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Confirma Padre Edegard, que assiste de perto a guerra em Cabo Delgado 

PUBLICIDADE

Escolas reabrem mas o perigo 
continua à espreita 
Os alunos da 7ª classe regressam à escola com as medidas de 
protecção contra a pandemia observadas. Fora o perigo à espreita, 
abraços, selfies com total inobservância das medidas de prevenção 
contra a Covid-19 são visíveis e em alguns casos ocorrem diante do 
olhar impávido do guarda da escola e/ou dos professores. Centrais

PUBLICIDADE

FDS suspeitam da 
agenda das agências 

humanitárias 

dos terroristas
dos terroristasdos terroristas

Muidumbe 
nas mãos
Muidumbe 
nas mãos

- Mueda sob alerta, insurgentes ameaçam 
atacar a partir de 20 de Novembro
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destaques
Insurgentes ameaçam atacar Mueda em 7 dias 
20 de Novembro é a data limite que os insurgentes deram aos  moradores de Mueda e Muidumbe para abando-
narem livremente a região. Já se verifica um êxodo de proporções bíblicas, com famílias a empreenderem fugas 
a pé, num tempo em que os preços das viagens dispararam de forma exponencial. Várias instituições comerci-
ais já começam a ensaiar o encerramento. 

Esta guerra ultrapassa o fundamentalismo religioso
Padre Edegard Silva Júnior sobre as origens do conflito em Cabo Delgado

O Padre Edegard Silva Jú-
nior tem 60 anos e nunca 
havia estado numa zona 
de guerra. Saiu do Brasil 
para a Diocese de Pemba 
e foi colocado na Paró-
quia de Muidumbe. Viu 
lá o ataque de 7 de Abril 
deste ano, o primeiro ao 
planalto, depois de várias 
aldeias da planície do 
distrito terem sido incen-
diadas. Foi obrigado, com 
mais de 30 missionários a 
norte de Cabo Delgado, 
a mudar-se para Pemba. 
O distrito de Muidum-
be está tomado pelos 
insurgentes desde 30 de 
Outubro, com famílias 
inteiras nas matas. 

Elton Pila

R
ecentemen-
te, ouvimos 
notícias do 
desapareci-
mento de 10 

jornalistas da Rádio São 
Francisco de Assis em 
Muidumbe. São notícias 
reais?

-Sim. Mas não é um facto 
isolado. Não sei quem usou 
o termo desaparecido. De-
saparecimento é quando por 
um motivo político ou ideo-
lógico as pessoas somem. O 
que aconteceu foi que, desde 
30 de Outubro, o distrito de 
Muidumbe foi tomado por 
insurgentes. Os jornalistas 
fugiram para o mato junto 
das suas famílias e outras 
populações do distrito. Fugi-
ram até chegarem a lugares 
seguros, onde a Igreja podia 
mandar ajuda.

Talvez tenha sido olhado 
como um evento isolado 
pelo histórico de desapa-
recimento de jornalistas 
em Cabo Delgado.

-Pode ser. Mas todos eles fo-
ram ao mato para resguardar 
a vida. Todos eles saíram 
com as famílias. Trata-se de 
uma fuga para defender a 
vida. Foram caminhando e 
caminhando, na sua grande 
maioria optaram por chegar 
a Mueda, mas outros foram 
a Pemba, Montepuez, Nam-
pula, cada um opta por um 
lugar conforme as condições. 

Saíram a pé?

-Todos. O único caminho era 
pela mata e a pé. São cerca 
de 40 quilómetros por estra-
da, mas porque tiveram de 
usar vias alternativas, fize-
ram em quilómetros maiores. 
Quem levava crianças parou 
por mais tempo. 

O Padre também saiu de 
Muidumbe?

-Sai de Muidumbe, mas mui-
to antes, foi logo depois do 
primeiro ataque no dia 7 de 
Abril. Aí já não havia condi-
ções de voltar. O Bispo Dom 
Luiz Lisboa orientou para 
que não regressássemos pela 
segurança. 
Os ataques são constantes na 
região norte de Cabo Delga-
do. Depois do ataque do dia 
30 de Outubro, os insurgen-
tes continuam lá até hoje. 
Muidumbe está tomado. As 
outras comunidades têm es-
tado a ser atacadas constan-
temente. Toda a população 
está no mato. Quem tem um 
valor monetário pode ir a 
uma cidade que acha segura. 
Quem não tem continua no 
mato. 

Os preços das viagens 
por conta da guerra subi-
ram de forma exponencial. 
O que pode dificultar a 
fuga das populações das 
zonas de guerra... 

-Isto tem dificultado muito. 
Para todas as passagens o 
valor subiu. Um dos lugares 
que as pessoas vão é Pemba, 
que custa agora 1200 meti-
cais, no tempo comum eram 
500. Para Nampula, eram 
600/700 e está agora a 1600 
meticais. O valor subiu mui-
to e isto tem dificultado para 
estas famílias que já estão 

em situação dramática. 

Tem ideia de quantas 
pessoas são?

-Pelo número de pessoas 
que têm chegado a Mueda 
se pressupõe que é uma boa 
parte da população. A popu-
lação de Muidumbe é de 79 
mil habitantes.

Agora, o número deve 
estar muito longe disso?

-Sim.

Tem estado a trabalhar 
a partir de Pemba. Como 
tem sido o trabalho com 
os deslocados? 

-Tem sido muito difícil. A 
cidade já não consegue com-
portar tanta gente. A solida-
riedade internacional já não 
consegue comportar alimen-
tação e medicamentos. Pre-
cisamos de uma explicação 
para o motivo desta guerra, 
as pessoas querem voltar 
para suas zonas de origem, lá 
onde têm suas raízes.

Esta avalanche de des-
locados não pode abrir 
espaço para que Pemba 
seja uma nova zona de 
guerra?

-Acredito que não pela força 
militar que existe na região, 
também por ser a capital. 
Acho que o Governo não 

pode deixar uma coisa destas 
acontecer.
Todos os missionários que 
estavam nas zonas de guer-
ra estão em Pemba. Todos 
estamos seguros. A Diocese 
e os bispos deram-nos estas 
garantias. Na região norte 
somos 35 missionários na re-
gião da guerra. Estamos to-
dos no mesmo sítio. 

Confirma as notícias de 
decapitações?

-Decapitações vêm aconte-
cendo nestes anos todos. Isto 
não é novidade. Acontece 
constantemente. Mas dizer 
que houve estas decapita-
ções de que fala é complica-
do, ninguém tem informações 
concretas. Nesta aldeia que 
se diz que houve decapita-
ções ninguém está. Não po-
demos dizer que houve, não 
sabemos qual é a fonte. Tem 
coisas que só quando a guer-
ra passar é que podemos ter 
a certeza. Mas decapitações 
de pessoas não são novidade 
dentro desta guerra. 

Por se tratar de radicais 
islâmicos, a Igreja Católica 
tem sido alvo preferencial 
ou nem por isso?

-Não existe este carácter de 
um confronto contra cris-
tãos. Isto não é claro. Não 
se registava um ataque con-
tra uma igreja. Tivemos al-
guns templos violados, mas 
em Mocímboa da Praia, por 

exemplo, a destruição dá-se 
a partir dos bombardeios. 
Não por serem cristãos. Não 
podemos afirmar que esta é 
uma guerra contra os cris-
tãos. Esta guerra ultrapassa 
a questão do fundamentalis-
mo religioso. Nós queríamos 
ouvir a explicação oficial das 
razões desta guerra. Sempre 
morrem os pobres, as pessoas 
simples, sem envolvimento 
político ou ideológico. A po-
pulação quer saber, porque 
está sempre envolvida. 
Tem hora que minha missão 
é receber pessoas que que-
rem fugir das zonas de guer-
ra e recomeçar a vida. Agora 
mesmo recebi dois animado-
res de comunidade a pedirem 
ajuda para saírem de Pem-
ba para Nampula. Perguntei 
quantos eram, disseram-me 
30 pessoas, e isto significa em 
termos de custos 48 mil meti-
cais. Eu não tenho esse valor. 

Disse que não é apenas a 
questão do fundamenta-
lismo religioso. Levanta-
-se agora a perspectiva 
étnica. Como olha para 
estas teorias?

-É uma série de factores. Mas 
pelo pouco que conheço de 
Moçambique, esta dimensão 
étnica não encontra grande 
enquadramento. Tenho vis-
to isto em outras partes de 
África, mas em Moçambique 
não há este envolvimento po-
lítico e ideológico das etnias. 
Não existe nesta região con-
flito entre macuas e makon-
des. A convivência é muito 
fraterna. Os factores passam 
pela dimensão económica por 
conta do potencial económico 
da região. 

Recentemente, a Tanzâ-
nia lançou roquetes para 
Cabo Delgado, como se 
quisesse mostrar o seu 
poderio. Uma actuação 
conjunta entre a Tanzâ-
nia e Moçambique pode 
ajudar a ultrapassar este 
conflito? 

-Sobre este lançamento de 
roquetes não ouvi, talvez 
quem esteja em Pemba. So-

“Decapitações vêm acontecendo nestes anos todos. Isto não é novidade”
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Igreja Católica sensibiliza crentes 
para apoiarem os deslocados
Já são mais de 400 mil des-
locados afectados pelo ter-
rorismo em Cabo Delgado. 
É nesta senda que a Caritas 
moçambicana vai sensibilizar 
os crentes para apoiarem as 
populações fugidas da guerra. 
Aliás, a Diocese de Pemba 
está a desempenhar um papel 
fulcral no apoio aos refugia-
dos, oferecendo apoio psicoló-
gico, alimentação e vestuário.   
Os Bispos Católicos de Mo-
çambique estiveram reuni-
dos em II sessão ordinária 
da Conferência Episcopal, 
onde passaram em revista 
com destaque os ataques ter-
roristas em Cabo Delgado, 
que estão a atingir contornos 
alarmantes devido ao drama 
humanitário e número de re-
fugiados que tende a crescer, 
não descurando a situação vi-
vida no Centro do País, com 
a Junta Militar, liderada por 
Mariano Nhongo, a protago-
nizar ataques contra milita-
res e civis.  
Segundo Dom João Carlos, 
Bispo de Chimoio e porta-
-voz da Conferência Epis-
copal, a Igreja vai reforçar 
todos os organismos que 
trabalham na área social, as 
Caritas moçambicanas e Ca-
ritas Diocesanas vão se foca-
lizar de forma mais concreta 
nas condições que os deslo-
cados do País atravessam. 
‟O trabalho vai se cingir na 
sensibilização das comunida-
des ao nível das paróquias de 
modo que o esforço de todos 
os cristãos seja de mitigar a 
dor das populações”, disse 
o porta-voz da Conferência 
Episcopal. 
Em relação aos últimos ata-
ques no distrito de Muidum-
be, Dom João Carlos conta 
que tiveram alguns assesso-
res que ajudaram a reflectir 
sobre a melhor forma de in-
tervir, mas também houve 
algum trabalho feito no ter-
reno. ‟A situação é crítica e 
muito instável, sendo difícil 
precisar efectivamente as si-
tuações reportadas pelas po-

pulações, mas a sensação e 
percepção que temos é duma 
situação bastante desoladora 
que necessita duma interven-
ção contundente. Mas prima-
riamente deve-se encontrar 
modos de se acolher a popu-
lação em mínimas condições, 
com cobertores, alimentação 
e tendas na cidade de Pem-
ba”, explicou. Acrescentou 
que a situação dos deslocados 
é instável e muda constante-
mente. A título de exemplo, 
a cidade da Beira começa a 
receber deslocados oriundos 
da província de Cabo Delga-
do. 
De salientar que os últimos 
deslocados oriundos de vá-
rios distritos da província de 
Cabo Delgado fugidos dos 
ataques terroristas, que es-
tavam na praia de Paquite-
quete, na cidade de Pemba, 
há um mês, foram transferi-
dos para os locais de destino 
e outros distribuídos pelas 
restantes províncias do País. 
Trata-se de famílias que 
abandonaram as suas zonas 
de origem e que não tinham 
meios para continuar a via-
gem até onde pretendiam 
chegar. Redacção 

O Comando Conjunto das 
Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS), um corpo for-
mado pelos ministérios da 
Defesa e do Interior, denun-
cia que algumas agências 
humanitárias solicitam com 
frequência às FDS infor-
mações vitais e de grande 
impacto no teatro das ope-
rações, “com interesses des-
conhecidos”, e que por isso 
estas não as facultam, pelo 
facto de serem confidenciais 
e sensíveis à exposição.
As agências e organizações 
humanitárias, coordenadas 
pela Agência das Nações 
Unidas para os Refugia-
dos (ACNUR), são as que 
se destacam na resposta à 
crise humanitária em Cabo 
Delgado. O número de des-
locados cresce quase todos 
os dias, dificultando a res-
posta destas e do Governo, 
através do Instituto Nacio-
nal de Gestão de Calamida-
des (INGC), a quem compe-
te e é desafiado a criar as 
condições mínimas, confor-
me as normas internacio-
nais de modo a viabilizar a 
prestação de ajuda que se 
encontra condicionada.
Talvez seja por isso que o 
relatório da 1ª Comissão 
parlamentar recomenda 
uma intervenção coorde-
nada e multissectorial ur-
gente das autoridades, pois 
os centros de acolhimento 
“não têm capacidade de 
acolher todos os deslocados, 

obrigando-os a recorrer a 
outros locais e províncias do 
País”. 
Este relatório traça uma 
crise humanitária dramá-
tica enfrentada pelos des-
locados, onde, para além 
da falta de capacidade, os 
centros de acomodação não 
possuem condições mate-
riais e de higiene para res-
ponder à demanda das víti-
mas dos conflitos armados. 
O sistema de saneamento, 
por exemplo, nos centros de 
acomodação, está colapsa-
do e há eclosão de doenças 
diarreicas.
Para uma resposta à altura, 
a informação precisa circu-
lar entre os intervenientes 
na gestão dessa crise huma-
nitária. No entanto, é nes-
sa busca de informação que 
algumas agências se viram 
acusadas pelo Comando 
Conjunto das Forças de De-
fesa e Segurança de solicitar 
com frequência informações 
sensíveis que, quando ex-
postas, podem comprome-
ter o desempenho daquela 
equipa que está na linha da 
frente no combate à insur-
gência.
“Algumas agências humani-
tárias, frequentemente, soli-
citam às FDS informações 
vitais e de grande impac-
to no teatro das operações, 
com interesses desconheci-
dos, e que por isso as mes-
mas não as facultam, pelo 
facto de serem confidenciais 

e sensíveis à exposição”, lê-
-se no relatório da 1ª Comis-
são, a Comissão dos Assun-
tos Constitucionais, Direitos 
Humanos e Legalidade (CA-
CDHL), que cita o Coman-
do Conjunto das Forças de 
Defesa e Segurança. 
As acções dos grupos arma-
dos em Cabo Delgado obri-
garam à fuga de mais de 420 
mil pessoas das suas zonas 
de origem em busca de se-
gurança noutros pontos da 
província. Entretanto, a ten-
tativa de busca de segurança 
no único país que faz fron-
teira com aquela província, 
a Tanzânia, fracassou, tendo 
este rejeitado todos (832) 
que lá foram buscar ajuda.
Dentre várias recomenda-
ções, o relatório parlamentar 
sugere que o Governo deve 
assegurar as condições bási-
cas às populações que estão 
nos centros de acolhimento 
e reassentamento, bem como 
apoio psicossocial, reforçar a 
combinação de esforços en-
tre as instituições do Gover-
no, agências humanitárias 
nacionais, internacionais e 
da Sociedade Civil para uma 
actuação eficaz de apoio aos 
deslocados.
O documento recomen-
da ainda ao Executivo que 
garanta o registo de iden-
tificação das famílias deslo-
cadas pela guerra que per-
deram os seus documentos 
de identificação civil.

Nelson Mucandze

FDS suspeitam da agenda das agências 
humanitárias em Cabo Delgado

Dom João Carlos, Bispo de Chimoio

bre as relações diplomáticas 
também não tenho muito a 
dizer. Mas eu, pessoalmen-
te, tinha uma esperança do 
encontro dos Presidentes da 
África Austral, que aconte-
ceu a partir de Maputo, pen-
sei que fosse sair uma decisão 
colectiva. Mas não saiu nada 
até agora. 

É estranho este afas-
tamento da SADC, da 
Tanzânia, sobretudo, 
agora que este conflito é 
partilhado.

-São respostas que para mim, 
que estou há pouco tempo, 
é difícil ter. Estou em Cabo 
Delgado há três anos, saio de 
um problema e entro noutro. 
Foi o ciclone Kenneth, depois 
uma tempestade que deixou 
cair duas pontes, e as pontes 
continuam caídas. E também 
esta guerra. Tem hora que a 
gente não dá conta de estu-
dos e análises. Gostaríamos 
que o Estado desse algumas 
informações.  

Depois do rapto de duas 
missionárias, como ficou 
o ânimo dos missionários 
na zona de guerra.

-Quando se foi agravando a 
situação, Dom Luiz Lisboa já 
havia pedido que todos nós 
saíssemos. Todos nós missio-
nários, na verdade, quando 
vamos para uma missão esta-
mos preparados. Criamos la-
ços com o povo. Ninguém de-

sanima pela força da missão 
que é levar esperança. Todos 
nós estamos esperando que a 
guerra termine em Cabo Del-
gado. Ninguém desanimou. 
A gente adoptou medidas de 
segurança.

As actividades missioná-
rias continuam?

-As actividades continuam. 
Aos domingos vamos cele-
brar as missas em Metuge. 

As religiosas vão fazendo 
atendimento, visitas de apoio 
psico-social.

Ainda há esperança para 
Cabo Delgado?

-Diria de duas maneiras. 
Se a pessoa humana deixa 
morrer a esperança está 
matando um dos sentimen-
tos mais profundos da pes-
soa humana. Para nós que 
ainda carregamos o cris-
tianismo é ainda mais pro-
fundo, o cristão não pode 
perder nunca a esperança. 

Então, há esperança. Se 
nós temos esta esperança, 
o povo moçambicano mais 
a inda ,  n inguém nasceu 
para guerra, ninguém nas-
ceu para passar fome. Te-
nho esperança que isto aca-
be. Mas quando?

Pelo que temos estado a 
ver parece que não será 
tão cedo?

-Sim. Este cessar dos ataques 
parece não estar perto de 
acontecer.

A cidade [de Pemba] já não consegue comportar tanta gente
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Versão dos deputados à situação dos Direitos Humanos em Cabo Delgado

destaques
Moçambique no 26.º lugar do Índice Ibrahim de Governação Africana 2020
Moçambique ficou na 26.ª posição do Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG), mostrando uma 
tendência de deterioração acelerada, indica o relatório. Moçambique totalizou 49 pontos, menos 
0,2 do que há dez anos, registando declínios acentuados nas categorias de “Participação, direitos 
e inclusão” e de “Segurança e Estado de Direito”. 

Parlamento desdramatiza 
brutalidade das FDS Raptores cada vez 

impunes e ousados 

A capital do país, Maputo, 
voltou a registar mais um caso 
de rapto. A vítima é um em-
presário da cidade da Beira 
que foi interpelado por mal-
feitores no cruzamento entre a 
avenida 24 de Julho e Salva-
dor Allende.
O crime, com características de 
ousadia e afronta às autorida-
des policiais, ocorreu por vol-
ta das 11 horas de sábado nas 
imediações do edifício Shopping 
24. Conforme “O País” apurou, 
a vítima é Ismael Harron, em-
presário do grupo Uzeir Trade 
Center, da Beira.
“Veio uma viatura em direcção 
da Avenida Salvador Allende. 
Nela estavam quatro ocupan-
tes e um deles saiu da viatura 
e obrigou o senhor a entrar no 
carro. O motorista do senhor 
raptado tentou resistir, mas os 
criminosos tentaram disparar”, 
contou uma testemunha, que 
revelou ainda que o empresá-
rio se fazia a uma barbearia 
num dos locais próximos.
A Polícia garante que já acti-
vou as linhas de investigação 
para o esclarecimento do caso, 
o mais rápido possível.
“Nos associamos ao Serviço 
Nacional de Investigação Cri-
minal e trabalhos subsequen-
tes estão agora a decorrer”, 
avançou Leonel Muchina, por-
ta-voz do Comando na Cidade 
de Maputo.
Este rapto na capital do país 
acontece menos de 15 dias 
após um outro rapto de uma 
jovem portuguesa, na cidade 
da Matola. Um caso que con-
forme “O País” apurou terá 
sido resolvido mediante paga-
mento de resgate.
Lembre-se que há menos de 
dois meses empresários na ci-
dade da Beira paralisaram as 
actividades comerciais por três 
dias, em jeito de protesto con-
tra os raptos e sequestros.
Recorde-se que há três sema-
nas, uma cidadã de naciona-
lidade portuguesa havia sido 
raptada em plena luz do dia. 
O crime ocorreu após simula-
ção de um acidente e envolveu 
troca de tiros entre a seguran-
ça privada da mulher, filha 
de um comerciante na capital 
moçambicana, e os raptores.

Os deputados que esca-
laram as províncias com 
focos de guerra para, 
entre outros, avaliar a 
situação de violação dos 
Direitos Humanos, confir-
mam a limitada capacida-
de logístico- material das 
Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS). Dizem ainda 
no seu relatório não ter 
encontrado evidências 
de violação dos Direitos 
Humanos por parte das 
FDS, reiterando a posição 
do Governo que acusa os 
insurgentes de falsificar 
vídeos. 

Nelson Mucandze

A Comissão dos 
Assuntos Cons-
titucionais, Di-
reitos Humanos 
e  Lega l idade 

(CACDHL), a Primeira Co-
missão da Assembleia da Re-
pública (AR), retrata depois 
do seu trabalho no campo, 
que não incluiu deputados da 
Renamo, uma situação críti-
ca em Cabo Delgado, come-
çando pela brutalidade das 
partes que se confrontam até 
à gestão dos deslocados con-
centrados, na sua maioria, 
em Pemba, capital daquela 
província.
Do encontro com o Comando 
Conjunto, os deputados fica-
ram a saber que a situação 
da ordem pública ao nível 
da província é relativamente 
estável, apesar de ter havi-
do alguns focos de assalto à 
mão armada no distrito de 
Montepuez, motivados pelas 
descobertas de reservas de 
recursos minerais.
No entanto, como se lê no 
relatório, em termos de segu-
rança de pessoas e bens, do 
Estado e de particulares, a 
situação é grave, devido aos 

ataques terroristas que se ve-
rificam nos distritos do nor-
deste e centro da província. 
A título de exemplo, no pre-
sente ano, no dia 23 de Mar-
ço, ocorreu mais um ataque 
terrorista no distrito de Mo-
címboa da Praia, marcando 
a instabilidade generalizada 
naquela região 
do norte e cen-
tro da provín-
c i a  d e  Cabo 
Delgado.
“Neste momen-
to preocupa o 
Comando Con-
junto o facto 
de o distrito de 
Mocímboa da 
Praia estar nas 
mãos dos terro-
ristas, sobretu-
do o porto e o 
aeroporto”, lê-
-se no relatório, 
que de alguma forma, pelo 
menos neste ponto, não foge 
do que já se sabe.
Foi ainda do Comando Con-
junto que os deputados, li-
derados por António Boene, 
presidente da Primeira Co-
missão, ficaram a saber que 
quanto à alegada violação 
dos direitos humanos, o ini-
migo (insurgentes) a cada dia 
que passa sofistica-se muito 
no uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação, e 
“falsifica vídeos com o objec-
tivo de desinformar a socie-
dade com o intuito de desa-
creditar as FDS, difundindo 

informações que chocam a 
sociedade”. 
Esta afirmação não é recente, 
lembre-se, embora com recor-
rente contradição. O  mesmo 
discurso foi usado para rea-
gir às denúncias da Amnistia 
Internacional, que depois de 
análise denunciou a alegada 

v io lação  dos 
direitos huma-
nos. 
Das constata-
ções sobre es-
sas violações, o 
relatório indica 
que os terro-
r i s tas  recru-
tam cidadãos 
nacionais para 
se filiarem ao 
grupo por meio 
de vio lência , 
intimidação 
e  ameaça de 
morte.

Adiante, o que já se sabe, 
pinta um quadro sangrento 
de populações assassinadas, 
esquartejadas em frente de 
seus familiares e vizinhos, 
como meio bárbaro de inti-
midação e terror. Esta prá-
tica macabra é atribuída aos 
terroristas, que desde 5 de 
Outubro de 2017 aterrorizam 
a província de Cabo Delga-
do.
“Não foram encontradas evi-
dências de violação dos direi-
tos humanos por parte das 
FDS do Estado”, observa 
aquela comissão, denuncian-
do porém que “foram repor-

tadas situações de uso abusi-
vo de força e autoridade por 
parte destas”.
Um outro aspecto destacado 
no capítulo que ilustra a si-
tuação dos direitos humanos 
tem a ver com a capacidade 
logístico- material das FDS, 
que de acordo com o relató-
rio está aquém das reais ne-
cessidades do teatro das ope-
rações. É neste sentido que a 
Primeira Comissão recomen-
da o reforço, com recurso a 
meios modernos e sofistica-
dos, da capacidade logístico-
-material das FDS para fa-
zerem face aos ataques dos 
terroristas.
Mais adiante, o relatório 
alerta sobre a “necessidade 
de reforçar a vigilância, para 
garantir que as populações 
deslocadas não sejam víti-
mas dos terroristas e homens 
armados, que podem se in-
filtrar nos centros de acolhi-
mento e perpetuarem o medo 
e terror no seio da popula-
ção”.
Lembre-se que a Renamo 
não participou na produção 
do relatório, alegando que no 
lugar da CACDHL deve ser 
constituída uma comissão de 
inquérito para averiguar de-
núncias de violação dos direi-
tos humanos em Cabo Delga-
do.
O documento foi debatido 
na passada quinta-feira, mas 
logo no início da sessão a 
bancada da Renamo abando-
nou o debate.

“Não foram en-
contradas evidên-
cias de violações 
dos direitos 
humanos por 
parte das FDS do 
Estado, porém 
foram reportadas 
situações de uso 
abusivo de força e 
de autoridade por 
parte destas”. 
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O jurista e activista dos 
direitos humanos João 
Nhampossa considera a 
nova Lei de comunicação 
social de intimidatória, 
sublinhando que a lei mais 
parece um código penal 
devido aos elementos 
proibitivos constantes, 
como por exemplo a obri-
gatoriedade de proteger 
o segredo de Estado. 
Outra novidade tem a ver 
com o editor e director, 
que se pela terceira vez 
for condenado por crime 
de difamação ou injúria 
fica interdito de dirigir 
qualquer órgão de infor-
mação por dois anos. 

Neuton Langa

Foi durante o se-
minário sobre a 
nova Lei de Im-
prensa em Mo-
çamb ique ,  su -

bordinado ao tema ‟Mais 
liberdade e independência 
para os media?”, que o advo-
gado e activista dos direitos 
humanos João Nhampossa 
defende que, duma forma 
geral, a nova Lei de Impren-
sa parece tratar-se duma lei 
penal devido a carga de con-
teúdo criminal que as suas 
normas apresentam. Isto 
é, há uma série de normas 
com conteúdos extremamen-
te proibitivos, no sentido de 
penalizar o exercício da li-
berdade de informar e liber-
dade de expressão. “Uma das 
normas que me fez reflectir 
muito da proposta da nova 
Lei de Imprensa foi o artigo 
06,  que trata sobre limites 
da liberdade de imprensa, 
tem normas que visam pro-
teger o direito ao bom nome; 
proteger a moral pública ou 
a saúde e proteger o segredo 
de Estado. Aliás, este últi-
mo da protecção do segredo 
de Estado não deveria fazer 
menção a protecção, mas o 
respeito pelo segredo de Es-
tado. Estou a querer dizer 
que não é função dos órgãos 
de Comunicação Social pro-
teger o segredo de Estado. 
Na mesma lei encontramos 
outros artigos focalizados no 
sentido de proteger o segre-

do de Estado; moral e bom 
nome. Mas, porquê esses as-
pectos estarão repetidos?”, 
questiona. Nhampossa su-
blinhou que no tipo legal de 
crime de difamação prevalece 
uma norma que representa 
uma excessiva protecção ao 
PR, quando a recusa na pro-
va da verdade dos factos que 
seria o PR provar que foi ca-
luniado. 
O jurista questiona igual-
mente o motivo de tamanha 
protecção ao PR, sendo que 
é a figura mais exposta e sus-
ceptível a crítica devido a 
sua responsabilidade com os 
moçambicanos e com o País. 
‟Temos outra norma que fere 
a liberdade e independência 
dos jornalistas que está liga-
da a pena especial. O editor 
e director, equiparados ou 
seu substituto legal que pela 
terceira vez for condenado 
por crime de difamação ou 
injúria cometido através da 
comunicação social fica inter-
dito, pelo prazo de dois anos, 
de dirigir qualquer meio de 
informação”, comenta Nham-
possa, frisando que  “repare 

que o legislador não faz men-
ção aos timings que o crime 
foi cometido, se foram três 
vezes consecutivas ou se foi 
menos que isso. Apenas fica-
rá impedido de desempenhar 
essas funções por dois anos, 
por isso encaro estes aspectos 
como sendo intimidatórios 
para o exercício da liberdade 
de imprensa”. 
“Aliás”, analisa Nhampossa, 
“no mesmo artigo 52, sobre 
a reincidência especial, de-
pendendo da periodicidade 
da publicação, o órgão de 
Comunicação Social também 
pode ser encerrado até ao 
prazo máximo de um ano, 
caso tenha publicações men-
sais, no caso de ser um sema-
nário fica encerrado por três 
meses e um diário é encerrado 
por um mês”. 
Ele critica o facto da nova Lei 
de Imprensa criminalizar a ob-
tenção de informação duma 
forma “desleal”, sendo que 
Moçambique tem uma cultura 
de secretismo altamente en-
raizada nas instituições, isto 
é, o jornalista procura através 
de fontes oficiais a obtenção 

de informação, mas estas não 
a disponibilizam ao jornalis-
ta, sendo este obrigado a ob-
ter esclarecimentos através 
de vários lobbies que não são 
necessariamente ilícitos ou ile-
gais. Portanto, o jurista teme 
que este termo seja usado para 
coagir e limitar a actividade 
da imprensa, porque o termo 
desleal contraria a ideia de 
protecção das fontes. 
Contudo, sobre a implementa-
ção da carteira profissional do 
jornalista, também prevista na 
nova Lei de Imprensa, Nham-
possa disse que deve-se buscar 
experiência de outros organis-
mos, como a Ordem dos Ad-
vogados, de modo a perceber a 
maneira como a carteira pro-
fissional é gerida. 
Por seu turno, o Presiden-
te do Conselho Superior da 
Comunicação Social, Tomás 
Vieira Mário, defende que a 
nova Lei de Imprensa preten-
de criar um quadro geral que 
defina as normas dos media. 
‟Esta lei é muito mais abran-
gente e cómoda em relação à 
lei vigente (Lei 18/1991). Por 
exemplo, na Lei 18/1991 havia 

um mecanismo de protecção. 
A figura do Chefe de Estado 
era uma figura intocável em 
que qualquer informação crí-
tica ao PR era considerada 
crime. Nesta nova lei temos a 
retirada de cláusulas que colo-
cavam figuras públicas como 
sendo intocáveis. Outrossim 
é o facto do Estado poder ca-
nalizar incentivos aos mídia 
e não apenas àquele órgão de 
maior circulação, isto porque 
os mídia estão ao serviço do 
povo. Temos também a intro-
dução da carteira profissional 
do jornalista, que deve ser en-
tendida como um instrumento 
de identificação, qualificação e 
habilitação do jornalista, que 
vai descrever o processo de 
ingresso e progressão na car-
reira. A entidade responsável 
pela emissão da carteira será 
uma comissão independente e 
jornalistas que tiverem a car-
teira profissional”, explica Má-
rio, acrescentando que a car-
teira profissional do jornalista 
vai trazer benefícios à classe, 
tais como seguro de acidente 
de trabalho e viagem, contra-
to de trabalho, o alargamento 
do tempo de antena dos mídia 
públicos, sendo o espaço em 
que o Estado deve garantir a 
expressão de opinião das acti-
vidades económicas e sociais, 
que antes era exclusivo para 
os partidos políticos. 
Em relação aos crimes de im-
prensa, Mário disse existirem 
alguns elementos ambíguos, 
como a moral pública devido 
ao seu entendimento. Outro 
aspecto é o facto de se consi-
derar a difamação como sen-
do um crime. Contudo, o rol 
de limitações à liberdade de 
imprensa plasmadas na nova 
Lei de Imprensa também se 
encontra na lei anterior. 

Nhampossa classifica nova Lei de 
Imprensa de intimidatória

João Nhampossa Tomás Vieira Mário

Nova Lei apresenta a protecção de segredo de Estado como forma de limitar a imprensa
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Mestre Naguib, o embondeiro 
da Sandawana

Naguib Elias Abdula nas-
ceu em Tete, onde iniciou 
os seus estudos primários 
no Colégio de São José de 
Cluny de Tete e fez o curso 
de Construção Civil em Ma-
puto. Prosseguiu os seus es-
tudos na Escola Superior de 
Belas Artes em Lisboa e fez 
estágios em Serigrafia Ar-
tística na Universidade da 
Cidade do Cabo e Conserva-
ção e Restauro de Obras de 
Arte no Kunst Museum de 
Colónia, na Alemanha, bem 
como um estágio no Depar-
tamento de Artes Visuais e 
Cénicas da Universidade de 
Northumbria, na Inglaterra. 
E nunca se envergonhou de 
ter nascido em Tete.
Em 1975 iniciou a sua carrei-
ra artística e a sua primeira 
exposição individual foi em 
Maputo, em 1986, na qual o 
Presidente Samora proferiu a 
célebre frase “É belo apreciar 
o belo, pelo belo”. 
Foi um sucesso retumbante 
que abriu caminho a muitas 
outras tais, como 1986 - Gri-
to de Paz, Galeria Decora-
ma – Maputo; 1987 - Obras 
Recentes, Galeria Horizon-
te Arte Difusão – Maputo; 
1988 - Concerto em Dó Me-
nor, FACIM – Maputo; 1990 
- Evocação dos Lugares, As-
sociação Moçambicana de 
Fotografia; 1995 - Sementes 
de Amor em Ruínas de Cons-
ciência, Prédio Pott – Ma-
puto; 1997 - Reconstrução, 
Centro de Informação Ameri-
cana – Maputo; 1998 - Expo 
- Lisboa – Portugal; 2000 
- Embondeiro de Energia, 
Centro Cultural Português 
– Maputo; 2000- Raízes, Ho-

tel Polana – Maputo; 2001 - 
Flores de Dezembro, Ernst & 
Young – Maputo; 2003 - Sa-
mora Machel - Pensamento, 
Enxada e Sacrifício, Espaço 
Artístico - Galeria José Bra-
gança – Maputo; 2005 - Ex-
posição Iconográfica, Espaço 
Joaquim Chissano – Maputo; 
2007 - Assembleia da Repú-
blica – Maputo.
Fora de portas, o Mestre Na-
guib expôs e deixou obras 
suas na Sede das Nações Uni-
das, em Nova Iorque, Bahia 
– Brasil, Lisboa – Portugal, 
Luanda – Angola, São Paulo 
– Brasil, Alemanha, Suécia, 
Noruega, Dinamarca, Fin-
lândia, Itália, USA, Espanha, 
Zimbabwe, África do Sul.
 A sua obra está representa-
da em instituições públicas 
em Portugal, USA, Suécia, 
Itália, Zimbabwe, Suíça e no 
Vaticano.
O Mestre Naguib é mem-
bro fundador da FDC, da 
ASEM, do Movimento dos 
Artistas contra a Pobreza, 
PNUD, 1 Artista 1 Gesto 
(Humanização dos Hospi-
tais). Foi fundador e pro-
prietário do Espaço Artístico 
- Espaço Literário (Café com 
Letras), onde apoiou artistas 
emergentes de Tete, como 
Fernando Arouca Romão, Is-
mael “Maelito” e outros.
Criou murais na cidade de 
Maputo,  nomeadamente 
“Ode a Samora Machel”, na 
Marginal de Maputo, e “Os 
percursos de Água”, no re-
servatório de água da Maxa-
quene. Em 2006 foi professor 
convidado pela Universidade 
de São Paulo, Brasil. Recen-
temente reabilitou e restau-

Embondeiro

Lionel Papane

rou a Sé Catedral de Mapu-
to. E porque não convidá-lo 
e criar condições para que 
também possa fazê-lo na cen-
tenária Missão de Boroma, 
na Catedral São Tiago Maior 
de Tete, etc.?
Porém, a única obra de sua 
autoria em Tete está na Vila 
do Songo, solicitada pelo 
Conselho de Administração 
da HCB. Em praticamente 
todas as entrevistas que con-
cede aos meios de comunica-
ção social manifesta o desejo 
de criar obras na sua cidade 
e terra natal, tendo submeti-
do os respectivos projectos às 
autoridades locais há alguns 
anos, carecendo até hoje de 
aprovação.
O Mestre Naguib já conta 

com 65 anos de idade e de-
pendendo da sua vontade 
poderá reformar em breve, 
mas lamentavelmente no seu 
rico e vasto currículo, nada 
consta sobre a terra que lhe 
viu nascer. Sugiro que na se-
quência da iniciativa da em-
presa Portos de Maputo, de 
transformar os passeios da 
Av. Mártires de Inhamin-
ga em passeios da cultura, o 
Mestre Naguib seja chamado 
a participar na melhoria da 
imagem urbana da cidade de 
Tete, em réplica à iniciativa 
de Maputo. Sem dúvidas que 
há que nos libertarmos desse 
“Mito da Caverna”, no qual 
teimamos em manter-nos em 
tanto que cidadãos tetenses, 
hipotecando a mentalidade 

de gerações futuras a caudi-
lhismos. Convido as autori-
dades locais de Tete a essa 
reflexão profunda a respeito 
do assunto.
O Mestre Naguib é um dia-
mante produzido em Tete, 
mas Tete não tem sabido 
apreciar o seu brilho para 
que também possa brilhar e 
para que esse brilho seja re-
flectido em novos diamantes 
por lapidar. Assumo-me par-
te do seu mural de lamen-
tações, associando-me à sua 
indignação por até hoje não 
lhe ter sido concedida a opor-
tunidade de criar obras na ci-
dade onde o seu cordão um-
bilical ficou enterrado.
Bem-haja, Mestre Naguib, o 
embondeiro da Sandawana!

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.



17 de Novembro 2020   |   Terça-feira 7Magazine independente

Reunidos recentemente num 
conclave na Matola, os Bispos 
Católicos de Moçambique não 
só manifestaram preocupação 
em relação a violência arma-
da no País, como também se 
dispuseram a ajudar no diá-
logo entre a Junta Militar da 
Renamo e o Governo moçam-
bicano.
Esta predisposição de ajudar 
a resolver o grave diferendo 
militar que opõe o Governo 
de Filipe Nyusi e a Junta 
Militar da Renamo, lidera-
da pelo general desavindo 
Mariano Nhongo, é bom si-
nal, pois sempre dissemos 
que todos os segmentos da 
sociedade moçambicana se 
devem juntar aos esforços da 
paz anunciados pelo Presi-
dente Nyusi, nomeadamente 
aquando das tréguas por si 
decretadas, há dias.
No nosso entendimento, os 
Bispos Católicos não só se 
devem mostrar disponíveis a 
ajudar as partes a encontra-

rem consensos sobre o con-
flito armado, como também 
devem, urgentemente, dese-
nhar um roteiro de diálogo 
e apresentá-lo às partes em 
conflito.
Não seria novidade o envol-
vimento dos Bispos Católi-
cos na resolução de conflitos 
em Moçambique. As pró-
prias negociações de Roma, 
que culminaram com o fa-
moso Acordo de Paz entre 
o Governo e a Renamo, ti-
veram um forte envolvimen-
to da hierarquia da Igreja 
Católica em Moçambique, 
nomeadamente dos Bispos 
Dom Jaime Gonçalves e 
Dom Alexandre Maria dos 
Santos.
Como prova a história re-
cente do País, apesar de di-
fícil e melindroso, o diálogo 
entre o Governo e a Renamo 
sempre se mostrou como o 
melhor caminho para se ul-
trapassar os cíclicos conflitos 
entre estes dois actores da 

vida política moçambicana, 
sendo de acarinhar, portan-
to, a disposição dos Bispos 
moçambicanos na procura 
de mais espaços de diálogo 
para a paz.
Aliás, nós entendemos que 
aos Bispos Católicos, outros 
líderes religiosos moçambi-
canos deviam se juntar para 
esboçar caminhos que levem 
Mariano Nhongo a entender-
-se com o Governo de Nyusi, 
que já se mostrou aberto a 
sentar à mesa para a paz.
Portanto, está claro que há 
um conflito desnecessário 
que ceifa vidas inocentes em 
Sofala e em Manica. Está 
também claro que os auto-
res desse conflito têm nomes 
conhecidos. Está também 
claro que o grupo de Maria-
no Nhongo tem um caderno 
de encargos a apresentar ao 
Governo. E fica claro tam-
bém que o Governo aceita 
ouvir ou receber esse cader-
no de encargos.

O que parece ser difícil ain-
da é o estabelecimento da 
necessária confiança para 
que cada parte leve a sério 
a outra e se avance para 
propostas de solução. A in-
termediação dos Bispos Ca-
tólicos ou outros para essa 
confiança existir é funda-
mental neste momento.
A experiência mostra que a 
via militar para a solução de 
conflitos políticos em Mo-
çambique não produz eficá-
cia nenhuma. Gastam-se re-
cursos financeiros e humanos, 
mas nunca a solução militar 
acabou com a causa dos dife-
rendos políticos.
Mariano Nhongo, que é um 
senhor de guerra, já avisou 
que está preparado para uma 
longa marcha militar, com 
ameaças de divisão do Centro 
e Norte do País. Ele que ca-
minhou longos anos nas ma-
tas do Centro e Norte do País 
com o seu antigo comandante 
Afonso Dhlakama, certamen-

te que domina a arte da guer-
rilha e sabe o que fala.
Não são de menosprezar as 
suas ameaças, e nunca é de-
mais os Bispos Católicos o 
procurarem para serenar-lhe 
os ânimos já levantados, ga-
rantindo-lhe um diálogo sin-
cero.
Neste esforço, a Renamo não 
se deve colocar de lado. Ela 
é peça- chave para ajudar 
a entender as preocupações 
de Mariano Nhongo, que até 
prova em contrário continua 
militar com voz ouvida nas 
hostes da Renamo, pois não 
foi de lá expulso.
No futuro, o País espera ou-
vir que os Bispos Católicos 
já tiveram um primeiro en-
tendimento de agenda com 
Mariano Nhongo e o Go-
verno de Filipe Nyusi, pois 
estes dois beligerantes já 
disseram publicamente que 
estão dispostos ao diálogo 
em busca da paz. Avance-
mos pois no diálogo!

Bispos Católicos outra vez: 
podem ajudar sim!

É exactamente porque estas 
duas facetas do segredo da 
prosperidade não podem ser 
verdadeiramente separadas, 
que o intervencionismo estatal 
falha estrepitosamente, quando 
pretende liderar o processo de 
enriquecimento geral da socie-
dade (o caso do enriquecimento 
particular dos próprios gover-
nantes é diferente). A legitimi-
dade do Estado é sugerida pela 
sua manutenção do monopólio 
da violência sobre as institui-
ções humanas. Essa utilização 
(ou ameaça implícita) de força 
é normalmente popular por-
que, ou bem se percebe como 
o esforço necessário para que 
as instituições funcionem (con-
servadores), ou bem para que 
estas se adaptem (reformistas). 
Como instituições funcionais e 
bem adaptadas às necessidades 

dos indivíduos são uma condi-
ção básica para a vida e para 
a prosperidade em sociedade, o 
Estado coloca-se, assim, num 
lugar central da ordem espon-
tânea. No entanto, a ânsia de 
impor uma determinada ordem 
na sociedade através do Estado 
(mesmo se amplamente dese-
jada) é um óbice a que muitos 
indivíduos encontrem soluções 
para lograr os seus fins (ou os 
dos outros), simplesmente por-
que a intermediação estatal 
dificulta e aborta a criação do 
conhecimento necessário.
Um bom exemplo do abu-
so dessa ânsia são os Estados 
socialistas. A União Soviéti-
ca impôs-se como garante de 
uma ordem que pretendia dar 
a segurança aos indivíduos de 
poderem produzir e consumir 
bens e serviços, amparados por 
um Estado que, em teoria, ga-
rantia um emprego para todos 
na estrutura produtiva, acesso 
aos bens produzidos em condi-
ções de igualdade e protecção 

contra a violência particular. 
Só que, apesar das (supostas) 
melhores intenções, cedo se 
percebeu que, na prática, tal 
fim obrigava a um nível de co-
mando sobre a sociedade que 
impedia que as boas ideias dos 
indivíduos para melhorar a sua 
vida, e a dos seus semelhantes, 
emergissem, esbarrando com 
a intransigência sistémica (e a 
violência concreta) de uma so-
ciedade em que o Estado era, 
obrigatoriamente, o interme-
diário e o ratificador de todo 
o conhecimento válido. Desta 
forma, a União Soviética (e 
todos os Estados socialistas) 
funcionou como empecilho à 
expansão do conhecimento, ne-
cessária para que a sociedade 
em geral pudesse prosperar. E 
não era por falta de fomento à 
criação de conhecimento, como 
atestam inúmeros programas 
educativos, desde a alfabetiza-
ção pioneira da totalidade da 
população à criação de cente-
nas de universidades e insti-

tutos. O colapso foi inevitável 
quando a estrutura de produ-
ção, isto é, os recursos utiliza-
dos para transformar matérias-
-primas em bens de consumo, 
destruía valor ao invés de o 
criar. Quando finalmente exis-
tiu a liberdade para sair do 
país, começámos a ver licencia-
dos em engenharia a trabalhar 
como trolhas nos estaleiros de 
construção civil do Ocidente. 
A expansão do conhecimento 
não se pode obter por decreto. 
E todo o esforço, sacrifícios e 
custos suportados pela genera-
lidade da população dos paí-
ses socialistas alimentou uma 
descoordenação entre o conhe-
cimento que se produzia e o 
conhecimento que era verda-
deiramente necessário produzir.
Apesar da destruição econó-
mica e social em larga escala, 
o comunismo é não só possível, 
como pode até ser desejável. 
Ao nível mais molecular da 
vida em sociedade – a família 
– é óptimo que a distribuição 

de bens e a prestação de ser-
viços se efectue sob a máxima 
marxista “de cada qual, segun-
do a sua capacidade; a cada 
qual segundo as suas necessi-
dades”. Mas à medida que au-
mentamos a complexidade das 
interacções entre indivíduos, 
deixa de ser possível cingir as 
instituições a este princípio cas-
trador da expansão do conhe-
cimento e pleno de incerteza 
em grupos alargados. É por 
isso que, já dentro das relações 
tribais, começam a aparecer a 
gestão de recursos em proprie-
dade comunal e um sistema 
de crédito baseado em favo-
res, presentes, tributos e jura-
mentos, que pode chegar a ser 
bastante complexo à medida 
que as sociedades se expandem. 
Porém, para que a sociedade 
coordene relações entre des-
conhecidos, é necessário algo 
mais: a troca e a propriedade 
privada. Só assim é possível a 
coordenação entre grupos alar-
gados de indivíduos.

O segredo da prosperidade (Conclusão) 
Ricardo Dias de Sousa
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opinião

Olhar fotográfico

Ângelo Adriano
Acho negativa esta iniciativa pela 

postura municipal da cidade e não 
se respeita o distanciamento social. 
É preciso intensificar o cumprimen-
to das medidas de prevenção para 
evitar o pior nos mercados, esta 
acção depende de cada vendedor e 
apesar dos esforços das autoridades 
governamentais para conter a pro-
pagação da doença são evidentes 
algumas falhas, como máscaras mal 
usados, em alguns casos até sujas.

Hermínia Simbine
De alguma forma os vendedores 

informais da baixa da cidade aju-
dam, mas temos de olhar na questão 
de organização da cidade, não pode-
mos ignorar todas as medidas de pre-
venção contra a Covid-19. Porque há 
situações que nós não conseguimos 
comprar algo na loja, mas nos vende-
dores informais conseguimos, apesar 
do distanciamento social constituir 
um desafio nos mercados.

Teresa Sitoe
Penso que esta ideia de voltar à 

baixa da cidade é bem-vinda, irá di-
minuir a onda de criminalidade e o 
desemprego. Portanto, quando as 
entidades começam a retirar os ven-
dedores de um ponto para outro é 
fundamental fazer um estudo para ve-
rificar se no novo local há comprado-
res ou consumidores. Porque não faz 
sentido retirar vendedores informais 
da baixa da cidade para outro local.

Edilton Buque
Não estou de acordo com esta 

ideia. Primeiro porque a baixa da ci-
dade já está superlotada e outro as-
pecto é que o mesmo espaço já não 
reúne condições para albergar vende-
dores. Porém, continuam indivíduos 
que deambulam a descoberto muni-
dos de pastas ao longo das avenidas 
Guerra Popular e Zedequias Manga-
nhela, a exercer o comércio informal 
e importunando os transeuntes na 
via pública.

Nilton Cumbe

Vendedores informais ensaiam regresso 
na baixa da cidade de Maputo

Voz do Povo
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Maíta diz que 
sustentabilidade do 
mar gera rendimento a 
66% da população
A sustentabilidade do mar, das 
zonas costeiras e das comunida-
des costeiras é crucial para ace-
lerar a adaptação aos desastres 
climáticos (erosão, subida das 
águas do mar, fertilidade dos 
solos) e promover rendimento 
a 66% da nossa população, per-
centagem referente à população 
que vive em zonas costeiras e 
que dependem da exploração dos 
recursos naturais ou indústrias 
relacionadas, quem o diz é a mi-
nistra do Mar, Águas Interiores e 
Pescas, Augusta Maíta.
Maíta, que falava esta segunda-
-feira durante a abertura do Se-
minário sobre Resiliência Costei-
ra e das Paisagens, deu também 
a conhecer que o rendimento das 
comunidades pesqueiras está nes-
te momento gravemente impac-
tado. 
De acordo com Maíta, este fac-
to  aumenta a pressão sobre os 
recursos naturais, a má nutrição 
e absentismo escolar, oportuni-
dades de emprego para jovens 
e mulheres. Tudo isto de novo 
aumenta a pressão sobre os re-
cursos naturais e um desenvol-
vimento económico sustentável, 
resiliente e inclusivo.
“E incontornável falar da gestão 
do lixo marinho e em particular 
da gestão e reciclagem do lixo 
plástico marinho. Estamos agora 
a elaborar o Plano Nacional de 
Combate ao Lixo Marinho”, dis-
se a governante, acrescentando 
que “um problema que precisa-
mos confrontar é especificamen-
te a poluição plástica dos nossos 
oceanos, que afecta as nossas 
praias e a biodiversidade, logo 
também a economia. A poluição 
do plástico é uma ameaça global 
que requere acções locais mas 
também acordos globais”.
O seminário, de quatro dias, é 
organizado pela União Interna-
cional para a Conservação da 
Natureza (IUCN) em Moçam-
bique e o Fundo para o Desen-
volvimento da Economia Azul, 
FP, ProAZUL e tem como ob-
jectivo apresentar e discutir as 
lições aprendidas, melhores prá-
ticas, ferramentas e abordagens 
na área temática da Economia 
Azul; Comunidades e Resiliência 
Costeira e Oceânica; Gestão Sus-
tentável de Paisagens Marinhas, 
Gestão do Lixo Marinho.EM

nacional

Carlos Mesquita satisfeito com 
a evolução da JUE
A MCNet (Mozambique 
Community Network) 
apresentou, há dias, em 
Maputo, a nova geração 
da Janela Única Electróni-
ca (JUE), que vai permitir 
a melhoria de um conjun-
to de elementos detec-
tados ao longo de 10 
anos de implementação 
deste sistema célere de 
desembaraço aduaneiro, 
em Moçambique.

Designada Plata-
forma de Faci-
litação de Co-
mércio (TFP), a 
nova geração da 

JUE foi apresentada, no decurso 
da visita efectuada pelo ministro 
da Indústria e Comércio, Carlos 
Mesquita, ao Centro de Dados e 
às infraestruturas da JUE.
A visita, segundo explicou o go-
vernante, tinha como propósito 
interagir com a MCNet, como 

parceiro e provedor de serviços, 
que desenvolve sistemas, que fa-
cilitam a gestão de dados, bem 
como providência serviços que 
atestam a fiabilidade da informa-
ção necessária, para se desenvol-
ver um sistema seguro de plani-
ficação e de tomada de decisões, 
particularmente no processo da 
industrialização do país.
“É neste contexto que ao nível 
do Ministério da Indústria e Co-
mércio (MIC) temos atribuições 
relacionadas com a gestão da in-
formação no âmbito do comércio 
externo e interno, sem tirar méri-
to às outras áreas como a indús-

tria, licenciamento de empresas, 
bolsa de mercadorias, e-BAU, 
entre outras”, disse Carlos Mes-
quita.
Numa outra abordagem o mi-
nistro referiu ter constatado, 
durante a visita, que a MCNet 
gere um sistema complexo como 
a JUE, onde tem vários actores, 
como a banca, alfândegas, minis-
térios, entre outros.
“O sistema da JUE ainda tem 
capacidade para incluir novas 
aplicabilidades, em função do de-

senvolvimento do país. Trata-se 
de uma plataforma com possi-
bilidade para aceder a qualquer 
instrumento que esteja associa-
do à internet, o que dignifica o 
trabalho que Moçambique está 
a fazer para se posicionar mais e 
melhor no mercado e atrair cada 
vez mais investimentos”, frisou 
Carlos Mesquita.
A propósito da concepção da 
nova geração da JUE, o presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da MCNet, Rogério Samo 
Gudo, explicou que apesar dos 
desafios impostos pela Covid-19, 
a instituição que dirige está tec-

nicamente preparada para ter o 
sistema a operar dentro dos pró-
ximos 18 meses.
“A plataforma que hoje apresen-
tamos faz a integração entre o 
comércio externo e interno, com 
o objectivo de não só melhorar a 
interoperabilidade do sistema à 
volta do comércio, no seu todo, 

como também responder ao 
grande objectivo do Governo de 
industrialização do país”, disse.
Uma das áreas profundamente 
abordadas durante o encontro 
com o titular da pasta da Indús-
tria e Comércio, segundo Rogério 
Samo Gudo, foi a estatística e o 
papel que desempenha no desen-
volvimento da cadeia de valor da 
produção, através da disponibili-
zação de informações que permi-
tem a tomada de decisões.
“Discutimos também os riscos 
que existem na colecta da receita 
e as inovações que a plataforma 
poderá trazer para a sua mini-
mização, tendo ficado o compro-
misso de se fazer uma apresenta-
ção mais focalizada ao Conselho 
Consultivo do Ministério, onde 
esperamos colher mais subsídios 
para enriquecer este grande ob-
jectivo de implementar uma 
plataforma tecnológica que vai 
ajudar na melhoria do ambiente 
de negócios em Moçambique”, 
concluiu.

Carlos Mesquita. Rogério Samo Gudo

O ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesquita, 
instou, esta segunda-feira, 
aos agentes económicos a 
colaborarem com o Institu-
to Nacional de Estatísticas 
(INE) e outras instituições 
do Estado na disponibili-
zação de dados com vista 
à produção de estatísticas 
(cada vez mais) fiáveis, es-
senciais para a definição de 
estratégias e desenho de 
plataformas de negócios no 
País.
De acordo com Carlos Mes-
quita, é a partir dos dados 
estatísticos que os investi-
dores, nacionais e estran-
geiros, tomam, por exem-
plo, a decisão de investir 
ou não no País, daí a ne-
cessidade da colaboração 
dos agentes económicos, e 
não só, para conferir maior 
fiabilidade e objectividade 
às informações socioeconó-
micas e macroeconómicas 
elaboradas no País.
Carlos Mesquita fez este 
apelo no final de uma visi-
ta que efectuou à sede do 
INE, enquadrada na pla-
taforma de trabalho e de 

interacção com os diversos 
intervenientes e parceiros 
do sector da Indústria e 
Comércio.
“Temos estado a interagir 
com várias instituições a 
fim de promover e partilhar 
informações, neste caso 
dados, que nos permitem 
fazer uma avaliação eco-
nómica de vários elemen-
tos que compõem o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), 
concretamente no que diz 
respeito à produção indus-
trial e comercial. É a partir 
desses dados que o Governo 
avalia e toma decisões ma-
croeconómicas relevantes no 
País”, disse o governante.
A par das visitas a institui-
ções intervenientes e parcei-
ros do sector da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesquita 
tem trabalhado ao nível das 
províncias, onde tem intera-
gido com agentes económi-
cos ligados ao sector pro-
dutivo pois “interessa-nos 
fazer uma avaliação dos 
desafios para podermos de-
finir novas estratégias com 
vista ao alcance de melho-
res resultados”.

Ministro quer colaboração entre 
INE e agentes económicos

EUA alarmados com situação em Cabo Delgado
Os Estados Unidos da América estão “alarmados” com o aumento das capacidades do grupo rebelde que 
controla agora partes da província moçambicana de Cabo Delgado, disse o jornal Washington Post. Num 
artigo sobre a situação naquela província moçambicana, o jornal disse que a situação foi recentemente 
analisada num encontro da Coligação Global contra o Estado Islâmico.
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Cimentos de Moçambique resgata reformados
A empresa Cimentos de 
Moçambique está a pri-
vilegiar reformados na re-
venda do cimento, princi-
palmente nas zonas onde 
este produto escasseia. 
A iniciativa tem aumen-
tado a renda dos refor-
mados, na sua maioria 
dependentes de pensões 
que não cobrem as suas 
despesas, de acordo com 
a Organização dos Traba-
lhadores Moçambicanos- 
Central Sindical, estando 
a ser implementada nas 
três regiões do País e, 
apesar de recente, já está 
a ser aplaudida não só 
pelos beneficiários.

Em Moçambique 
existem três ti-
pos de sistemas 
de providência 
social. O primei-

ro, gerido pelo Ministério 
das Finanças, é o Sistema de 
Previdência Social do Fucio-
nário Público (SPSFP), o se-
gundo, gerido pelo Ministério 
do Trabalho, através do Ins-
tituto Nacional de Segurança 
Social, é o Sistema de Segu-
rança Social Obrigatório, e o 
último, é o Fundo de Pensões 
do Banco de Moçambique, 
para o sistema financeiro ge-
rido pela Kuhanha. Todos 
são problemáticos, com re-
correntes reclamações de vá-
ria ordem por parte dos pen-
sionistas.
No caso do primeiro, por 
exemplo, dados mostram que 
desde 2016 o efectivo de pen-
sionistas conheceu um cres-
cimento de 8,3 porcento de 
pensionistas civis e 8,5 por-
cento de pensionistas milita-
res. Em 2019, como indica o 
Ministério da Economia e Fi-
nanças, na sua análise do Ce-
nário Fiscal de Médio Prazo 
(CFMP), o SPSFP tinha um 
registo de um total de 203 
161 pensionistas, dos quais 
30,21 porcento civis e 69,79 
porcento militares.
Em média, 64 porcento das 
despesas de pensões estão 
relacionadas com os milita-
res que dependem do OE, 
enquanto os civis, que con-
somem em média cerca de 
36 porcento, dependem dos 
descontos dos Funcionários 
e Agentes do Estado (FAE) 
no activo. Estes últimos tam-
bém debatem-se com pro-
blemas de um crescente au-
mento da diferença entre as 

contribuições dos FAE no 
activo e as despesas de paga-
mento do pessoal civil. 
Uma diferença que resulta da 
fraca capacidade das contri-
buições dos FAE no activo 
face aos pagamentos de pen-
sões civis o que depois leva 
à necessidade de intervenção 
do Estado para financiar o 
défice dos pensionistas civis 
por via da dotação orçamen-
tal. Apesar dessa dotação 
orçamental, a abrangência é 
limitada.
As limitações e as discrepân-
cias na distribuição destes 
fundos se reflectem na quali-
dade de vida dos reformados. 
Segundo explica o Secretário-
-geral da Organização dos 
Trabalhadores Moçambica-
nos- Central Sindical, Ale-
xandre Munguambe, quando 
se vai à reforma o sector pri-
vado passa por um processo 
bastante complexo de cálcu-
los e o valor final não passa 
de 60 porcento da média dos 
últimos cinco anos. É dessa 
média que se calcula a pen-
são que não deve passar os 
60 porcento.
No sector público a pessoa 
ganha na totalidade o último 
salário que auferia quando 
estava no activo. “Logo, te-
mos aqui uma discriminação 
no pagamento de pensões 
para o sector público e pri-
vado”, afirma Munguambe, 
destacando que é por essa e 
mais razões que em Moçam-
bique as pessoas não gostam 
de ir a reforma.
Foi consciente dessas difi-
culdades que a Cimentos de 
Moçambique lançou um pro-
jecto de reintegração dos re-
formados na revenda do seu 
produto, denominada Rege 
Agente, que está a resgatar 
os reformados para fazer face 
à demanda do mercado con-
sumidor em todo o País.
São reformados que, de acor-
do com Edney Vieira, direc-
tor-geral da empresa, devem 
dedicar-se à revenda do ci-
mento nas zonas de difícil  
acesso, no âmbito da inclusão 
social.

 “Moçambique, assim como 

enfrentamos no Brasil, tem 
problemas nos extremos: no 
começo da vida laboral, ou 
seja os jovens, com proble-
mas de entrar no mercado 
do trabalho, mas também os 
reformados, quando saem do 
mercado do trabalho a con-
dição do País não permite 
oferecer a essas pessoas que 
chegam na terceira idade 
uma reforma tranquila. En-
tão, normalmente as pessoas 
nessas idades acabam sendo 
obrigadas a trabalhar mais 
do que quando trabalhavam 
na juventude”, explica Viei-
ra.
Ainda de acordo com o di-

rector-geral da empresa, até 
aqui juntaram-se à Rede 
Agente sete reformados nas 
três regiões do País. É o caso 
de Elisa Pondja e António 
Zandamela que afirmam que 
o desafio é chegar aonde a 
empresa não consegue che-
gar.
“Esta iniciativa não só per-
mite a circulação de massa 
financeira em lugares mais 
desfavorecidos, mas, por ou-
tro lado, fomenta a prática 
de auto-construção”, comen-
ta Agostinho Vuma, presi-
dente da Confederação das 
Associações Económicas de 
Moçambique (CTA).

Até Setembro passado, de 
acordo com o Secretário de 
Estado da Juventude e Em-
prego, Oswaldo Petersburgo, 
foram criados 175.638 empre-
gos, distribuídos em 87.099 
permanentes, 70.063 sazo-
nais e 14.476 temporários, o 
quádruplo dos registados no 
primeiro trimestre que colo-
caram a SEJE no centro das 
críticas. Mesmo com números 
meio animadores a essa pro-
gressão, o Governo não está 
em condições de cumprir com 
a sua meta de três milhões 
de empregos para o presente 
mandato.
É o quádruplo dos empre-
gos registados (48.000) no 
primeiro trimestre, quando 
críticos fizeram uma chuva 
de críticas sobre o Governo, 
que viu a sua política de em-
prego perto do descrédito. 
Indiferente a isso e sem ne-
nhuma alteração nos critérios 
de registo de emprego, colo-
cando os formais e informais 
no mesmo pacote, o Governo 
veio, através da SEJE, anun-
ciar com estes dados que na 
verdade criou mais de 58 mil 
empregos a cada três meses.
No mesmo ano em que foram 
encerrados por cinco meses 
os centros de formação pro-
fissional, a SEJE diz ter re-
gistado três mil formandos 
para emprego.
“Quando olhamos para estes 
números encontramos empre-
gos no sector público, empre-
gos no sector privado, mas 
também moçambicanos que 
foram para a vizinha África 
do Sul trabalhar nas minas, 
bem como cidadãos de nacio-
nalidade estrangeira que vie-
ram ao nosso País para fazer 
vários tipos de trabalho, de 
curta duração, permanente 
e/ou temporário”, explicou 
Petersburgo, quando falava 
na abertura do I Conselho 
Coordenador daquele órgão 
criado no presente Governo 

de Filipe Nyusi, que almeja 
criar três milhões de postos 
de emprego até ao fim do 
mandato.
Um outro dado que foi has-
teado com orgulho pelo 
SEJE tem a ver com a mobi-
lização de recursos para im-
plementar os programas de-
senhados pela Secretaria de 
Estado da Juventude e Em-
prego (SEJE) e o Governo.
“Assim, fruto desta mobiliza-
ção de recursos temos a ele-
vada honra de anunciar que 
mobilizamos 75 milhões USD 
do Banco Mundial para im-
plementar o programa EM-
PREGA e o programa EU 
SOU CAPAZ”, gabou-se o 
governante.
Junto da União Europeia, 
particularmente de Portugal, 
foram mobilizados cinco mi-
lhões de euros para dar res-
posta à procura de formação 
profissional na província de 
Cabo Delgado de forma par-
ticular. A visão do Executivo 
naquela província é criar al-
ternativas para que os jovens 
não sejam usados pelos insur-
gentes.
“Porque o empoderamento 
da rapariga é também nossa 
preocupação e nossa acção, 
encontramos nos parceiros 
como Canadá e Suécia, atra-
vés do Fundo das Nações 
Unidas para a População, 
2.5 milhões USD do Cana-

dá  e quatro milhões USD da 
Suécia para fazer face ao em-
poderamento da rapariga”, 
disse a fonte que temos vindo 
a citar, para depois clarificar 
que estes são “valores que 
mobilizamos no ano de 2020, 
sendo que alguns dos casos 
são processos que iniciaram 
em 2018 e 2019 e que ficaram 
concretizados em 2020”.
Na componente da formação 
profissional, Petersburgo re-
feriu que neste período foram 
3.000 jovens, mesmo depois 
de cinco meses de paralisação 
da formação. “Adequamo-nos 
ao novo normal, sendo que 
até ao momento formamos 
3.000 jovens”, sublinhou.
Foi ainda neste intervalo de 
tempo que foi lançada a nova 
abordagem do Fundo de 
Apoio às Iniciativas Juvenis-
-FAIJ, que neste momento e 
neste ano está em 4 provín-
cias, nomeadamente Cabo 
Delgado, Nampula Zambézia 
e Sofala, esperando-se que 
em 2021 esteja em mais pro-
víncias.
É, como explicou o governan-
te, um fundo que os jovens se 
devem apropriar e encontrar 
nele um mecanismo para co-
meçar o seu primeiro negó-
cio, para empregar outros 
jovens, mas também para 
melhorar a sua vida e a da 
sua comunidade.

Nelson Mucandze

Petersburgo ignora críticas e anuncia 175.638 empregos
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Escolas reabrem com medidas reforçadas mas o perigo continua à espreita 

Após pouco mais de 
seis meses sem aulas, 
os alunos da 7ª classe 
regressam à escola com 
as medidas de protecção 
contra a pandemia obser-
vadas no recinto escolar. 
Entretanto, fora o perigo 
à espreita, abraços, selfs 
com total inobservância 
das medidas de preven-
ção contra a Covid-19 são 
visíveis e em alguns casos 
ocorrem diante do olhar 
impávido do guarda da es-
cola e/ou dos professores, 
que, em princípio, devem 
apoiar na medição e no 
garante do distanciamen-
to social.

Aida Matsinhe

O MAGAZINE es-
calou várias es-
colas da cidade 
e província de 
Maputo para ver 

de perto como os alunos da 7ª 
classe estão preparados para 
fazer face à pandemia, entre 
abraços e selfs que marcam o 
regresso às aulas. Depois de 
meses de confinamento os alu-
nos esqueciam de observar o 
distanciamento social e estes 
abraços são visíveis no portão 
da escola.
Aliás, segundo o que o MA-
GAZINE apurou, a preocu-
pação é em relação aos que 
entram na escola, pois na 
saída, depois do portão, os 
alunos voltam à sua vida nor-
mal, sem contudo observarem 
o novo normal que “proíbe” 
abraços, apertos de mão e a 
não observância de, no mí-
nimo, 1.5 metro de distância 
entre si.
No seguimento desta repor-
tagem acompanhamos como 
tem sido o dia-a-dia da me-
nina Wilsa (nome fictício), 
aluna da 7ª classe na Escola 
Primária 16 de Junho, findo o 
período de confinamento para 
os alunos desta classe.
Com vista a garantir que não 
seja infectada pela Covid-19, 
os seus pais optaram por con-
tinuar a pagar a carrinha es-
colar, apesar de a menina não 

ir todos os dias à escola. 
Wilsa apanha a carrinha es-
colar por volta das 6 horas, 
no bairro do Alto-Maé, e sob 
orientação do motorista as 
crianças sentam três a três 
por assento, aliás, dada a re-
dução dos alunos foi notória 
a existência de assentos com 
apenas duas pessoas.
Já na escola, os alunos aguar-
dam de forma organizada e 
observando o distanciamen-
to, não há como errar, pois 
no passeio em frente ao por-
tão que dá acesso à escola a 
demarcação feita com tinta 
branca é bem visível. 
Chegada a vez de atravessar 
o portão, o aluno é medido a 
temperatura e orientado para 
lavar as mãos.
Wilsa, embora saiba que na 
escola não falta água e sabão 
para lavar as mãos, traz con-
sigo o gel desinfectante que, 
segundo soubemos, alterna 
entre a lavagem das mãos 
com água e sabão e o uso do 
gel. 
No recinto escolar, as crianças 
são orientadas pelos professo-
res a seguirem as setas, que 
bem visíveis indicam por onde 
estas devem passar.

Embora não tenha sido pos-
sível falar com a direcção da 
escola, porque o director pe-

dagógico disse que as infor-
mações sobre como a escola 
está preparada para fazer face 
à Covid-19 só seria possível 
tê-las com a directora, que na 

altura não se encontrava na 
escola, o MAGAZINE cons-
tatou que não faltam infor-

mações nos corredores sobre 
como a doença se manifesta, 
medidas de prevenção e indi-
cação das salas e da sala de 
isolamento, caso um aluno 

Depois do portão, os alunos voltam à sua vida normal sem observar o novo normal

A retoma das aulas ao nível da 7ª classe está acima de 50 porcento  - MINEDH
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Escolas reabrem com medidas reforçadas mas o perigo continua à espreita 

Usar o transporte público de 
passageiros, nestes últimos 
dias, tem sido um transtor-
no, com a onda de entrevis-
tas aos munícipes feitas pelos 
cobradores. Os utentes do 
transporte público que pre-
tendem chegar ao terminal 
de uma certa rota são pre-
teridos e substituídos por 
passageiros de viagens mais 
curtas, o que tem agastado 
os munícipes, porque estes 
têm que fazer muitas ligações 
para chegar ao seu local de 
actividade.
Quando chegam as primei-
ras horas do dia e na hora de 
ponta, os munícipes, que têm 
o transporte semi-colectivo 
no meio urbano e suburbano 
como seu transporte, enfren-
tam o dilema das entrevistas 
feitas pelos cobradores. Os 
encurtamentos de rota obri-
gam os munícipes a ter que 
fazer inúmeras ligações, por-
que quem pretende ir até aos 
terminais de várias rotas de 
chapas não lhe é permitido 
apanhar o transporte semi-
-colectivo, sendo preteridos a 
favor de passageiros de via-
gens curtas.  
O MAGAZINE Independen-
te saiu à rua e ouviu alguns 
munícipes que enfrentam o 
drama das entrevistas para 
que lhes permitam apanhar 
determinado transporte se-
mi-colectivo de passageiros, 
vulgo chapa 100.
Sérgio Vieira, passageiro, 
conta que “não faz sentido 
um cobrador me perguntar 
onde eu vou e aonde vou des-
cer. O facto de estar na pa-
ragem sei aonde vou. Há si-
tuações que me fazem perder 
mais de duas horas na para-
gem para subir chapa. Eles 
dizem que não querem carre-
gar passageiros que saem do 
terminal para outro terminal, 
ou seja, não querem carregar 

pedras ou sacos”.
Acrescentou que “eles costu-
mam dizer que não querem 
carregar pedras, preferem 
levar passageiros de uma pa-

ragem para outra. Portanto, 
esta prática parece que virou  
moda, principalmente na 
hora de ponta. Mas para re-
verter este cenário é preciso 
maior fiscalização nos termi-
nais por parte das entidades 
competentes, em colaboração 
com os passageiros”.
Por sua vez, António Mavie, 
outro passageiro, comentou 
que “tem sido difícil apanhar 
chapa porque tens que passar 
de um processo de entrevis-
ta, onde os cobradores costu-
mam questionar qual é o seu 
destino e aonde vai descer, 
isto para evitar levar passa-
geiros de um terminal para 
outro. Portanto, pedimos a 
quem de direito que nos aju-
de a resolver este problema 
com maior urgência”. 

Elisa Cândido, que também 
usa o transporte publico e 
semi colectivo de passageiro, 
reclamou que “as entidades 
devem continuar a fiscalizar 

nas paragens para evitar si-
tuações de encurtar rotas. É 
muito preocupante quando 
os cobradores adoptam o sis-
tema de entrevistas para se 
apanhar um chapa, questio-
nando qual é o seu destino 
e onde vai descer. Portanto, 
não faz sentido que para ir a 
cidade de Maputo tenha de 
fazer três ligações ou da cida-
de de Maputo para a provín-
cia tenha de fazer o mesmo”.
Um  c o b r a d o r  d a  r o t a 
Museu/T-3, cidade de Ma-
puto/cidade da Matola, que 
responde pelo nome fictício 
de José Abreu, diz que ‟mui-
ta das vezes usamos este 
sistema de perguntar o pas-
sageiro onde vai e aonde vai 
descer para ver se consegui-
mos fazer a receita, quando 

levamos um passageiro que 
sai de uma terminal para ou-
tra não fechamos a receita e 
o patrão não quer saber por-
quê não se atingiu a receita”.

Outro cobrador de chapa, 
Esmeraldo Tavares, justifi-
cou as entrevistas feitas aos 
passageiros nos chapas nos 
seguintes moldes‟ “não usa-
mos este método no sentido 
de prejudicar os passageiros, 
mas é para se atingir a recei-
ta do patrão, sabemos que 
esta prática não é boa ”.
Reagindo as queixas, o di-
rector municipal dos Trans-
portes e Trânsito, Obadias 
Djedje, disse à nossa equipa 
de reportagem que precisa-
va de algumas evidências 
para se pronunciar sobre o 
assunto. ‟Precisava de ver as 
fotografias, as gravações do 
cobrador, chapa de matrícu-
la ou a rota do transporte”, 
declarou. 

António Nhangumbe

Passageiros agastados com entrevistas públicas no chapa 100 

apresente sintomas da Covid-19.
Durante os poucos minutos esti-
pulados para o recreio os alunos 
mantêm-se sentados nas cartei-
ras e lancham sob olhar atento 
dos professores. Apenas abando-
na a sala o aluno que queira fa-
zer uso da casa de banho, onde 
também para garantir que es-
tes tenham pouco contacto com 
as maçanetas as portas, na sua 
maioria, ficam abertas e só fe-
cham quando as casas de banho 
estão em uso.
Mas confusão se instala na saí-
da, pois depois do portão os alu-
nos fazem a festa, com abraços, 
troca de telefones e não falta 
momento para uma fotografia, 
aliás, questionamos uma das 
crianças porquê tinha passado o 
seu telefone ao colega, e esta res-
pondeu que comprou-o durante 
o período de confinamento e era 
chegado o memento de não só 
mostrar a nova “máquina” aos 
colegas, como também mostrar 
as fotos que lá estavam.

Ministério apela ao envolvi-
mento de todos na cons-
ciencialização dos alunos em 
relação à Covid-19.

O porta-voz do Ministério da 
Educação e Desenvolvimen-
to Humano, Manuel Simbine, 
classificou de positivo o retorno 
às aulas e as medidas de pre-
venção à Covid-19 ao nível das 
escolas, apelando ao envolvi-
mento de toda a sociedade com 
vista a garantir que o percurso 
escola-casa não seja um meio 
de propagação da doença.
Simbine acrescentou que “com 

vista a garantir que se logre os 
resultados desejados, para além 
do trabalho feito ao nível das 
escolas, de acordo com o proto-
colo de saúde e fiscalizado pe-

los órgãos competentes, as 
escolas foram orientadas, no 
âmbito do processo de rea-
bertura, a reunirem-se com 
os pais e encarregados de 
educação, através dos con-
selhos de escola, para lhes 
envolver neste processo de 
combate à Covid-19.
Por outro lado, há um tra-
balho ao nível das escolas 
de tornar as crianças em 
agentes de mudança, no 
âmbito do novo normal. São 
estas crianças que também 
devem levar a mensagem de 
prevenção para as suas co-
munidades.
Porém, reconhece que ao ní-
vel da 7ª classe os desafios 

ainda são enormes, tendo 
em conta a idade das crian-
ças, mas acredita que com 
o envolvimento de todos é 
possível tornar o percurso 
casa-escola e vice-versa num 
ambiente seguro.

Retorno às aulas com 
números animadores

A maior preocupação da 
sociedade é de perceber 
como será ministrado o 
exame final, tendo em con-
ta que por razões ligadas a 
deficiência no saneamento 
do meio boa parte das esco-
las ainda não retomaram as 
suas actividades.

Em relação a este assunto, 
o porta-voz assegurou que 
o facto das escolas não te-
rem sido aprovadas para o 
reinício das actividades não 
significa que os alunos não 
estejam a ter aulas.
“Orientamos as escolas a 
encaminharem os alunos 
para outras escolas que 
reúnam condições para o 
desenvolvimento da sua ac-
tividade, acreditando que a 
breve trecho todas as esco-
las estarão em condições de 
voltar às suas actividades”, 
explicou.
Acrescentou que “só para se 
ter uma ideia, a retoma das 
aulas ao nível da 7ª classe 

está acima de 50 porcento. 
Tendo em conta que o rei-
nício das aulas a este nível 
foi na semana passada, este 
número é satisfatório, pois 
alguns pais ou encarregados 
de educação ainda estavam 
à espera de ver como vai ser 
este regresso e acreditamos 
que até para a semana va-
mos atingir níveis mais ele-
vados”.
“No que refere à 12 classe 
o retorno está a 90 porcen-
to, e um dado agradável é 
que desde que retomamos 
as aulas ainda não regista-
mos casos positivos da Co-
vid-19”, disse Manuel Sim-
bine.

A retoma das aulas ao nível da 7ª classe está acima de 50 porcento  - MINEDH

Cobradores fazem breves entrevistas para que os munícipes possam apanhar o transporte
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nacional
Moçambique já tem fórum de monitoria 
às recomendações das Nações Unidas

Tomás Vieira Mário 
preside Painel 
Independente de Gestão 
de Reclamações
O director executivo do SEKE-
LEKANI, Tomás Vieira Mário, 
foi designado presidente do Pai-
nel Independente do Sistema de 
Gestão de Reclamações das co-
munidades abrangidas pelas ac-
tividades da empresa Montepuez 
Rubi Mining (MRM), situada na 
localidade de Namanhumbir, na 
província de Cabo Delgado.
O Painel Independente do Sis-
tema de Gestão de Reclamações 
(SGR) é parte de um mecanismo 
privado, independente da em-
presa e do Estado, com a função 
principal de abordar explicita-
mente impactos adversos sobre 
direitos humanos das comunida-
des da região, complementando 
os deveres e poderes do Estado. 
Sendo um mecanismo não judi-
cial, o SGR foi concebido para li-
dar com reclamações de violação 
dos direitos humanos das comu-
nidades locais, visando providen-
ciar compensações ou programas 
de apoio social aos casos de re-
clamações de boa-fé, e que sejam 
elegíveis. São excluídos das com-
petências do SGR os casos de 
natureza criminal e laboral, que 
são da competência exclusiva do 
Estado, através da Procuradoria-
-Geral da Republica e dos tribu-
nais.
O SGR baseia-se em princípios 
de direitos humanos adoptados 
pelas Nações Unidas, nomeada-
mente os Princípios Orientadores 
das Nações Unidas sobre Negó-
cios e Direitos Humanos (United 
Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights- 
UNGPs), adoptados por unani-
midade pelo Estados Membros 
do Conselho de Direitos Huma-
nos da ONU, incluindo Moçam-
bique, em Junho de 2011. 
Além do Painel Independente, 
órgão deliberativo, o SGR inte-
gra também um grupo técnico, 
a Equipa de Averiguações, que 
recebe em primeira mão e com-
pila as reclamações por danos 
candidatos a reparação ou com-
pensação, por parte da MRM, 
um consórcio integrado pela bri-
tânica Gemfields, que detém 75 
porcento das acções, e a moçam-
bicana Mwiriti Lt, detentora dos 
restantes 25 porcento.

Maputo acolheu, semana 
finda, o lançamento do 
Fórum de Monitoria das 
Organizações da Socie-
dade Civil para monitoria 
da implementação das 
Recomendações do Me-
canismo de Revisão Pe-
riódica Universal (MRPU). 
De acordo com Narjess 
Saidane, representante-
-residente do Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), 
em Moçambique, antes, 
a falta de relatórios e a 
interacção limitada cria-
vam um vazio em termos 
de contactos regulares 
e da revisão sistemática 
dos desafios e sucessos 
nesta área.

O Fórum é da ini-
ciativa das or-
ganizações da 
Sociedade Civil 
e visa promover 

e fortalecer a sua participa-
ção nos processos cíclicos 
do MRPU. Trata-se de uma 
criação e lançamento enqua-
drados no projecto “Melho-
rando a implementação das 
recomendações da Revisão 
Periódica Universal em Mo-
çambique através do Forta-
lecimento do Papel de Mo-
nitoria da Sociedade Civil”, 
implementado pelo Progra-
ma das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), 
em parceria com o Secreta-
riado das Organizações da 
Sociedade Civil e apoiado fi-
nanceiramente pela  Embai-
xada do Reino da Noruega.
No discurso do lançamento, 
a representante-residente 
do PNUD referiu que havia 
uma percepção geral de que 
existia uma lacuna no dis-
curso sobre direitos humanos 
daqueles que são os actores 
mais necessários para que 
as instituições governamen-
tais tenham um desempenho 
ainda melhor na área dos 
direitos humanos. “A falta 
de relatórios e a interacção 

limitada entre as organiza-
ções da Sociedade Civil de 
direitos humanos existentes 
e entre elas e os parceiros 
do Governo criava um vazio 
em termos de contactos re-
gulares e revisão sistemática 
dos desafios e sucessos nes-
ta área”, disse, retratando o 
antes deste fórum.
Mas é entre 2019 e 2020 que 
foi possível mobilizar orga-
nizações e redes da Socieda-
de Civil em todo o País que 
conduziram à produção de 
dois relatórios críticos para 
Moçambique, nomeadamen-
te o relatório da Sociedade 
Civil sobre a avaliação da 
implementação das reco-
mendações do II Ciclo da 
Revisão Periódica Universal, 
submetido ao Conselho dos 
Direitos Humanos das Na-
ções Unidas, em Genebra, 
em Outubro passado, e o re-
latório sobre a percepção do 
cidadão moçambicano sobre 
os direitos humanos. 
“Essas conquistas deveriam 
se ter tornado uma prática 
constante e sustentável para 
Moçambique. Essa prática 
forte e activa precisava de 
se tornar uma realidade”, 
destacou a representante da-
quele órgão das Nações Uni-
das.
Enquanto isso, Moçambique 
mantém-se entusiasmado e 
determinado em prosseguir 

Na edição nº. 699 da semana passada, do Jornal MA-
GAZINE Independente, houve troca de nome da ac-
tual representante-residente do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em Moçam-
bique. Pelos transtornos causados, pedimos desculpas 
a Senhora Narjess Saidane, actual representante do 
PNUD, e a Senhora Joana Sampainho pelo uso incor-
recto do seu nome. Igualmente, pedimos desculpas aos 
nossos estimados leitores.

A Direcção Editorial

Errata

com a implementação das 
recomendações do Meca-
nismo de Revisão Periódi-
ca Universal (MRPU), uma 
contribuição para a consoli-
dação do Estado de Direito 
Democrático. Lembre-se que 
este compromisso foi reafir-
mado pelo vice-ministro da 
Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Filimão 
Suaze, à margem da harmo-
nização e validação do Rela-
tório de Moçambique ao III 
Ciclo do MRPU.
O País já foi avaliado por 
duas vezes nas sessões do 
Conselho de Direitos Huma-
nos das Nações Unidas, cujo 
Relatório do Primeiro Ciclo 
foi apresentado em Fevereiro 
de 2011 e o Relatório do Se-
gundo Ciclo foi apresentado 
em Fevereiro de 2016.
Na avaliação do Segundo 
Ciclo, o Conselho dos Direi-
tos Humanos adoptou e sub-

meteu 210 recomendações à 
consideração do País, sendo 
que 180 foram aceites e 30 
anotadas.
O Mecan i smo de  Rev i -
são Periódica Universal 
(MRPU) é um instrumento 
para o acompanhamento da 
implementação dos Direitos 
Humanos pelos Estados-
-membros das Nações Uni-
das e consiste no exame pe-
riódico do cumprimento dos 
direitos humanos em cada 
um dos Estados membros, 
de forma pública e transpa-
rente.
O Mecanismo de Revisão 
Per iód ica  Universa l  fo i 
criado no mês de Junho de 
2007 pelo Conselho de Di-
reitos Humanos das Nações 
Unidas e tem mostrado que 
constitui uma importante 
inovação no processo de re-
forma do sistema das Nações 
Unidas.

Narjess Saidane

Governo vai prestar contas ao Parlamento
O Governo moçambicano volta, esta quarta-feira e quinta-feira, a Assembleia da República para res-
ponder a perguntas formuladas pelas três bancadas parlamentares. Na sessão, o Governo de Nyusi 
vai responder a questões que preocupam os deputados da magna casa em diversas áreas, principal-
mente a social e económica.
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O Millennium bim foi galardoado com 
o prémio “Liderança Excepcional em 
tempo de Crise 2020” pela Global Fi-
nance, uma conceituada revista inter-
nacional de informação sobre mercados 
financeiros e análise do sector bancário. 
Esta distinção premeia as práticas de 
gestão criteriosa e resposta imediata do 
Banco no contexto da crise sanitária e 
económica originada pela pandemia da 
Covid-19, nomeadamente em relação 
às medidas tomadas para proteger seus 
colaboradores e clientes, e fornecer su-
porte crítico para a sociedade em geral. 
Das acções desenvolvidas, destacam-

-se a preocupação imediata do 
Banco na protecção da saúde 
dos seus colaboradores, com o 
reforço de medidas de preven-
ção e de mitigação do risco de 
contágio sob a égide das reco-
mendações das entidades de 
saúde, sem nunca ter sido colo-
cada em causa a prestação dos 
melhores serviços financeiros 
aos Clientes. Do mesmo modo, 
a revista apreciou todas as de-
cisões no âmbito do Programa 
de Responsabilidade Social do 
Banco, através do Projecto 
“Mais Moçambique Pra Mim”, 
que incluíram, entre outros, o 
cancelamento do aniversário do 

Banco e a doação de todo o orçamen-
to das actividades relativas à efeméride 
para a reabilitação e modernização da 
enfermaria de Cardio-Pneumologia do 
Hospital Central de Maputo (HCM), 
medida que comprovou, uma vez mais 
o compromisso do Banco com o bem-
-estar e melhoria de qualidade de vida 
dos moçambicanos. 
Em reacção à prestigiosa distinção in-
ternacional, José Reino da Costa, PCE 
do Millennium bim, dedicou o galardão 
à sua equipa e colaboradores por serem, 
na sua opinião, os grandes protagonis-
tas desta nomeação. 

A Vale Moçambique vai levar a 
cabo o projecto ‘Revamp’ (renova-
ção) do seu complexo mineiro, em 
Moatize, na província de Tete, com 
o objectivo de aumentar a produ-
ção, atingindo um ritmo de produ-
ção de 15 milhões de toneladas em 
2021.  
A manutenção geral do complexo 
mineiro assenta numa operação 
sustentável e segura, sendo este 
um momento crucial para a em-
presa. Os trabalhos começaram 
no presente mês de Novembro e 
prolongam-se até ao início de Mar-
ço de 2021. Este processo implica 
uma diminuição da produção de 
carvão, mas os trabalhos na mina 
não vão parar, sendo que todos os 
trabalhadores da mina vão estar 
envolvidos ativamente no projec-
to. 
Dada a dimensão da operação, a 

Vale teve de contratar, para o pe-
ríodo em causa, cerca de 1.300 tra-
balhadores temporários, na maio-
ria moçambicanos, mas também 
oriundos de países como o Brasil e 
África do Sul, entre outros. 
A manutenção nas plantas de 
processamento de carvão assenta 
no restabelecimento das condi-
ções básicas dos equipamentos e 
na implantação de procedimentos 
de melhoramento na conservação, 
operação e processo produtivo.
Serão ainda postas em prática ac-
ções estruturantes como a revisão 
de estratégia; planos e procedi-
mentos de manutenção e opera-
ção; e capacitação das equipas de 
operação e manutenção. O objecti-
vo é fortalecer os processos de ope-
ração e manutenção para assegurar 
a sustentabilidade dos resultados 
após o ‘Revamp’.

A Administração Nacional das 
Áreas de Conservação (ANAC), 
através da sua unidade canina, 
está a apoiar a Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) no 
Aeroporto Internacional de Ma-
puto. Há dias, a unidade canina 
da ANAC, sediada no Aeroporto 
Internacional de Maputo, frus-
trou a tentativa de contrabando 
de produtos da fauna bravia en-
contradas na bagagem de uma 
cidadã de Nome Tran Kiêu 
Trang de 30 anos de idade de 
nacionalidade vietnamita que 
pretendia embarcar no voo da 
Qatar Airways tendo como des-
tino final Ho Chi Mim, China. 
A cidadã vietnamita foi interpe-
lada pela PRM depois de o cão de rastreio 
ter dado sinais da presença de produtos proi-
bidos nas duas malas que transportava. De-
pois de inspecionadas pelos agentes da PRM 
foram encontrados dentro das malas 127 gar-
ras de leão, 36 dentes de leão e 4.3 Kg de 
corno de rinoceronte tudo num valor aproxi-
mado de 22 Milhões de Meticais no mercado 
ilícito. 
De acordo com os especialistas da ANAC, 
os produtos apreendidos derivaram do abate 

ilegal de pelo menos 10 leões e 4 rinoceron-
tes. Os produtos estavam escondidos dentro 
de malas contendo roupas, chocolates e bis-
coitos com o claro objectivo de confundir o 
cão de rastreio e às autoridades. Os caçado-
res furtivos matam rinocerontes com armas 
de fogo para obter o corno que é utilizado na 
Medicina Tradicional Asiática e mais recen-
temente fazem o abate de leões com recurso 
a venenos (pesticidas) para obter partes des-
tes (garras, dentes, ossos e gordura). 

A Galp vai entregar duas viseiras de 
proteção contra o contágio por Co-
vid-19 – uma para o próprio clien-
te, outra para o Ministério da Saúde 
(MISAU) – por cada abastecimen-
to de 2000 meticais efetuado em 25 
postos de abastecimento das cidades 
de Maputo e da Matola.
Através desta iniciativa da Galp, 
em parceria com o MISAU e com 
o Grupo João Ferreira dos Santos 
(JFS), denominada “Previne a do-
brar”, o cliente poderá optar por 
oferecer a sua própria viseira ao sto-

ck de doação aos serviços de saúde. 
A campanha terá a duração de um 
mês, sujeita ao stock de viseiras dis-
ponível, e visa contribuir para prote-
ção e mitigação de contágio da Co-
vid-19 dos clientes nos postos e dos 
profissionais de saúde, sensibilizando 
igualmente os cidadãos para os cui-
dados contra a doença.  
Para mais informações sobre os pos-
tos aderentes, entre outros requisitos 
da Campanha, por favor consulte 
os termos e condições no link galp.
co.mz

Millennium bim reconhecido 
internacionalmente em tempo de crise

Vale avança com projecto ‘Revamp’ 
para atingir 15 milhões 

Unidade canina da UNAC apoia PRM 
no aeroporto de Maputo

Abastecer o carro na Galp vale 
entrega de viseiras anti-Covid 

Marcas em Movimento
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economia
Programa de finanças rurais promovido pela Gapi

Agricultores criam microbanco para 
financiar campanha agrícola

Mais de duzentos mil postos de emprego serão criados 
A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego perspectiva para o próximo ano a criação de mais de duzentos mil 
postos de emprego em todo o País. Segundo o Secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersbur-
go, este ano o País gerou acima de cento e cinquenta mil empregos, apesar da pandemia do coronavírus e outros 
factores combinados.

BioMec sagra-se 
vencedora do SeedStars

A BioMec sagrou-se vencedo-
ra da sexta edição do SeedStars 
Maputo, a maior competição 
global de startups para merca-
dos emergentes, que conta com o 
apoio do Standard Bank, através 
da sua Incubadora de Negócios. 
O evento teve lugar há dias, em 
formato virtual, em cumprimen-
to das medidas de prevenção do 
novo Coronavírus.
Trata-se de uma startup que 
fabrica próteses mecânicas con-
fortáveis e de alto desempenho, 
com recurso a plásticos recicla-
dos retirados do mar, suprindo, 
dessa forma, as necessidades de 
indivíduos com os membros am-
putados ou com deficiências físi-
cas.
Com este feito, a BioMec vai re-
presentar Moçambique no See-
dStars Global, em Abril de 2021, 
onde vai disputar com startups 
de todo o mundo o prémio de 
meio milhão de dólares norte-
-americanos, em investimentos.
Para o Standard Bank, o SeedS-
tars constitui uma excelente pla-
taforma de criação de um ecos-
sistema empresarial robusto e 
estável no País, pois permite que 
os empreendedores e as pequenas 
e médias empresas (PME) te-
nham acesso aos recursos de que 
necessitam para desenvolver as 
suas ideias de negócio.
“Apoiamos a realização deste 
evento porque pretendemos que 
os nossos jovens tenham as suas 
ideias expostas numa plataforma 
mundial, onde podem ter acesso 
a apoios diversos”, disse Cláudio 
Banze, director da Direcção de 
Tecnologias de Informação do 
Standard Bank.
Ao apoiar esta competição, o 
Standard Bank faz jus ao seu 
papel de impulsionador do cres-
cimento do País, através da sua 
estreita parceria com as startups 
e PME, excelentes ferramentas 
geradoras de soluções para os 
problemas e necessidades das co-
munidades.
Por seu turno, a representante 
da SeedStars, Lorraine Davis, 
explicou que o principal objecti-
vo da competição é “melhorar a 
vida das comunidades dos países 
emergentes através da tecno-
logia e do empreendedorismo, 
envolvendo, principalmente, os 
jovens”.

 Um grupo de 480 pro-
dutores associados à 
Associação dos Produto-
res Ikuru (API) de Nampula 
pouparam e investiram 
480 mil Meticais para 
criar uma Organização de 
Poupança e Empréstimo 
(OPE), com vista a supri-
rem as dificuldades que 
enfrentam no acesso ao 
financiamento da campa-
nha agrícola. A Gapi tem 
vindo a trabalhar com 
estes agricultores para a 
organização desta insti-
tuição micro-financeira. 

“Já mobilizá-
mos 480 mil 
meticais para 
iniciarmos a 
constituição 

da OPE. Cada membro contri-
bui com 1000 Mts. A nossa meta 
é atingirmos nesta fase inicial, 
500 produtores, quer dizer, meio 
milhão de meticais. Só faltam 
vinte mil Meticais. Vamos che-
gar lá na próxima semana”, disse 
o presidente da API, Orlando Io-
vahanle.
Iovahanle explica ainda que 
“nesta fase inicial a OPE vai 
abranger oito distritos onde é 
maior o potencial de culturas de 
rendimento e os nossos agricul-
tores são mais fortes, quer dizer,  
cultivam mais de 1 hectare”. Os 
distritos prioritários são Malema, 
Ribaué, Mecubúri, Monapo, Mo-
govolas, Morrupula, Angoche e 
Moma.
Acrescentou que “os membros 
querem apostar mais nas cultu-

ras de gergelim, amendoim, soja 
e talvez feijão-boer, porque essas 
têm melhor mercado. Há outras 
culturas, mas temos de saber 
cultivar para fazer negócio e po-
der pagar o crédito e ganhar ren-
dimento para a família”.
O modelo de actuação deste mi-
crobanco está a ser desenhado 
com apoio da Gapi que, como 
instituição financeira de desen-
volvimento concebeu e está a 
promover “um negócio triangu-
lar” que envolve a empresa co-
mercial Ikuru, a associação de 
produtores e a OPE-API.
A Ikuru assegura a disponibili-
zação de sementes melhoradas,o 
processamento e a comercializa-
ção, a API presta assistência téc-
nica aos membros e a OPE-API 
é responsável pelo financiamento 
individual aos  membros.
Com a assistência técnica da 
Gapi, os agricultores esperam 
submeter ao Banco de Moçam-
bique o pedido de licenciamento 
da sua OPE dentro das próxi-
mas três semanas. A sua base 
será nos arredores de Nampula e 
estão a remodelar um contentor 
para funcionar como instalação 
sede. A Gapi está a trabalhar 
com parceiros tecnológicos para 
que a maior parte das transac-
ções deste microbanco funcione 
na base de sistemas digitalizados 
via internet, o que inclui a for-
mação de jovens filhos de agri-
cultores para trabalharem com 
sistemas informatizados.
“A Ikuru foi constituída pela 
Gapi há mais de uma década 
em parceria com 27 forosque 
abrangem dezenas de associa-
ções de aldeia onde participam 
cerca de 15 mil agricultores de 
pequena escala. A API é hoje o 
representante destes produtores 
na estrutura accionista da Iku-
ru. O projecto de constituição 
da Ikuru-sociedade comercial, 

teve por objectivo criar condições 
para que os produtores familiares 
tivessem uma empresa que asse-
gure a comercialização dos seus 
produtos a preços justos”, es-
clareceu o gerente da Delegação 
da Gapi em Nampula, Salomão 
Chaile.
Ele frisou que “a Ikuru é um 
modelo de organização que con-
tribui para o desenvolvimento 
rural através da modernização 
da agricultura e fomento das 
finanças rurais. Este modelo 
atraiu investidores sociais que 
se tornaram accionistas, como a 

organização norueguesa Norgs-
Veld e a francesa SIDI”.
O papel da Ikuru como modelo 
para abranger os quase 4 mi-
lhões de agricultores familiares 
que existem no país tem mere-
cido a atenção de programas do 
Governo, nomeadamente o Ins-
tituto de Cereais de Moçambi-
que, através da Linha de Crédi-
to à Comercialização Agrícola e, 
mais recentemente, do Sustenta, 
que deu um contributo para a 
instalação de uma unidade de 
conservação  de sementes me-
lhoradas.

O analista da seguradora de 
crédito Coface, que segue a 
economia de Moçambique, 
disse à imprensa que um 
acordo com o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) será 
fundamental para resolver o 
problema da sustentabilidade 
da dívida do País.
“Mesmo com a aprovação de 
um desembolso de 309 mi-
lhões de dólares ao Abrigo da 
Facilidade Rápida de Crédito 
para ajudar Moçambique a 
combater os efeitos da nova 
pandemia, resolver o proble-
ma do sobre-endividamento 
vai ser muito difícil sem um 
acordo de longo prazo com o 
FMI”, disse Aroni Chaudhu-
ri. 
Em entrevista à Lusa a pro-
pósito das perspectivas eco-
nómicas do País, o analista 
desta seguradora de crédi-
to, uma das maiores a nível 
mundial, apontou que um 
programa de assistência fi-
nanceira com o FMI “podia 
melhorar a confiança dos cre-
dores e ajudar na definição 
de objectivos de longo prazo 
em termos de consolidação 
orçamental”.
O apoio do FMI, vincou o 
analista, “será uma necessi-
dade para a redução dos ris-
cos soberanos e do País no 
futuro”, já que a Coface clas-
sifica Moçambique no nível 
E, o mais elevado em termos 
de risco para os investidores.
Prevendo uma recessão 
este ano pela primeira vez 
na história do País, Aroni 
Chaudhuri lembrou que “a 

qualidade do crédito de Mo-
çambique continua extrema-
mente frágil, no seguimento 
dos incumprimentos financei-
ros de 2016 e 2017 e da de-
cisão do FMI de suspender a 
colaboração com o País, de-
pois da divulgação do escân-
dalo das dívidas ocultas”, o 
que afastou Moçambique do 
financiamento externo.
As iniciativas que estão a 
ser tomadas pelos parceiros 
internacionais relativamente 
à suspensão dos pagamentos 
da dívida aos credores ofi-
ciais bilaterais são, por isso, 
“cruciais para melhorar a 
sustentabilidade da dívida e 
reduzir o risco de ‘default’, as-
sim como o melhoramento das 
condições de crédito para sus-
tentar a recuperação”.
Em entrevista, o analista da 
Coface explicou que mesmo 
antes de qualquer negociação 
com o FMI, que estava em 
curso mas foi interrompida de-
vido à pandemia, “Moçambi-
que vai precisar de mais apoio 
externo através de doações e 
empréstimos altamente con-
cessionais para retomar o cres-
cimento económico em 2021.
Questionado sobre se consi-
dera que Moçambique está 
actualmente em risco de in-
cumprimento financeiro, o 
analista respondeu que “o País 
já estava em risco elevado 
mesmo antes da pandemia, 
uma vez que já tinha falhado 
pagamentos em 2016 e 2017, 
o que significa que a crise só 
veio exacerbar o risco que já 
existia”. LUSA

Só um acordo com o FMI resolve a 
dívida em Moçambique
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Índice de Robustez Empresarial 
fortalece-se “timidamente” 

Empresa de Guebuza na lista das 145 
com títulos extintos pelo Governo 

O Índice de Robustez Em-
presarial subiu ligeiramen-
te no III trimestre do ano 
em curso, para 39% con-
tra os 35% verificados no 
II trimestre, o que sugere 
que, embora prevaleçam 
desafios, as empresas 
têm demonstrado uma 
tendência de recuperação 
gradual, segundo revela 
o Relatório do Índice de 
Robustez Empresarial, 
lançado semana finda 
pela CTA.

Elísio Muchanga

Numa altura em 
que o País está 
aos  poucos  a 
abrir-se ao mer-
cado e com a 

normalização das activida-
des económicas, o Índice de 
Robustez Empresarial sobe 
4 porcento, quando compa-
rado com o II trimestre do 
ano. A recuperação gradual 
das empresas, atestado pelo 
aumento gradual das recei-
tas do sector empresarial no 
III trimestre, registou uma 
subida de 12.3%, o que cul-
minou com o melhoramento 
dos rácios de desempenho 
das empresas, mercê da re-
toma gradual da actividade 
económica, tida como razão 
da melhoria da robustez em-
presarial.
O índice, de acordo com o 
presidente da Confederação 
das Associações Económi-
cas, Agostinho Vuma, passa 
a constituir um instrumento 
de monitoria sistemática da 
CTA em relação ao desempe-
nho económico-financeiro do 
sector empresarial. “A cria-
ção desde índice foi motivada 
pela necessidade de monito-
rar a evolução do desempe-
nho empresarial e periodici-
dade trimestral”. 
De acordo com o índice, esta 
tímida recuperação da robus-
tez empresarial está associa-
da à reabertura gradual das 
economias e retoma do nível 
de actividades económicas 
após o choque da Covid-19, 
verificado ao longo do pri-
meiro semestre do ano.
 O índice de produtividade 
apresentou maior recupera-

ção comparativamente aos 
índices de rendibilidade e 
margem de lucro, tendo au-
mentado de 1.0 no segundo 
trimestre para 1.1 no terceiro 
trimestre. 
“É importante notar que o 
índice de produtividade é 
sempre maior que o índice 
de lucratividade, uma vez 
que este último representa a 
relação entre o resultado lí-
quido e o custo de produção, 
ou seja, quanto se ganha em 
cada unidade monetária des-
pendida, enquanto o primei-
ro representa a relação entre 
a receita e o custo”, explica 
Eduardo Sengo, director exe-
cutivo da CTA, durante a 
apresentação pública do ín-
dice.
Quanto ao ambiente macroe-
conómico, o relatório indica 
que a economia moçambica-
na ainda não conseguiu se 
recuperar do choque causado 
pela Covid-19, sendo que o 
índice do ambiente macroe-
conómico demonstrou uma 
redução no III trimestre face 
ao II trimestre de 2020, pas-
sando de 26% para 25%.
 “Esta redução deve-se, em 
parte, à contínua depreciação 
do metical e a tímida subida 
da inflação que se assiste des-
de o mês de Junho”, explica 
Sengo. Contudo, a despeito 
desta redução nota-se uma 
relativa melhoria face ao tri-
mestre anterior, visto que no 
III trimestre a queda deste 
índice foi de apenas 1 por-
cento face a uma queda de 
21 pontos percentuais verifi-
cados no II trimestre.
Na avaliação sectorial do Ín-
dice de Robustez Empresa-
rial (IRE), o sector industrial 
figura como o sector com 
maior robustez empresarial 
quando comparado com os 
outros sectores de actividade, 
tendo apresentado no primei-
ro semestre de 2020 um IRE 

de 0.69. Tal se deve ao facto 
deste ser o sector com maior 
produtividade comparativa-
mente aos outros, devido ao 
seu relativo nível de desen-
volvimento e mecanização. 
Por outro lado, o sector com 
menor robustez é o sector da 
agricultura devido aos diver-
sos desafios que assolam os 
operadores deste sector. 

Crédito Líquido ao Gover-
no aumenta 4 vezes mais 

 O documento produzido pela 
CTA mostra que em relação 
ao Crédito Líquido ao Gover-
no nota-se que ao longo do II 
trimestre de 2020 esteve em 
níveis relativamente baixos, 
numa média de 15 mil mi-
lhões de MT. Contudo, no III 
trimestre verifica-se um au-
mento significativo para cerca 
de 60 mil milhões de MT, o 
que representa um incremen-
to de quatro vezes mais o va-
lor verificado no II trimestre. 
Este aumento esporádico do 
crédito ao Governo pode estar 
associado à necessidade de re-
cursos para fazer face às des-
pesas adicionais impostas pela 
pandemia da Covid-19.
 No que diz respeito ao Ín-
dice do Ambiente Macroeco-
nómico (IAM), o documento 
frisa que este tem demons-
trado uma tendência de de-
terioração ao longo do ano. 
Contudo, após uma queda 
de 21 porcento do Índice do 
Ambiente Macroeconómico 
entre o primeiro e o segun-
do trimestre (de 47% para 
26%), nota-se que no terceiro 
trimestre, embora continue 
a cair, há uma tendência de 
abrandamento do ritmo de 
redução, sendo que a queda 
foi de apenas 1 porcento, de 
26% para 25%.
Esta redução do Índice do 
Ambiente Macroeconómico 
deve-se, essencialmente, à de-

O Instituto Nacional de Mi-
nas diz ter extinguido mais de 
145 títulos mineiros este ano, 
devido a falta de realização de 
actividades por parte dos dete-
tores dos títulos ora retirados. 
Na mesma senda, o INAM re-
tirou também mais de duas mil 
licenças de prospecção mineira. 
 Segundo deu a conhecer o Ins-
tituto Nacional de Minas, são 
no total 154 títulos mineiros e 
mais de duas mil licenças reti-

radas pelo instituto, dentre as 
quais figura uma empresa do 
antigo estadista moçambicano, 
Armando Guebuza, que lhe 
fora retirado o título de pros-
pecção de ouro na província de 
Manica.
De acordo com Adriano Sênva-
no, director do Instituto Nacio-
nal de Minas, contrariamente 
ao que muita imprensa tem fa-
lado, a retirada de título à em-
presa do antigo estadista mo-
çambicano e presidente emérito 
do partido Frelimo tem apenas 
a ver com questões de atribui-
ção e localização deste, pois foi 
atribuída a licença num local 
errado. 
“Foi registado numa área que 
não podia. Infelizmente estas 
coisas acontecem por distrac-
ção dos nossos colegas ou por 
desconhecimento. Está a menos 
de dois quilómetros da linha de 
fronteira com o Zimbabwe”, 
explicou o director do Instituto 
Nacional de Minas.
Para além do caso de concessão 
de título à empresa do antigo 

estadista moçambicano, o Mi-
nistério dos Recursos Minerais 
e Energia diz estar a investigar 
outro caso do género, de uma 
licença mineira atribuída fora 
dos limites de fronteira com 
Moçambique.
Um total de dezasseis empresas 
do sector mineiro suspenderam 
as suas actividades em Moçam-
bique e mais de 500 trabalha-
dores caíram no desemprego ao 
longo deste ano, devido à pan-

demia da Covid-19.
No total já são 16 empresas mi-
neiras que suspenderem as acti-
vidades, entre as quais a Mon-
tepuez Ruby Mining (MRM), 
que tem como Presidente do 
Conselho de Administração Sa-
mora Machel Júnior “Samito”.
Com estas paralisações, mais 
de 500 trabalhadores viram os 
seus contratos de trabalho sus-
pensos.
“A situação da pandemia é 
preocupante. O sector mineiro 
está a sofrer com este choque. 
Infelizmente essa situação ain-
da continua e vamos gerin-
do. Não há dúvidas que é um 
grande prejuízo para actividade 
mineira em Moçambique”, in-
dicou. 
Falando à imprensa, Sênvano 
disse ainda que mais duas mil 
licenças de prospecção mineira 
foram retiradas dos titulares ao 
longo dos últimos cinco anos. 
“Os detentores destes títulos 
não realizavam actividades”, 
explicou.

Elísio Muchanga

preciação da taxa de câmbio 
e subida ligeira da inflação, 
a despeito da ligeira redução 
das taxas de juros, conforme 
se pode notar pelo comporta-
mento dos índices destas va-
riáveis. Para o IV trimestre 
espera-se que o IAM continue 
a deteriorar devido a expecta-
tiva de aumento da inflação e 
contínua depreciação cambial 
pelas razões acima aludidas.

Após uma redução dos lucros 
das empresas entre o primei-
ro e o segundo trimestre de 
2020 devido aos impactos da 
Covid-19, de cerca de 2,671 
MZN para 97 MZN por uni-
dade produzida, nota-se que 
no III trimestre do ano há 
uma tendência de recupera-
ção, sendo que os lucros au-
mentaram de 97 MT para 560 
MT por unidade produzida.

Agostinho Vuma
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MagazinadasTexto: Elton Pila

Fotos: Nilton Cumbe

Do mar nasceu a cidade e do mar começou 
a morrer um império para dar lugar a um 
país ainda longe de ser nação. Moçambique, 
portanto. Foi do mar que nos chegaram os 
portugueses, o que aconteceu depois a História 
ensina. Levaram-nos Ngungunhana, de carne 
e osso - mais carne do que osso, diga-se em 
passada - e deram-nos torrões de areia. Um salto 
quântico. Foi em nome do combate aos piratas 
que viriam do mar (como se fossem menos 
perigosos que os piratas já aqui nascidos) que 
foram contraídas umas dívidas de 2.2 biliões de 
dólares que deixaram de ser ocultas a partir da 
imprensa internacional, a mão externa, mão do 
diabo. O que pode ter deixado incrédulos Mus-
sagy Jai Chande e Hélder Muteia, um pretenso 
candidato da Frelimo hoje quase esquecido.  
O escritor Juvenal Bucuane tem um livro que 
chamou precisamente “meu mar”, é o mar 
como uma metáfora para as suas experiências 
de vida, são poemas, talvez por isso não tenha 
ali colocado o episódio que o terá feito ficar 
de costas voltadas ao jornalista e cronista 
Fernando Manuel, que expressou numa en-
trevista tirada das catacumbas por estes dias. 
Talvez Filimone Meigos tenha pensado nisto 
num dos textos do “Ensaios sobre a Inveja 
e Mentira”.  
É uma Galeria repleta de artistas que 
Nilton Cumbe nos dá. O poeta Luís Ce-
zerilo, que teria concorrido para liderar 
a Associação dos escritores, está aqui 
com António Muchanga, que teria con-
corrido para Presidência do Município 
da Matola, devem estar num momento 
de partilha de histórias de derrotas. Mas 
eles não têm só as derrotas em comum, 
nutrem, por diferentes razões, o mesmo 
ódio pelo velho senhor. Muchanga che-
gou a convocar a imprensa para celebrar 
o que lhe parecia o início da derrocada 
do seu ódio de estimação. 
Oldemiro Baloi, que até foi ministro 
do velho senhor e resistiu um pouco 
no novo senhor, viu seu nome envol-
vido num “verdadeiro saque”, acusado 
por Bernardo Chirinda, que teria sido 
embaixador de Moçambique lá para 
as terras de Putin. Baloi deve estar a 
perguntar como lhe retiraram um lugar 
que agora pertence a Senhora dos Rela-
xamentos, Silva Dunduro, o artista que 
virou Ministro, mas que não foi artista 
suficiente para continuar Ministro, deve 
estar a dizer que estar no Governo é mais 
sobre que podres se tem de quem lidera do 
que propriamente por confiança.

Histórias do tempo do velho senhor
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Aniversariantes

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

    É muito bom celebrar o teu 
aniversário e poder te ver 

crescendo, progredindo, 
alcançando as tuas me-
tas e se superando. 
Assim como as férias 
chegam e nos dão a 
oportunidade de des-
cansar, termos mais 
tempo para nos di-

vertir e fortalecer os 
ânimos para mais um 

ano de trabalho, também 
chega a data de renovação da 

vida e eu espero que ela seja encarada por ti 
como um momento de reflexão e de oportuni-
dade para comemorar. Parabéns!

 Feliz aniversário para ti 
colega de trabalho que 

torna o dia menos 
entediante e a rotina 
muito mais diverti-
da. O MAGAZINE 
admira-te  por 
seres um bom pro-
fissional, com um 
futuro cheio de no-

vas oportunidades 
e que a oportunidade 

de crescimento está à 
tua espera. Contar com a 

tua presença diariamente faz os dias se tor-
narem mais leves e divertidos. Transmites 
segurança e alegria, é por isso que és muito 
querido por todos nós. 

Fe- liz aniversário Nelma 
Dique. Que o caminhar 

da vida seja sempre 
premiado com a 
presença de Deus, 
guiando os teus 
passos e incluindo 
as tuas decisões, 
para que as tuas 

conquistas e vitórias 
sejam constantes nos 

teus dias, com os senti-
mentos mais puros se con-

cretizando sob forma de gestos de bondade 
e que o amor encontre as portas abertas no 
teu coração, contribuindo para a tua felici-
dade. Sorria e aproveites o dia. Parabéns, 
votos da Elisa Dique. 

Alfredo Langa
Nelma Dique

Joana 

Zeina 
Marina 

Lúcia 

Num sonho antigo, um 
sonho que vivia nos 

nossos corações des-
de há muito tempo, 
no dia que te torn-
aste nossa amiga 
e irmã esse sonho 
foi realizado e 
superou todas as 
expectativas. Nós 
te agradecemos 

muito, pois a feli-
cidade que trouxeste 

para as nossas vidas é 
única e incomparável. 

Alegra-nos ajudar-te no teu desenvolvi-
mento e no processo de aprendizagem, 
porque é a maior de todas as bênçãos.

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 
infinito nasceu. O 
aniversário na vida 
de alguém é sempre 
um marco impor-

tante, principalmente 
para a família do que 

para Tulipa, porque ai-
nda não compreende tudo 

que o rodeia. Parabéns!

Aprecie o teu jardim 
pelas flores e nunca 

pelas folhas caídas. 
Ao longo da tua 
existência conte 
a tua idade pelos 
amigos que con-
quistas e nunca 
pelos anos que 

vives. Lúcia, nesta 
vida é importante 

que viva cada minuto 
da tua vida como se fosse 

o viver eternamente. A cada hora que 
passar não a conte pelos ponteiros de 
relógio, mas sim pelo pulsar do teu 
coração. 

Elvira Cumbane
Feliz aniversário minha 

esposa Elvira Cum-
bane, sublinho aí, 
desejando-te mui-
tos anos de vida 
e sucessos na tua 
vida profissional, 
que tudo corra de 

forma programada 
e tu és a melhor e con-

tinues lutando pelos 
teus sonhos e objectivos. 

Eu me orgulho devido a forma como 
interpretas a vida, eu sou vosso tal 
cara, vos amo muito, num tom bem 
alto. Este momento é de reflexão 
das nossas vidas. Parabéns! De 
Martinho. 

Hoje queremos transmitir 
com alegria a nossa 

sincera amizade, 
manifestando a 
gratidão que te-
mos pelas coisas 
boas que fizeste 
durante anos. 
Sem dúvida és a 
pessoa que nos 

conhece melhor. 
Por isso agradec-

emos-te por nos 
mostrares como esta-

mos felizes por participar 
no teu aniversário. Esperamos estar sem-
pre ao teu lado e retribuir-te cada palavra 
de carinho que nos dedicaste.

Esmeralda 
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“As cinco pragas do divórcio” mostradas por Parruque
Fernando Parruque vai lançar a obra “As cinco pragas do divórcio” sob a chancela da Colecção Xikala-
vitu. A obra aborda perspectivas de relações, entre as quais o incesto, a fidelidade, traição, a batota e 
promiscuidade, temas estes que remetem à reflexão a quem entra em contacto com a obra. 

Juvenal Bucuane 
encerra Arresto de 
Vozes 

Nos (des) confortáveis sapatos do outro 

O III volume de Arresto de 
Vozes (Ou o cúmulo discursivo 
literário), de Juvenal Bucua-
ne, será lançado na próxima 
quinta-feira, nas instalações da 
Alcance Editores, em Maputo.
O livro em causa mostra a úl-
tima parte do percurso de Ju-
venal Bucuane ao longo de 35 
anos de escrita literária, entre 
os anos 1984 e 2019.
Na trilogia excluiu-se o período 
precedente que vai de 1972 a 
1984 em que Juvenal Bucuane 
já escrevia poesia e prosa, géne-
ros que, de forma dispersa, pu-
blicou em espaços culturais da 
imprensa moçambicana. Este 
período em referência, prome-
te o autor num comunicado 
enviado a nossa redacção, será 
tratado, futuramente, num tra-
balho ora em preparação. 
Juvenal Bucuane, nascido em 
Xai-Xai a 23 de Outubro de 
1951, é membro efectivo da 
Associação dos Escritores Mo-
çambicanos (AEMO) e foi 
Coordenador da Revista Lite-
rária “Charrua”.
Publicou: A Raiz e o Canto – 
1984 (poesia); Requiem: com 
os olhos secos – 1987 (poesia); 
Xefina – 1989 (contos); Segre-
dos da Alma – 1989 (poesia); 
Limbo Verde – 1992 (poesia); 
Kumbeza – 1997 (contos); A 
Denúncia – 2003 (romance); 
Marco Zero – 2004 (poesia); 
Epicentro – 2005 (poesia); Sal 
da Terra: Histórias do nosso 
chão – 2005 (contos); Zevo, 
O Miliciano (e outros contos) 
– 2009; Desabafo (e outras 
estórias) – 2009; Xefina (2ª 
edição); Co-autor em Igreja 
de Malehice – 2005 (história); 
Crendice ou crença – Quando 
os manes ancestrais se tornam 
deuses– 2012; O Fundo pardo 
das coisas – 2015; Arresto de 
Vozes (Ou o cúmulo discursi-
vo literário, Vol. I – 2017; Meu 
Mar (1ªedição) – 2018 (poesia); 
Arresto de Vozes (Ou o cúmu-
lo discursivo literário, Vol. II 
– 2018; Meu Mar (2ª edição) 
– 2019; Arresto de Vozes (Ou 
o cúmulo discursivo literário, 
Vol. III – 2020;Galardão/Pré-
mio literário “Escritor do Ano 
2019” pelo CEMD, em Lisboa. 

Lucrécia Paco leva a cena “Na Mão de Deus” 

Depois de “Niketche”, 
Lucrécia Paco regressa 
a Paulina Chiziane para 
levar ao palco “Na Mão 
de Deus”. O espectáculo, 
que está marcado para 
sexta-feira no Centro 
Cultural Franco-Moçambi-
cano, nos coloca a experi-
mentar o terreno movedi-
ço entre a alucinação e o 
espiritismo, com os dois 
pés nos desconfortáveis 
sapatos do outro.

Elton Pila

O 
que lhe 
levou, 
outra vez, 
a Paulina 
Chiziane?

A semelhança de “Niketche”, 
“Na Mão de Deus” foi um 
texto que li numa sentada e 
a medida que lia via persona-
gens ganhando vida em cena.
Alice assim como a Rami 
teve uma vida intensa em 
mim. Daí a dramatização 
através do processo de re-
textualização e composição 
cénica.

Começou como uma peça 
curta para a homenagem 
a escritora na Feira do 
Livro de Maputo. Agora, 
vai apresentar em versão 
estendida. Não disse 
tudo o que queria dizer? 

O texto aborda questões per-
tinentes. A loucura, o para-
normal, a mediunidade são 
objectos de reflexão, o texto 
permite uma imersão para 
esta dimensão do oculto, do 
não falado, do tabu que per-
meia tudo quanto está a ní-
vel do indivíduo em estado 
de convalescença.
O mundo que lhe rodeia, a 
rejeição por parte da família, 
a busca da cura e entendi-
mento, a sua inclusão na sua 
comunidade, entre outros as-
pectos que o texto aborda e 
não caberiam numa represen-

tação de 30 minutos.
O texto tem 157 páginas e, 
aquando da homenagem, 
chegamos a fazer até a pági-
na 34.
Portanto, havia uma neces-
sidade de trabalhar mais, 
sobretudo pela resposta da 
protagonista Angelina Cha-
vango, que ao dar corpo o 
papel da Alice cresceu e senti 
o reverberar dessa semente 
lançada aquando da homena-
gem. Falei da Angelina, mas 
foi todo o elenco que fez com 
que a vontade de continuar a 
trabalhar crescesse.
Foi a primeira vez que traba-
lhei com a Eunice e a Ange-
lina. O casamento da Timbi-
la do Celso Durão e o piano 
do Celso Cristalino deram 
espaço para explorar a mu-
sicalidade que o texto nos 
empresta. Aí a simbiose foi 
criada na grandeza da voz do 
Grande Homem e da Fermi-
na da Neta, que, para além 
do canto, exploro o seu lado 
de actriz.
Em suma, foi um misto de 
sensações, o texto, a música 
e o trabalho de actores em 
cena fizeram com que fizés-
semos o que chamo de “Na 
Mão de Deus - Parte I”.
Prevejo uma segunda par-
te a ser trabalhada de modo 
a trazer o texto na íntegra, 
porque ele é bastante actual. 
Sobretudo, numa altura em 

que o problema das doenças 
mentais e do suicídio tem ge-
rado debates.
Há também um questiona-
mento sobre o lugar e o pa-
pel da família, a mesma que 
se une quando um enfermo 
padece de uma doença co-
mum e se afasta quando está 
perante a uma doença para-
normal.

O texto de Paulina nos 
leva a pensar nesta fron-
teira entre as alucinações 
e o espiritismo. Como 
isso é encar(n)ado no 
espectáculo?

Dificilmente sou a favor de 
definições, o que é uma alu-
cinação para uma pessoa 
pode ser o experimentar de 
um outro mundo para outra 
realidade, que é, por vezes, 
condicionada ao que o indi-
víduo é, recebe desde a sua 
infância e também aquilo que 
faz com que ele seja A e não 
B. Então, é normal que uma 
criança tenha sentido medo 
na infância, naturalmen-
te viverá o mundo diferente 
daquela criança que nunca 
o tenha vivido. Para quem 
nunca experimentou a guer-
ra não terá o mesmo impac-
to que tem para quem viveu 
e experimentou. Só quem já 

viveu uma alucinação sabe-
rá melhor dizer o que é uma 
alucinação para ela. Só quem 
já tocou o fundo do poço 
poderá dizer o que é esse lu-
gar que chamamos fundo do 
poço. Só quem já experimen-
tou a espiritualidade poderá 
falar sobre o que é. 

“Na Mão de Deus” suge-
re um desacreditar por 
completo nos homens e 
mulheres. Isto será por 
este afastamento da 
família e da sociedade?

Mais do que desacreditar, 
ela vem reflectir sobre o lu-
gar e o papel da família na 
construção da Família, sobre 
o lugar de cada um que faz 
parte da grande Família que 
é a comunidade. O espectá-
culo permite ao indivíduo 
observar-se a si próprio. “Na 
Mão de Deus” permite resga-
tar esse lugar da claridade, 
do esclarecimento, ao mesmo 
tempo de reflexões, encontros 
e crenças, é o lugar do Hu-
mano em sua Totalidade.

O livro parte de uma ex-
periência real. Paulina foi 
internada numa psiquia-
tria, ainda que também 
tenha colhido histórias 
de outras pessoas. Esta 
experiência real empres-
tou verdade ao texto e 
ao espectáculo?

Sim. Quando pego o livro 
vejo outros espaços não o 
espaço concreto descrito 
pela Alice, experimento o 
monte com a forma da mão 
de Deus, ainda que não te-
nha ainda estado no Monte 
Mpalumwe, mas o conhecer 
a sensação de estar no alto e 
de poder perceber o descrito 
saboreado no já visto e vivi-
do do belo de Moçambique.
Permite-me de algum modo 
aquele lugar vivido e descri-
to por Paulina. E é aí onde 
o texto vive em mim, toma-
-me e eu em volta,  o que fiz 
foi trazer o meu olhar, aquilo 
que o texto me permitiu en-
xergar e num trabalho co-
lectivo trazer para a cena. 

“Na Mão de Deus” dá abertura para vários sentidos – Lucrécia Paco
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Mafalala une riqueza e humildade 
A Fundação Fernando Leite 
Couto acolheu recentemente a 
exposição do fotógrafo Mauro 
Pinto, intitulada “dá Licença”. 
Trata-se de oito telas que descre-
vem a vida de pessoas que resi-
dem no bairro da Mafalala e tes-
temunha a ironia entre a riqueza 
e a humildade que caracteriza os 
bairros periféricos da cidade.
O fotógrafo Mauro Pinto tem 
vários anos de carreira, com mais 
de duas décadas, mas há 15 anos 
que não apresenta nenhuma ex-
posição em Moçambique, em 
particular na cidade de Maputo. 
O que expõe hoje é um trabalho 
que vinha fazendo há anos atrás 
e publicado pela primeira vez em 
Portugal. É um trabalho que foi 
ao encontro do seu íntimo, das 
pessoas e do seu bairro que faz 
parte de memória da sua infân-
cia.
Yolanda Couto, curadora da 
exposição, disse que o trabalho 
não é somente para nós, mas 
para todas aquelas pessoas que 
se dirigem a Maputo e que de 
algum modo vivem e esquecem 
um pouco aquilo que a cidade 
de Maputo tem, a Mafalala onde 
vivem algumas pessoas que tam-
bém para elas as condições po-
diam ser melhores. A perspectiva 
de vida delas é de melhorar so-
cialmente, porque querem viver 
em igualdade social. 
 Para Couto, ‟a escolha de Mau-
ro Pinto para esta extraordinária 
colecção de fotografias do icónico 

do bairro da Mafalala é uma as-
sombração à sua gente e a todos 
aqueles que ali viveram e aos que 
vivem lá. Nas imagens, altamen-
te provocatórias, as casas de ma-
deira e zinco inspiram a ausência 
e enchem-nos de histórias. Estó-
rias reais e tão próximas, pode-
mos sentir o sussurrar do vento 
a partir das janelas, que nos 
embala para adormecermos de-
vagar, muito devagar, trazendo 
com ele o sono que nos abraça”. 
Por outro lado, Couto diz que o 
fotógrafo partiu da descoberta de 
um passado e traz ao mundo o 
redor de outro mundo ou seria 
uma memória intensa, perma-
nente, que entra no presente. É 
a mesma Mafalala que conheceu 
de tão ser falada e que reconhe-
ce agora vadiando nas suas boas 
ruas estreitas, onde submergem 
sentimentos retidos em cada 
imagem duma brutal realidade. 

Um bairro nascido no tempo 
colonial, criado por gente vinda 
das mais diversas partes do Índi-
co, a Mafalala ganhou uma vida 
própria. 
“Nestas telas respira vivo o que 
foi no passado, no presente, 
transbordando o orgulho dos 
seus filhos. Conta-nos Mauro que 
os vi, abre e deixa-me entrar, eu 
automaticamente deixo, penetro, 
com coberturas de memórias. A 
violência exibida nas imagens 
mostra-nos um emocionante pas-
sado traumático articulado no 
passado e presente”, desenvolveu 
Couto. 
 A curadora da exposição frisou 
que “na pobreza das casas de 
madeira e zinco vimo-nos con-
frontados com uma força interior 
que clama pelos defeitos anti-co-
loniais, pela igualdade e justiça 
social. Mauro é testemunho da 
ironia entre a riqueza e a humil-
dade que se estende nos bairros 
periféricos da nossa cidade. A 
modéstia das casas de madeira 
e zinco contrasta com os anseios 
e fraquezas que lá vivem. Cada 
casa tem os anseios do Mauro, 
ruído, às vezes com silêncio li-
geiro e a musicalidade do bairro 
com estas misturas da cultura, 
da religião e luz”. 
Couto disse que a luz, neste tra-
balho, tem a individualidade 
própria de pessoas que vivem 
nessas casas. O fotógrafo mostra-
-nos a cidade numa nova pers-
pectiva vinda do público, com 

diálogo entre a fotografia e a luz 
no conceito que a apresentação 
criativa transborda para o ex-
terior. Num jogo que integra a 
técnica, a comunicação atractiva 
da imagem e o ambiente que o 
rodeia. 
Por seu turno, o fotógrafo, Mau-
ro Pinto disse que as telas que 
mostram a história do bairro da 
Mafalala foram publicadas du-
rante muitos anos. Isso deve-se 
ao facto de ser uma parte im-
portante da história do País em 
todos os sentidos. “Dá licença” 
é a primeira vez que é exposta 
cá em Moçambique, já andou e 
continua a andar por vários paí-
ses. Queria que Dá Licença fosse 
apresentada de uma maneira, 
com a dignidade que sempre vi 
naquelas pessoas do bairro. 
 “Dá licença é a palavra que nos 
permite entrar e pedir ao mesmo 

tempo. Nestas fotos só podemos 
encontrar, apenas, Mafalala”, 
disse. 

“Todos nós contribuímos da 
mesma maneira e a minha con-
tribuição é de expressar como eu 
penso, cabe à sociedade, como 
um todo, partilhar e discutir 
aquilo que um indivíduo pen-
sa na sociedade. Espero que os 
amantes de arte sejam fiéis às 
fotografias que as telas nos tra-
zem e que sirvam de um mero 
instrumento, como muita gente 
pensa, faz e usa”, desenvolveu o 
fotógrafo. 
De acordo com Pinto, “nesta 
série mostro todas as fotografias 
em formato digital. Para mim, 
voltar a expor 15 anos depois em 
Moçambique é sinal de que faço 
parte deste País, e estar fora de 
Moçambique e ser reconhecido 
nos países além-fronteiras com 
dignidade e respeito sobre a mi-
nha pessoa e meu trabalho, acho 
que é também carinhosa a parte 

moçambicana receber-me da ma-
neira como sou recebido nos ou-
tros países”.Adelina Pinto

Mauro Pinto

Na verdade, entrar no texto 
é não sair dele, deixar-se ir 
e levar no delírio da Alice e 
sua busca constante de si nas 
suas multiplicidades ou face-
tas.

Neste espectáculo dá 
mais a cara como quem 
dirige e encena. Temos de 
nos habituar a uma Lucré-
cia mais nestas frentes, a 
actriz passou para segun-
do plano? 

 Nunca sei de nada. Gosto 
dos cliques que a vida me dá. 
Entre ir para a escuta demo-
rada até aos silêncios com os 
seus solavancos. Gosto da 
cena e da encenação. Mas 
também gosto de brincar e 
viajar os dedos nos tecidos e 
tingi-los, de costurar, de can-
tar, de falar, de dançar.

E tudo isso levou para 
este espectáculo.

O texto dá abertura para os vá-
rios sentidos. O encontro com o 
texto, com sua sonoridade, com 
a coreografia que nos permite 

visualizar, com a maneira que 
nos dá a saborear os espaços, 
tudo isso resulta desse encontro 
daquilo que a nossa retina per-
cebe e visualiza logo ao primeiro 
contacto. Aquilo que é o já vi-
vido por nós. E o olhar de cada 
um do elenco que se entrega e 
interage.

Falando no elenco, como 
foi a escolha?

Antes de receber a proposta 
de trabalhar com a Eunice e a 
Angelina, na Edição 2020 da 
Feira de Maputo, sob tutela 
do Município, eu vinha cogi-
tando essa possibilidade. Vinha 

pensando em trabalhar com 
elas, assim que as vi em cena. 
Com o Celso vinha trabalhan-
do já fazia um tempo. Depois 
soubemos que um dos convi-
dados “surpresa” era o Grande 
Homem. Assim nasce a ideia 
de montar uma peça multidis-
ciplinar, que casa a Música, o 

Teatro, a Dança, com batuque, 
com timbila, com piano, com 
xithende e gaita. Com relação 
a Fermina, minha colega e che-
fe da turma no ISArC, escutei-
-a cantando o texto “África” 
de Paulina Chiziane e vi essa 
possibilidade de integra-la no 
elenco.

A loucura, o paranormal, a mediunidade são objectos de reflexão no espectáculo
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“Leões Indomáveis” goleiam Mambas
A selecção nacional de futebol, os Mambas, foi goleada pela poderosa selecção dos Camarões, por 
4-1, em partida da terceira jornada do Grupo F de qualificação ao CAN, que terá lugar em Janeiro de 
2022, nos Camarões.desporto

De acordo com a imprensa 
italiana, a Juventus está a 
ponderar a saída de Cristiano 
Ronaldo no final da época. O 
Corriere dello Sport avança 
que a ‟vecchia signora” to-
mou a decisão a pensar na 
saúde financeira do clube e 
revelou quanto custa ao em-
blema italiano manter o ‟ca-
pitão” da selecção portuguesa 
e qual o retorno que obtém.
Cristiano Ronaldo chegou 
à Juventus em 2019, numa 
operação avaliada em €115 
milhões de euros, que está a 
ser amortizada num período 
de quatro anos (€29 milhões 
por época), a que se junta 
o salário do jogador de €31 
milhões limpos, o que signi-
fica €64 milhões antes dos 
impostos, num valor que re-
presenta 25 porcento da folha 
salarial da Juve. Feitas as 
contas, Ronaldo custa cerca 
de €93 milhões por ano ao 
emblema italiano.
No entanto, o avançado da 
selecção portuguesa trouxe 
também enorme retorno fi-
nanceiro à Juventus. Na pri-
meira temporada em Itália 
triplicou o número de cami-
solas vendidas (500 mil para 
1,6 milhões) e permitiu um 
aumento de €16 milhões no 
que toca à venda de mer-
chandising relacionado com 
o clube. A isto junta-se ainda 
um acréscimo de €30 milhões 
no que toca às receitas de 
bilheteira, já que a presença 
de Ronaldo em campo per-
mitiu ao clube aumentar os 
preços dos ingressos (os luga-
res anuais passaram de €881 
para €1029).
São estas as contas que vão 
na cabeça de Andrea Angelli 
enquanto pensa no futuro do 
jogador de 35 anos, em Tu-
rim.

Ronaldo custa 93 
milhões de euros por 
ano à Juventus 

Os momentos de Nicolau Manjate no hóquei 
Nicolau Manjate deixa a 
presidência da Federação 
Moçambicana de Hóquei 
de Patins (FMP). Foram 
10 anos de glória para 
a patinagem no País, a 
destacar a conquista da 
taça intercontinental e o 
terceiro lugar no Mundial 
Sub-19, 2019. Contudo, 
fica o grande desafio ao 
elenco que se segue para 
desenvolver a patinagem 
em linha. 

A Federação Mo-
çambicana de 
Patinagem 
(FMP) foi cria-
d a  em  1977 , 

dois anos após a Independên-
cia, sendo que em 1978 Mo-
çambique teve a sua primeira 
aparição no Mundial de hó-
quei em patins. 
Neste sentido, a FMP, para 
além de gerir a patinagem, 
respondia também pela ges-
tão da corrida de patins e 
patinagem artística, duas 
modalidades que com o tem-
po foram desaparecendo. 
Mas antes, o hóquei era ge-
rido pela Comissão Adminis-
trativa, presidida por Silva 
Lopes e Alberto Costa.  Ni-
colau Manjate, agora presi-
dente-cessante, também fez 
parte desta comissão, assim 
como Fernando Adrião, tido 
como o melhor hoquista de 
sempre. Mas antes da criação 
da FMP, o hóquei em patins, 
bem como a patinagem ar-
tística e a corrida de patins 
estavam sob gestão da Asso-
ciação de Desporto, que zela-
va por outras modalidades, 
como o andebol, voleibol, 
natação, futebol de salão, té-
nis, etc. Luís Guimarães foi 
o primeiro a assumir o cargo 
na FMP, depois a federação 
esteve sob o comando de Ale-
xandre Correia. Em 1984, 
Hermenegildo Gamito assu-
miu a função de presidente 
da FMP. 
Doutor Gamito, como era 
tratado por toda a família 
do hóquei, foi sem dúvidas o 
presidente que mais contri-
buiu para o engrandecimen-
to da modalidade. Durante 
o seu mandato, Moçambique 

subiu pela primeira vez ao 
Grupo A, em 1986, no Mé-
xico. Em 2001 viu a selecção 
nacional conseguir um oitavo 
lugar em San Juan, Argen-
tina, a melhor prestação de 
sempre em Mundiais do Gru-
po A, naquela época. 
Ainda no seu mandato, o 
Estrela Vermelha sagrou-se 
campeão africano, em 1993. 
Gamito cessou as funções em 
2001. E para ocupar o cargo 

foi indicado Paulo Garção, 
que acabou tendo uma pas-
sagem pouco feliz, no meio 
de forte polémica, sobretudo 
pelo facto de no Mundial de 
2005, em San José, nos Es-

tados Unidos da América, 
Moçambique ter caído para 
o Grupo B. Este foi contes-
tado e acabou saindo. Cândi-
do Coelho foi o dirigente que 
se seguiu e viveu momentos 
felizes. Foi durante o seu 
mandato, iniciado em 2006, 
que Moçambique foi cam-
peão do Mundo do Grupo B, 
no mesmo ano, em Monte-
videu. Entretanto, a Comis-
são Internacional de Hóquei 

em Patins retirou ao País a 
organização do Mundial do 
Grupo A, em 2011, e, entre 
outros motivos, renunciou 
ao cargo de presidente, dei-
xando as portas abertas para 

Nicolau Manjate, então vice-
-presidente, um homem co-
nhecedor da modalidade, que 
teve a dura missão de man-
ter Moçambique na alta roda 
do hóquei mundial.   
Para Nicolau Manjate foram 
10 anos de trabalho árduo 
em prol da patinagem no 
País, olhando para os resul-
tados alcançados pelas selec-
ções que reflectem o esforço 
e dedicação dos atletas e da 
equipa técnica, pois estabele-
ceram um plano de formação 
dos atletas de modo a refor-
çar as selecções, a todos os 
níveis, para que estivessem 
preparadas para disputar em 
pé de igualdade com gran-
des colossos mundiais. Não 
foi por acaso que Moçambi-
que perdeu o último Mundial 
diante da Espanha por dife-
rença de  uma bola. Aliás, no 
Mundial de 2011, na Argen-
tina, Moçambique ficou no 
quarto lugar. Mas a grande 
conquista do seu elenco foi a 
taça intercontinental de 2019 
e a terceira posição no Mun-
dial Sub-19. Aliás, esta se-
lecção é fruto das escolas de 
formação ao nível da cidade 
de Maputo, por isso acredita 
que estes jovens podem cons-
tituir a próxima selecção de 
seniores. Por outro lado, Mo-

çambique, ao longo dos últi-
mos 10 anos, posicionou-se 
ao lado das elites mundiais 
do hóquei em patins, sendo 
que o seu maior desejo é ver 
a patinagem em linha a con-

Nicolau Manjate termina mandato 

O hóquei em Moçambique sempre foi referência mundial
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Galiza Matos Júnior quer ver Vilankulo como referência no desporto

quistar o seu devido espaço 
na arena nacional e interna-
cional. Mas antes, a patina-
gem em linha precisa estar 
filiada aos clubes. 
Outro momento marcante 
para Nicolau Manjate é o 

facto de, três anos antes de 
assumir a liderança dos des-
tinos da federação, Moçam-
bique ter se sagrado campeão 
mundial, no Uruguai, isto 
em 2007. O seu elenco assu-
me a liderança da FMP e no 

Mundial seguinte Moçambi-
que descarrila,  ficando na 
quarta posição no Mundial 
de 2011, e esta é uma marca 
que nenhuma selecção africa-
na atingiu até aos dias que 
correm. Portanto, o seu lema 

foi querer dar continuidade 
ao trabalho dos seus ante-
cessores, nomeadamente Her-
menegildo Gamito e Cândido 
Coelho, que fizeram grande 
trabalho na massificação do 
hóquei em patins no País. 

Contudo, Nicolau Manjate 
espera que o próximo elenco 
aposte na formação, pois só 
desta forma o hóquei estará 
mais coeso, forte e capaz de 
vencer qualquer selecção do 
Mundo. Redacção  

O administrador de Vilanku-
lo, Galiza Matos Júnior, 
reuniu-se no passado sábado 
com os agentes desportivos 
de diversas modalidades no 
distrito, com vista a criar si-
nergias para que este seja re-
ferência na caça de talentos 
para alimentar a província, 
quiçá o País. Na ocasião, o 
candidato à presidência da 
FMX, Milton Botão, ofereceu 

materiais de xadrez ao distri-
to.
O administrador de Vi-
lankulo, Galiza Matos Jú-
nior, reuniu-se com a nata 
desportiva do distrito em 
busca de sinergias conjuntas 
para tornar Vilankulo no epi-
centro de novos talentos em 
várias modalidades desporti-
vas.
Galiza Matos Júnior teste-

Galiza Matos Júnior recebendo tabuleiros de xadrez de Milton Botão

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

munhou a oficialização da 
Associação Distrital de Xa-
drez, sendo que no processo 
eleitoral concorria uma única 
lista, tendo sido eleito Fortu-
nato Vilanculos como novo 
presidente da Associação 
Distrital de Xadrez.  
Na ocasião, o candidato à 
presidência da Federação 
Moçambicana de Xadrez, 
Milton Botão, que se deslo-

cou à província de Inhamba-
ne para pedir voto, mostrou 
a sua abertura para traba-
lhar para o desenvolvimento 
da modalidade em estreita li-
gação com a Associação Pro-
vincial de Xadrez, presidida 
por Lino Machava.
Por sua vez, o administra-
dor de Vilankulo, Galiza 
Matos Júnior, apelou ao 
presidente empossado para 
dar o seu contributo no de-
senvolvimento da modali-
dade, afirmando que “para 
esta modalidade, que tam-
bém tenho paixão por ela, 
por ter sido praticante, ape-
lo aos novos gestores a irem 
trabalhar junto das escolas 
primárias, porque é lá onde 
podemos encontrar talen-
tos”.
Galiza Matos frisou que 
“Vilankulo deve ser refe-
rência aqui na província de 
Inhambane. Devemos lapi-
dar os nossos talentos, em di-
versas modalidades, para ser-
vir a província, quiçá o País 
no seu todo”.
Na ocasião, Milton Botão pe-
diu à província de Inhambane 
um voto na próxima Assem-

bleia-Geral da FMX, a ter 
lugar no dia 5 de Dezembro, 
onde até agora concorrem três 
candidatos, nomeadamente 
Milton Botão, Pedro Cambole 
e Mateus Viageiro.
Botão disse ainda que “a nos-
sa devoção está em encontrar 
um caminho conjunto com o 
Governo, parceiros, associa-
ções, clubes, escolas, e, acima 
de tudo, com os xadrezistas 
que permita levar o xadrez 
moçambicano a disputar tí-
tulos internacionais em pé de 
igualdade com os países com 
os quais compete”.
Milton Botão frisou que “per-
cebemos a realidade em que 
a modalidade se encontra, a 
realidade social e financeira 
do País, entretanto, enxerga-
mos essa realidade sempre 
com um pensamento críti-
co e positivo. Percebemos 
a situação actual do xadrez 
em Moçambique, por isso 
podemos garantir que temos 
a solução que nos permitirá 
acrescer valor e desenvolver 
a modalidade a níveis mani-
festamente melhores que os 
actuais”.Alfredo Langa, 
em Inhambane
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Rua do Atlético, casa no. 182, Bairro da 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheik Oriundo

Metodologia usada: Orações com uso do Alcorão e Medicina Tradicional com 

- Problemas com menstrução desregulada

- Problemas de concepção e fertilidade em mulheres e homens

- Problemas com gravidez de risco devido a várias causas, físicas ou espirituais.

- Exorcisa maus espíritos, feitiços, ma

- Executa a purificação de residencias e empresas.

- Executa a protecção de residencias e empresas contra inveja e mau olhado.

- Executa a proteção do corpo, através 

tais como feitiços, encantamentos, inveja, ódio, manipulação, etc,  com a duração de 

NOTA: O pagamento só é feito depois de constatados os resultados.

Rua do Atlético, casa no. 182, Bairro da Malhangalene “ A “, Cell 849000832; 869559204

Maputo, Moçambique 



Sheik Oriundo de Pemba,  Cabo Delgado 

Orações com uso do Alcorão e Medicina Tradicional com 

raízes. 

Doenças Tratadas: 

Problemas com menstrução desregulada. 

Problemas de concepção e fertilidade em mulheres e homens, sejam eles físicos ou 

espirituais. 

Problemas com gravidez de risco devido a várias causas, físicas ou espirituais.

us espíritos, feitiços, mau olhado, inveja, ódio e outros, em

à distância. 

Executa a purificação de residencias e empresas. 

Executa a protecção de residencias e empresas contra inveja e mau olhado.

Executa a proteção do corpo, através do fechamento,  contra todo o tipo de ameaças, 

tais como feitiços, encantamentos, inveja, ódio, manipulação, etc,  com a duração de 

toda a vida. 

 

 

NOTA: O pagamento só é feito depois de constatados os resultados.

, Cell 849000832; 869559204 

Orações com uso do Alcorão e Medicina Tradicional com 

, sejam eles físicos ou 

Problemas com gravidez de risco devido a várias causas, físicas ou espirituais. 

io e outros, em  presença ou 

Executa a protecção de residencias e empresas contra inveja e mau olhado. 

do fechamento,  contra todo o tipo de ameaças, 

tais como feitiços, encantamentos, inveja, ódio, manipulação, etc,  com a duração de 

NOTA: O pagamento só é feito depois de constatados os resultados. 
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Administrativos e 

Comerciais

Email:
Multimediacomercial18@gmail.com

Telemóvel:
820152830/847684840

Rua da Concórdia (Oliveira) n°38; 1° andar único, no bairro da Malhangalene “A”, na cidade de Maputo.

Nelson Costa e Eneas Comiche Júnior 
patinam para presidência da FMP
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Na praça desportiva, 
em particular no hóquei 
em patins, já se fala de 
dois nomes para a pre-
sidência da Federação 
Moçambicana de Pati-
nagem, nomeadamente 
Nelson Costa e Eneas 
Comiche Júnior. O es-
crutínio está marcado 
para o dia 28 de Novem-
bro do presente ano.

Alfredo Langa

Isto vai aquecer nos 
próximos dias! O hó-
quei abriu uma vaga 
para a substituição 
de Nicolau Manjate 

na presidência da Federa-
ção Moçambicana de Pati-
nagem (FMP), sendo que a 
próxima Assembleia-Geral 
está marcada para o dia 
28 de Novembro, onde pro-
vavelmente, se não houver 
adiamento e passarem as 
contas de Nicolau Manjate, 
teremos um novo presiden-
te da patinagem. 
Entretanto, Nelson Costa 
anunciou recentemente a 
sua candidatura a presi-
dente da Federação Mo-
çambicana de Patinagem. 
No seu plano de acção, 

Nelson Costa, em declara-
ções ao jornal Abola, define 
como prioridades a massifi-
cação da patinagem, alar-
gando a modalidade para 
outros pontos do País. 
Ainda não tivemos acesso 
ao seu manifesto eleitoral, 
mas tudo indica que vai 
avançar, pois a sua candi-
datura já foi cozinhada e 
goza de grande apoio da 

família de hoquistas da sua 
geração, e não só. Segundo 
apuramos, durante os seus 
tempos de hoquista fez car-
reira no Desportivo de Ma-
puto e deixou a sua marca 
em mundiais, com desta-
que para o de Oliveira de 
Azeméis, em 2003, sendo 
apontado como provável 
sucessor de Nicolau Manja-
te, dirigente que liderou a 

patinagem nos últimos oito 
anos. 
Outro nome que tanto se 
fala é do filho do presiden-
te do Município de Mapu-
to, Eneas Comiche Júnior. 
Segundo as nossas fontes, 
Eneas Comiche Júnior 
está em negociações com 
alguns hoquistas para o 
suportarem e chegar à 
presidência da modalida-

de. Entretanto, uma fonte 
ligada à sua provável can-
didatura, em anonimato, 
disse que não confirma 
nem desmente a informa-
ção. 
Na próxima edição o MA-
GAZINE vai ouvir os dois 
candidatos, para perceber-
mos as suas linhas-mestra 
para a Federação Moçam-
bicana de Patinagem. 

Nelson Costa Eneas Comiche Júnior 


