, 
àquilo que as pessoas vivem, 
provocações a estas coisas 
que estão ao meu redor. Vejo 
que as pessoas estão adorme-
cidas, estão acomodadas a 
certas situações. Então, acho 
que posso ser um veículo que 
pode soprar algumas coisas 
para o ar.

A literatura enquanto 
aquilo que revela...

Sim. A literatura como aqui-
lo que revela e faz com que 
os outros solucionem. 

Quem o ouve falar de des-
construção de paradig-
mas, de revelar, de ques-
tionar, sente que escreve 
já com alguma intenção 
que pode ser confundida 
pela ideia de missão que 
tem da literatura.

Pode sim haver esta con-
fusão. Mas para mim como 

ser inserido, numa socieda-
de, num grupo social, não 
me sinto à-vontade em ca-
lar aquilo que é o grito da 
maioria. Eu penso em dar 
voz ao grito que fica silencia-
do no meio de um “chapa”, 
na fila na busca de água. É 
desta voz que acho que posso 
ser interlocutor. A missão é 
algo que está dentro de mim. 
Para mim, não é a literatura 
que tem uma missão, mas o 
ser humano. O ser humano 
que escreve ou que faz lite-
ratura é que deve ter uma 
missão. 

Esta missão vai acabar 
sendo cumprida a partir 
dos textos escritos…

Sim. Mas vai depender tam-
bém da outra parte, do lei-
tor. Nós podemos escrever 
com certa pretensão, mas o 
leitor ter outra.

Sente-se muito da nossa 
literatura oral, das estó-
rias à volta da fogueira, 
em “(Des)contos do 
tempo”. Foi lá buscar os 
textos?

Alguns textos, penso que 
dois, foram na base disto. 
Foram na base desta litera-
tura oral africana. Eu tra-
balhei as histórias que ouvi 
quando criança, mas tirei-
-lhas o fim para trazer algu-
ma reflexão. 

Eis outra constante. As 
estórias do livro de con-
tos quase todas não nos 
apresentam o fim. É uma 
marca ou esta a pensar 
na participação do leitor?

Não aceitaria como marca, 
porque ainda sou “bebé” na 
escrita. Não sei o que me vai 
dar a cabeça lá mais para 
frente. Não gosto de coisas 
óbvias. Então, não coloco 
o fim, primeiro para que o 
leitor participe, depois pelo 
medo de dar um fim decep-
cionante.

O livro de poesia conta 
toda uma trajectória que 
podia caber num conto. 
Porque colocar isto num 
livro de poesia?

Embora os poemas estejam 
numa linha, como viagem, 
tem muitas ramificações que 
não caberiam em um livro 
de conto. Tem um conjunto 
de viagens que um conto não 
levaria. Cada poema é uma 
viagem.
Nesta romagem do campo 
para cidade, eu olho a des-
construção de valores, olho 
a perda de sonhos, olho o 
conformismo de um ser. E 
isto faz-me querer provocar. 
Enquanto na nossa sociedade 
temos esta viagem do campo 
para cidade, eu convido as 
pessoas a viajarem da cidade 
para um outro lugar. 

Este outro lugar seria 
uma viagem para dentro 
de nós?

Sim.

Diz, e diz muitas vezes, 
que a sua escrita é mo-
vida pelo sonho. Em que 
dimensão situamos os 
sonhos?

Embora eu goste de escrever, 
o que me move a escrever é 
este acreditar num mundo 
melhor. Embora não veja a 

literatura com esta missão, 
eu estou cheio desta vontade 
de mudar o mundo. 

E qual será o papel da me-
táfora nesta incursão?

Para mim a metáfora serve 
para animar a viagem. Uma 
única palavra que tenha sen-
tido em várias situações.

Trabalha com ela, a 
palavra, na casca ou no 
miolo?

Eu fui aprendendo neste pro-
cesso de escrita, a dar valor 
a musicalidade e a beleza da 
palavra. Depois de atingir 
aquilo que acredito ser o sen-
tido, busco moldar a palavra 
para que tenha beleza. Penso 
que é por isto que  é poesia. 

É muito da ideia da frase 
plástica, aquela polida 
para que seja bonita, 
mas cujo significado não 
é assim tão retumban-
te quanto a beleza nos 
sugere?

Não vejo a ideia de polir 
como aquela que dá bele-
za plástica. Olho a ideia de 
polir neste sentido de dar 

vários significativos e leve-
za aos olhos de quem lê. Por 
exemplo, se quiser retratar 
um acto de coito, não pos-
so usar palavras que vão es-
candalizar, tenho de usar a 
palavras que sugerem vários 
significados. Acho que os vá-
rios significados nascem deste 
polimento.

No poema “Renascença” 
diz que detesta frontei-
ras. De que fronteiras 
fala?

Todas. As fronteiras religio-
sas, espaciais, físicas, fictí-
cias. Detesto ver de um lado 
os muçulmanos e de outro os 
cristãos, detesto ver de um 
lado as mulheres e de outro 
lado os homens, detesto ver 
de um lado os universitários 
e de outro os camponeses. De-
testo qualquer fronteira que 
me limite os sonhos e o calor 
humano. Detesto isto, porque 
todos somos um.  Esta diversi-
dade que dá graça ao mundo.

Qual é o projecto  de poe-
ta que tem para si?

Nenhum. Nunca quis ser poe-
ta, nem escritor, por isso não 
tenho justificação e nem pla-
nos para isso. O que quero é 
ler e escrever.
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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

Romaria remete-nos a uma viagem - como o título sugere. 
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Nazir Salé no Ferroviário de Maputo  
O conceituado treinador moçambicano de basquetebol, Nazir Salé, é o novo treinador da equipa sénior fe-
minina do Ferroviário de Maputo.  O técnico está de volta à cidade de Maputo, depois de ter estado vários 
meses retido na Costa do Marfim devido ao fecho de fronteiras, imposto pela pandemia da Covid-19.desporto

O Clube Marítimo de Por-
tugal, na sua página oficial, 
confirmou na quinta-feira 
passada a contratação do 
internacional moçambicano 
Amâncio Canhembe, mais 
conhecido na comunidade 
desportiva por Neymar, que 
nas duas últimas tempo-
radas jogou pela equipa de 
Sub-23 do Vitória de Setú-
bal, tendo esta equipa des-
cido de divisão. O jogador, 
na sua reacção a este signi-
ficativo contrato, onde vai 
jogar na equipa “B” do Ma-
rítimo, com os olhos postos 
na equipa principal, deixou 
a seguinte mensagem: ‟É 
um orgulho enorme repre-
sentar o Maior das Ilhas. 
Estou muito fe l iz e vim 
para trabalhar, terminar a 
minha formação e dar o sal-
to para a equipa A o mais 
rápido possível”. 
O jogador moçambicano 
conta agora com 22 anos de 
idade. Conhecido por Ney-
mar no mundo do futebol, 
o atacante descreve-se como 
um jogador muito rápido, 
muito forte no um contra 
um e com um bom remate à 
baliza. Do meio-campo para 
a frente faz quase todas as 
posições. 
Sobre o seu curr icu lum 
desportivo, o jogador em 
alusão foi formado no Gru-
po Desportivo de Maputo, 
tendo passado ainda pela 
formação do Sporting e do 
Sertanense em Portugal. 

Neymar no Marítimo 

Sábado sagrado despede-se do 
campeão e nacionalista Augusto Matine

A comunidade desportiva, 
em particular o futebol, 
prestou o último adeus 
ao ex-jogador, treinador e 
dirigente, Augusto Mati-
ne. O velório teve lugar 
na sede da Federação 
Moçambicana de Futebol, 
onde foram lidas diversas 
mensagens de condolên-
cias. Matine despede-se 
num sábado que, para os 
amigos, era sagrado por-
que neste dia da semana, 
exceptuando nos últimos 
dias em que a doença se 
estava a agravar, juntava-
-se para orientar a equipa 
de veteranos de futebol, 
onde jogam muitos ex-
-Mambas. Matine foi con-
siderado um nacionalista 
e grande campeão na sua 
passagem pelo Benfica de 
Portugal. 

Alfredo Langa  

A semana passada 
foi muito triste 
para os amantes 
do desporto, em 
particular para 

o atletismo e futebol. Nessa 
semana, aconteceu o último 

adeus ao treinador da Lurdes 
Mutola, Stélio Craveirinha, 
pelo seu desaparecimento fí-
sico. O atletismo chorou a 
sua perda. 
Não tardou que a comuni-
dade futebolística recebesse 
com tristeza a notícia do de-
saparecimento físico do cam-

peão Augusto Matine, como 
carinhosamente era trata-
do ao longo da sua carreira 
como futebolista. No último 

sábado, a sede da Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF) ficou muito pequena, 
mesmo com as restrições da 
Covid-19, para dizer adeus a 
Augusto Matine. 
A comunidade desportis-
ta esteve em peso, desde 
os seus amigos do futebol, 

treinadores, árbitros, jo-
gadores, entre outros. Um 
dado importante é que Au-
gusto Matine tinha o sába-

do como o seu dia sagrado. 
Matine encontrava-se com 
os seus amigos, onde o as-
sunto era a bola, e orienta-
va uma equipa de futebol de 
veteranos, que contava com 
o seu grande amigo e capi-
tão Agostinho do Rosário, 
actual Primeiro-ministro de 
Moçambique. No velório, a 
família Matine deixou claro 
que a vida tem vários enig-
mas, sendo que o maior de-
les é a morte. E que naquela 
hora não havia palavras que 
pudessem ser ditas e que 
fossem capazes de confor-
tar os corações. Tudo pare-
cia perder o sentido e ficar 
pequeno diante de tamanha 
amargura. 
Os amigos e familiares de 
Matine exaltaram as suas 
obras, tendo dito na sua 
mensagem que ‟nesta hora 
de dor e sofrimento, ima-
gino que seja difícil seguir 
em frente. Perder um pai, 
irmão, tio, avô é perder um 
pedaço das nossas vidas, um 
tesouro insubstituível. Mas 
nós temos de permanecer cá, 

horando a vida dos que já 
não estão”. 
Entretanto, os amigos de 
Matine, na sua mensagem 
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Acordo entre Tottenham e Betway para 
projecção mútua em África

O clube de futebol Totte-
nham Hotspur, que com-
pete na Primeira Liga da 
Inglaterra, anunciou na 
passada quinta-feira uma 
extensão à sua parceria 
com a Betway. A Betway, 
uma empresa global de 
apostas desportivas e jogos 
online, tornou-se na Parcei-
ra Oficial de Apostas para 
África no início da época 
de 2019/20. A nova par-
ceria de vários anos per-
mitirá à Betway continuar 
a ter presença nos canais 
digitais e painéis de publi-
cidade dentro do campo de 
futebol do Tottenham, o 
que permitir-lhe-á uma li-
gação com os seus adeptos 
em África. Esta parceria é 
renovada numa altura em 
que Moçambique se anima 
com a chegada da Betway 
ao mercado, trazendo uma 

nova dinâmica de jogos e 
apostas. O objectivo da 
Betway é de fomentar a 
paixão pelo desporto, atra-
vés da análise de equipas e 
resultados, que ao mesmo 
tempo estimula e apoia o 
jogo responsável. O Grupo 
Betway é um líder de en-
tretenimento de primeira 
classe em apostas despor-
tivas e casino. Lançada 
em 2006, a empresa opera 
numa série de mercados 
online regulamentados e 
possui licenças no Quénia, 
Uganda, Zâmbia, África 
do Sul, Gana, Moçambi-
que e Nigéria. A Betway 
orgulha-se por proporcio-
nar aos seus subscritores 
uma experiência de apostas 
personalizada, divertida e 
informada, apoiada por um 
ambiente seguro e protegi-
do.

‟Foi com grande tristeza que 
recebi a notícia do faleci-
mento do Augusto Matine. 
Matine dentro de campo, 
todos o conhecem. Um cam-
peão. Ao serviço do Benfica, 
são inúmeras as épocas que 
realizou e os títulos que aju-

dou a conquistar. Mas, nesta 
triste hora, gostaria de falar 
sobre quem era Matine fora 
de campo. São enormes as 
referências que nos últimos 
dias li sobre ele. Todas jus-
tas mas, de certeza, insufi-
cientes. Uma pessoa humil-
de e de uma generosidade 
ímpar. Um homem bom que 
ficará para sempre na nossa 
memória e que deixará uma 
profunda saudade em toda a 
nação benfiquista e no povo 
moçambicano. Nesta hora, 
cumpre-me expressar as mais 
sentidas condolências à famí-
lia e amigos”.

“Um campeão ao serviço do Benfica”

“Perdemos um amigo da bola aos sábados” 

Miguel dos Santos, amigo de 
Augusto Matine, conta que 
o campeão foi muito genero-
so consigo. Aquando da sua 
estadia em Portugal, para 
uma formação, reteve algu-
mas memórias‟ “eu mesmo, 
estando distante dele, isso 
quer dizer numa cidade onde 
ele não vivia, o Matine fazia 
questão de se deslocar para 
onde eu estava. Andávamos 
nos restaurantes juntos, e 
uma coisa de que me lem-
bro com muita nostalgia é o 
facto de sempre lhe dizerem 
para não pagar as contas, só 

por ter jogado no Benfica. E 
virava-se para mim e dizia: 
tá ver oh Miguelito, jogar no 
Benfica é ser Deus aqui em 
Portugal”.     

“Não deixavam Matine pagar as contas”
Miguel dos Santos, amigo

O amigo de infância de 
Augusto Matine, Humber-
to Matsolo, e pai do actual 
treinador de futebol Sérgio 
Faife, guarda as seguintes 
memórias de Matine‟ “não 
me esqueço de Matine, que 
quando se apercebia que al-

guns jogadores tinham al-
gum talento lá no bairro de 
Minkadjuine ele ia bater à 
porta, e pedia aos pais para 
nos deixarem jogar à bola. 
Já demonstrava um carác-
ter humilde e de liderança. 
E não tardou. Por ser dedi-
cado, surpreendeu-nos e fica-
mos satisfeitos quando saiu 
de uma equipa da Segunda 
Divisão para o Benfica de 
Portugal, e de peito aberto 
teve o seu merecido desta-
que em Portugal”. Acres-
centou que “era um homem 
generoso e amava a sua ter-
ra. Posso dizer um naciona-
lista”.

Humberto Matsolo, amigo de infância

O actual Primeiro-ministro 
de Moçambique,  Car los 
Agostinho do Rosário, aos 
sábados, quando a agen-
da de trabalho não o aper-
ta, junta-se aos seus amigos 
para uma peladinha de bola 
numa equipa onde militam 
muitos ex-jogadores de fu-
tebol, com maior destaque 
para os que tiveram uma 
passagem pelos Mambas. 
Agostinho do Rosário disse 
que “nós que continuamos 
a jornada temos o dever e a 
responsabilidade de tudo fa-
zer para honrar o teu nome. 
Nestas ocasiões, testemu-
nhamos com satisfação quão 
grandioso Matine era. Por 
isso não hesitamos em afir-
mar que parte da história 
deste belo País foi feita pe-
los teus feitos. O País agra-

dece por isso”. 
Do Rosário recordou que 
mesmo já em estado avan-
çado da doença, Matine não 
perdia um sábado para se 
juntar aos seus amigos. “Por 
vezes quando não o víamos, 
éramos obrigados a ir levá-lo 
em casa, para ver no rosto 
a sua alegria contagiante. 
Foi-se um grande homem da 
bola”.       

Agostinho do Rosário, capitão 
da equipa de veteranos

de condolências, frisaram 
que “da convivência do pós- 
futebol, nas manhãs de sába-
do, não temos coragem de te 
dizer adeus, mesmo sabendo 
que de ora em diante todas 
as manhãs e tardes de sába-
do já não terão o mesmo bri-
lho. O mesmo entusiamo e a 
mesma alegria. Quis o des-
tino que às 9 horas de um 
sábado estivéssemos conti-
go novamente, pese embora 
desta vez seja para de ti nos 
despedirmos”. 
A Associação de Futebol de 
Veteranos da Cidade de Ma-
puto, na sua mensagem de 
condolências, de viva voz, 
disse que foi-se um jovem 
de Minkadjuine. “Quanto a 
nós da AFVM, muito ainda 
esperávamos dele, tendo em 
conta a sua experiência nas 
lides futebolísticas e as si-
nergias e motivações que ele 
procurava e ajudava a criar 
para a nossa associação, 
principalmente nestes mo-
mentos difíceis da sua gesta-
ção”.

Da Segunda Divisão para 
Portugal 

A mensagem de condolên-
cias da Federação Moçam-
bicana de Futebol (FMF) 
dizia‟ “Mister Matine, como 
carinhosamente o chamáva-
mos, foi nosso amigo, cole-
ga, companheiro e ícone do 
desporto, em geral, e do 
futebol, em particular. Em 
vida foi um destacado na-
cionalista que de livre e es-
pontânea vontade abdicou 
de condições favoráveis de 
trabalho que tinha na Eu-
ropa e regressou ao País de 
origem para contribuir para 
o seu crescimento e desen-
volvimento em diferentes 
dimensões”. 
Como jogador de futebol, 
Augusto Matine saiu de um 
clube da II Divisão de Mo-
çambique - o Central- para 
integrar o Benfica, um dos 
grandes clubes do futebol 
português,  entre 1967 e 
1973. Durante esse período, 
Matine teve uma passagem 
pelo Vitória de Setúbal. 
Entre 1973 e 1976 voltou 
a jogar pelo Benfica, antes 
de envergar as camisolas do 
Portimonense, Lusitano de 
Évora, Desportivo das Aves, 
Estrela da Amadora e Tor-
ralta. 
Augusto  Mat ine  somou 
nove internacionalizações 
por Portugal, tendo se es-
treado a 10 de Maio de 1970 
em Lisboa, frente à Itália. 
Mais tarde, seguiu a carrei-
ra de treinador, orientando 
em Portugal o Estrela da 
Amadora, para depois con-
duzir a selecção de Moçam-
bique, entre 2001 e 2002, e 
o Ferroviário de Maputo, 

Luís Filipe Vieira, presidente do 
Benfica de Portugal

“Ele sempre vinha pedir aos meus pais para jogar”

em 2003. Matine foi igual-
mente gestor no Grupo Des-
portivo Maputo. Vincando 
uma forte capacidade pro-
fissional, Augusto Matine 
deu o seu peito à causa do 
futebol nacional, deixando a 
sua marca positiva pelos clu-
bes por onde passou e na Se-
lecção Nacional A e de Sub-
17, esta última que sob sua 
orientação conseguiu o apu-

ramento para uma fase final 
do Africano da categoria. 
Para a FMF, o seu desa-
parecimento físico consti-
tui uma perda irreparável e 
deixa um enorme vazio no 
seio dos desportistas e da 
sociedade moçambicana. O 
desporto moçambicano, em 
particular o futebol, perde 
assim uma mais-valia. Que a 
sua alma descanse em paz!
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Na maioria das piscinas 
da cidade de Maputo, 
na inspecção da Se-
cretaria de Estado de 
Desportos, em parceria 
com outras entidades, 
constatou-se haver as 
mínimas condições, até 
então, para a retoma 
aos treinos nos clubes 
que movimentam a na-
tação. Segundo apura-
mos, as mesmas serão 
alvos de actualização 
periódica, em função da 
dinâmica do trabalho de 
fiscalização e monitoria 
ao nível nacional.

Alfredo Langa  

Já entramos  no 
novo normal des-
portivo em Mo-
çambique com a 
retoma gradual 

das actividades desporti-
vas, em diversas modali-
dades. As que vão buscar 
apuramento para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, 2020, 
adiados para o próximo 
ano, ainda na eminência 
de serem adidos devido à 
Covid-19, já estão em ac-
tividades, concretamente 

nas modalidades de boxe, 
vela e canoagem, voleibol 
de praia, natação, judo e 
karaté. Segundo apuramos, 
no âmbito da implementa-
ção do Decreto nº 79/2020, 
de 4 de Setembro, que de-
clara a situação de cala-
midade pública e activa o 
alerta vermelho no contex-
to da Covid-19, foram defi-
nidas medidas para a con-
tenção da propagação da 
pandemia durante o perío-
do em que vigora a situa-
ção da calamidade pública. 

Neste contexto, os Servi-
ços de Assuntos Sociais 
da Cidade de Maputo e a 
Inspecção das Actividades 
Económicas, INAE, reali-
zaram recentemente uma 
acção de fiscalização a pis-
cinas a nível da cidade de 
Maputo, a fim de aferir a 
observância das condições 
necessárias para a retoma 
segura das actividades, no 
âmbito das medidas de 
contenção da propagação 
da Covid-19, tendo sido 
aprovadas e autorizadas 

para a retoma aos treinos 
algumas infra-estruturas 
desportivas, em particular a 
Piscina Raimundo Franisse, 
localizada na Associação de 
Natação da Cidade de Ma-
puto, ANCM. 
De referir que esta figura 
emblemática da natação foi 
homenageada a título pós-
tumo pelo Governo de Mo-
çambique, presidido por Fi-
lipe Nyusi, com a medalha 
de Mérito Desportivo, jun-
tamente com Lucas Sinoia 
(boxe), Aurélia Manave 

(basquetebol) e Pio Matos, 
também no basquetebol. 
Foram também aprovadas 
as piscinas do Clube Gol-
finhos, Naval, Marítimo, 
Ferroviário de Maputo, 
Olímpica do Zimpeto e Des-
portivo de Maputo. A pis-
cina situada na Escola Se-
cundária Estrela Vermelha, 
da pertença do Clube Tu-
barões Azuis, também foi 
aprovada, juntamente com 
a da Escola Americana.
 Segundo garantias dadas 
pelo inspector da Secreta-
ria de Estado de Despor-
tos, Sidónio Chavisse, as 
piscinas em alusão serão 
alvos de actualização pe-
riódica, em função da dinâ-
mica do trabalho de fiscali-
zação e monitoria ao nível 
nacional.

Piscinas aprovadas/au-
torizadas 

-Clube Golfinhos de 
Maputo
-Clube Naval  
-Clube Marítimo 
-Clube Ferroviário de 
Maputo
-Grupo Desportivo de 
Maputo
-Piscina Olímpica do 
Zimpeto (de aqueci-
mento) 
- Estrela Vermelha de 
Maputo (pertencente 
ao Clube Tubarões de 
Maputo)   
-P i s c ina  da  Esco la 
Americana  

Pormenor duma actividade de natação 


