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Governo e petrolífera Total acordam novo reforço de segurança

destaques

O presidente da petrolífera francesa Total, Patrick Pouyane, e o Presidente da República, Filipe Nyusi,
acordaram há dias um novo reforço da segurança em redor do empreendimento de gás natural em Cabo
Delgado, numa altura em que os terroristas já deram ensaiam incursões em Afungi.

Dom Carlos Matsinhe em entrevista exclusiva ao MAGAZINE

Não trago soluções para CNE
As agências internacionais envolvidas na ajuda humanitária
a Cabo Delgado, província do
Norte de Moçambique, relatam
um cenário de horror e devastação na região e defendem um
aumento urgente da assistência às comunidades deslocadas
pelo conflito crescente.
“A situação é acima de tudo
uma crise de protecção, onde
os abusos aos direitos humanos
são diários. Ficámos chocados
com as histórias de abusos que
ouvimos, muitos disseram que
as casas foram roubadas, destruídas e depois incendiadas,
os pais não podem mandar as
crianças para a escola e o nível de insegurança está a ter
um impacto perigoso a nível
psicológico, com as pessoas a
temer ser atacadas a qualquer
momento”, disse o director do
Gabinete Regional para a África Austral do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR).
As declarações de Valentim
Tapsoba foram feitas semana
passada numa conferência de
imprensa virtual que juntou os
directores regionais de várias
agências internacionais que
visitaram a região nas últimas
semanas, e pintam um cenário
sombrio na região mais a Norte de Moçambique, afectada
por três anos de violência.
“Temos relatos das pessoas
que fugiram de Mocímboa da
Praia, são relatos de brutalidade, decapitações, homicídios,
raptos de familiares que não
sabem onde estão, as pessoas
estão tão traumatizadas que
não conseguem falar, só choram quando tentam contar o
que viram, e o nível de trauma
nas mulheres é muito, muito
forte”, alertou a coordenadora-residente das Nações Unidas e
coordenadora humanitária no
País, Myrta Kaulard.
Nas declarações à imprensa em
formato virtual, a responsável
lamentou os “escassos recursos” disponíveis para ajudar e
avisou que “é preciso aumentar urgentemente a ajuda à
região”, sob pena de os problemas que criaram a violência
não serem resolvidos..
AFRICA21

Horas após ter sido
empossado, o presidente
da Comissão Nacional
de Eleições (CNE), Dom
Carlos Matsinhe, Bispo da
Diocese dos Libombos,
deixou claro, em entrevista ao MAGAZINE, que
“não trago soluções para
a CNE”. O Bispo da Igreja
Anglicana é o quarto religioso a presidir o órgão
máximo de administração
eleitoral no País, numa
altura em que a inacção
vem dominando a instituição quando esta é chamada a resolver casos de
recenseamento eleitoral
viciado e enchimento de
urnas. Siga a entrevista.
Neuton Langa

F

Que presidente podemos
esperar nesta nova era da
CNE?

Assume o cargo
de presidente
da CNE em
meio a mui- Uma pessoa normal, um tos desafios,
moçambicano.
Por isso vou trabalhar em dentre os quais
colaboração com todos os vo- tornar os procesgais da CNE, isto é, os de- sos eleitosafios não são resolvidos pelo
presidente mas sim pelo colectivo. A CNE é um órgão
colegial, mas sempre existe
uma pessoa que coordena os
trabalhos. E eu vou apenas
coordenar.

eleitorais e dos
conflitos pós-eleitorais?
- Bom, eu preciso de entender
os mecanismos de
interacção entre o
STAE e CNE.
Em re-

Dom Carlos Matsinhe,
nessa coordenação certamente que haverá momentos de crispação com
alguns vogais. Como é
que pretende impor a sua
autoridade de presidente
do órgão para ultrapassar
esse tipo de situações?
- Não vou me impor. Vamos
dialogar e buscar consensos.

oi eleito membro e depois
chegou à presidência como o
quarto religioso inquilino da CNE. Como
olha para isso?

Costuma-se dizer que a
CNE somente desempenha alguma notoriedade
no período eleitoral. Que
tipo de projecto o Bispo
pretende desenvolver
para credibilizar o órgão
máximo de gestão elei- Bom, eu acho que o sector
religioso em Moçambique é toral?
uma parte viva da sociedade
moçambicana. Por fazer parte do grupo que constitui a
sociedade moçambicana não
vejo nenhuma razão para que
os religiosos sejam excluídos
de participar ou desempenhar papéis preponderantes
em prol do bem-estar da nossa sociedade. Eu diria que
não é a primeira experiência
de um religioso assumir o comando da CNE. Mas tudo
depende da percepção da
sua pergunta. Por um lado,
nós assumimos o nosso papel
como cidadãos moçambicanos, mas com origem religiosa.
A religião neste País tem
um papel muito importante
na promoção da democracia,
paz e desenvolvimento.

- Não é o Bispo que vai desenvolver os projectos mas
sim a CNE. Acredito que a
resposta mais acertada seria
permitir a CNE começar o
seu trabalho e desenhar os
projectos. Primeiro temos
que olhar para trás, aprendermos com o sucesso e fracasso do elenco anterior. Devemos perceber o momento
em que nos encontramos,
para com base nas expectativas projectar o tipo de eleições que devemos ter neste
País.
Um dos aspectos que penso
que seja fundamental é iniciar-se com as campanhas de
educação cívica o mais cedo
possível.

rais mais
credíveis.
O que tem
em manga
para tornar
isto possível?
- Desculpe-me
Neuton… Se
tenho o direito
de não responder a algumas
perguntas peço
que respeites.

Qual é a opinião do Bispo
em relação
à gestão dos
órgãos

Não posso inventar soluções

Agências internacionais
descrevem violência e
devastação no Norte de
Moçambique
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lação aos conflitos pós-eleitorais precisamos de fazer um
mapeamento para entender
os problemas que criaram
este barulho no passado. Feito isso, poderemos retirar as
ilações e passarmos às directrizes.

Mas o Bispo acompanhou
vários pleitos eleitorais e
várias contendas...

O Bispo como novo presidente do órgão não traz
soluções para a CNE?
- Essa tarefa estará sob responsabilidade da CNE. Não
existe uma varinha mágica
para transpor qualquer desafio.

O presidente, embora a
CNE seja uma instituição
- N e u t o n , e u p e n s o q u e democrática, é a figura
quando és parte do povo é máxima do órgão e tem
difícil fazer juízo de quem responsabilidades acresestá certo e quem esteja errado. Mas a CNE que hoje cidas em relação aos
tomou posse tem a respon- outros membros...
sabilidade de evitar ao máximo os tais conflitos. Por
exemplo, a violência durante as campanhas eleitorais e
violência no acto de eleição
ou dia de voto. Essas têm
sido as principais manchas
dos processos eleitorais.

- Antes que eu tome qualquer decisão, primeiro devo
ouvir os outros vogais. Não
trago pessoalmente soluções.

Voltando ao início da
nossa conversa, dizíamos
que é o quarto religioA CNE é acusada de ser
so a ocupar o cargo de
a maior fomentadora de
presidente da CNE. O
conflitos e instabilidade
Bispo está consciente de
política no país. Como
que em algum momento
pensa em mudar esta
deverá tomar decisões
imagem?
que podem ir contra os
- Eu não posso inventar solu- princípios do grupo que o
ções. Não trago soluções má- elegeu?
gicas. Percebes?
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- Vou citar o Presidente da
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República no discurso da tomada de posse. Ele disse que
a CNE vai trabalhar e tomar
decisões, mas a decisão final
é tomada pelo povo. É isso
que vamos respeitar.

Então, Dom Carlos Matsinhe está preparado para
tomar certas decisões
que não são do interesse
de quem o elegeu?
- Não! Não estou a dizer isso.
Eu como presidente não tomarei decisões independentes. Não será minha decisão.
Será a decisão do colégio
chamado CNE. Precisamos
de tempo para conhecer a
casa.

Estou disponível a sacrifícios pela CNE
Aliás, os presidentes religiosos que o antecederam tiveram de colocar a
sua lisura em causa. Está
consciente de que poderá enfrentar situações
que ponham em causa a
palavra de Deus?
- Quando alguém tem uma
missão deve esperar enfrentar todo o tipo de vicissitudes.
Trabalhar e servir o povo de
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Deus não é fácil. Temos exemplos bíblicos que nos mostram
isso. Não aceitei este desafio
porque será um “mar de rosas”. Aceitei pelo espírito de
servir. Se for necessário sacrificar-me para servir, vou me
sacrificar.

Falando em sacrifícios, o
Bispo estará disponível a
que tipo de sacrifícios?
- Desculpe-me, não quero
responder a essa pergunta. A
palavra sacrifício diz tudo!

Há certos sacrifícios que
sendo o Bispo servo de
Deus pode não aceitar
submeter-se a eles...
- Entendi o sentido da questão, mas já dei a minha resposta. Acho que você pretende arrancar de mim alguma
resposta preconcebida. Isso
também não é justo. Me poupe!

Há quem diga que esta
CNE poderá gerar mais
conflitos políticos em
Moçambique. Como olha
para isso?
- Hummm… Neuton, eu não
sei. Estamos num País onde
há liberdade de expressão.

Então, eu não sei!

Como encarou as declarações de Fernando
Mazanga, o seu vice-presidente?
- Ele expressou a sua opinião.
Os outros vogais também expressaram as suas opiniões.
Sempre haverá diferenças de
opinião e discussões. Aliás, a
forma como foi composta a
CNE é para gerar discussões,
para que nenhuma decisão seja
tomada sem que antes haja
uma discussão acirrada.

O Bispo está a querer
dizer que no seu mandato
irá privilegiar o debate?
- Exactamente!

Que mensagem deixa
para os moçambicanos?
- O processo de consolidação da
democracia em Moçambique é
tarefa de todos nós. O processo
de realizar eleições livres, justas
e transparentes também é da
responsabilidade dos moçambicanos. Portanto, convido a todos para ultrapassarmos quaisquer experiências do passado e
construirmos um futuro inclusivo, abrangente, um ambiente
de paz, independentemente da
filiação partidária.
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70 mil doses de vacina contra Covid-19 chegam entre Fevereiro e Março

destaques

Quem anunciou a boa nova foi o ministro da Saúde, Armindo Tiago. Fazem parte do grupo prioritário, ainda
segundo Tiago, os profissionais de Saúde e alguns indivíduos que fazem parte dos grupos de risco, quer pela
idade quer pelas comorbidades. Contrariando as primeiras informações, esta vacina pode chegar mais cedo. É
um alento que chega aos profissionais de Saúde que têm estado a engrossar as estatísticas dos infectados.

Sistema de Saúde asfixiado pelo número de internamentos pela Covid-19

À beira do colapso
Combate à Covid-19:
Médicos cubanos já em
Maputo
Até Fevereiro poderão chegar 45 profissionais de Saúde
cubanos para ajudar no combate à pandemia. No domingo, 24 de Janeiro, chegaram
os primeiros 14, que actuarão
no epicentro da pandemia,
na Cidade de Maputo, distribuídos pelo Hospital Central
de Maputo e o Hospital da
Polana Caniço.
Entre os 45 profissionais de
saúde, fazem parte 30 Médicos Especialistas em Cuidados Intensivos e 15 Enfermeiros Intensivistas.
Os 14 profissionais, que chegaram por volta das 13 horas de domingo, entrarão em
actividade a partir do dia 27,
quarta-feira, o que está dependente dos resultados da
colheita das suas amostras
(teste PCR), para o despiste
da Covid-19, feito por uma
equipa do Instituto Nacional de Saúde-INS, logo à sua
chegada.
O segundo grupo, composto
por 31 profissionais de saúde,
deverá chegar ao país no dia
02 de Fevereiro.
Os profissionais de saúde
cubanos foram recebidos no
aeroporto por um Comité de
Recepção encabeçado pelo
Director Nacional de Assistência Médica no Ministério
da Saúde-MISAU, Ussene
Isse, que envolveu também o
Chefe da Missão Cubana na
Embaixada de Cuba, Director Nacional Adjunto de Recursos Humanos do MISAU
e Director para Área de Europa e América no Ministério
dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação-MINEC.
Na ocasião, Ussene Isse disse que a chegada dos profissionais de Saúde cubanos se
revelava de capital importância, uma vez que vai complementar o trabalho que a
contraparte Moçambicana já
vem fazendo desde a eclosão
da doença no país.

A Covid-19 está ainda
longe de ser assunto do
passado. Os números sobem de forma exponencial
e os óbitos têm estado a
ser anunciados às dezenas.Os profissionais da
Saúde, na linha da frente
do combate à pandemia,
engrossam as estatísticas dos infectados. O
oxigénio – tão necessário
aos doentes graves – já
começa a escassear. Os
centros de internamento
estão à beira do colapso.
Elton Pila

A

s estatísticas da
Covid-19 já começam a ter rostos. Não que as
autoridades da
Saúde, ao mesmo tempo que
indicam os números dos casos
infectados por dia, indiquem
também os nomes, mas porque
entre as centenas de casos positivos – algumas vezes também
óbitos –anunciados diariamente
há sempre um rosto que nos é
próximo.
As medidas comunicadas pelo
Presidente da República, no
dia 13 de Janeiro, para tentar
estancar o alastramento de casos positivos ainda não começaram a fazer efeito, sendo que
os números de infectados diários continuam à beira de 1000.
Se é a nova estirpe da África
do Sul que é mais infecciosa, embora ainda não existam
provas da sua letalidade, ainda
está por se descobrir. Mas os
números, se é verdade que representam também o aumento da testagem, não é menos
verdade que é produto do total descaso nos últimos dias do
ano passado. O Governo é acusado de não ter tido mão dura
na quadra festiva, o que pode
ter propiciado este aumento
significativo de casos, sendo
que as medidas anunciadas recentemente são uma forma de
tentar evitar o colapso do sistema de saúde e continuar a
adiar o pico que se mostra próximo.Nunca antes foram anun-

Centros de internamentos asfixiados pelo número de internados

ciados tantos casos positivos,
óbitos e internados como estão
a ser este ano.
Já no ano passado, o Presidente da República, no seu discurso sobre o Estado da Nação,
dava conta da sobrelotação
dos centros que se destinam
a receber internamentos dos
doentes da Covid-19. E algumas vozes dentro do sector da
Saúde acusaram o PR de um
alarmismo para accionar o vírus do pânico e fazer cumprir
as medidas de prevenção, mas
os primeiros dias de 2021, que
nos mostraram um crescimento
exponencial do número de casos positivos, óbitos e também
de internados, já não abrem espaço para acusações de alarme.
Ainda que Moçambique esteja
longe dos países que mais sofrem com a pandemia, mesmo
ao nível de África, o continente menos afectado, os números
não deixam de ser preocupantes.

Dos centros lotados aos
médicos infectados
Na última semana, foram mais
de 5000 casos positivos, cerca

de 60 óbitos e o número de internamentos ultrapassou em
muito a cifra dos 200. Cumulativamente, até domingo, 24 de
Janeiro, o País registou 32 418
casos positivos e 305 óbitos.
Os centros de internamento já
se começam a ver asfixiados.
Ainda no início da pandemia,
as autoridades da Saúde falavam de criação de 14 centros
de internamento com capacidade para 536 camas em todo
país. Até domingo, o cumulativo de internados era de 1388.
Marracuene, que se pensava
Centro de Referência, deixou
de fazer parte das contas das
autoridades de Saúde. Os hospitais generalistas já se começam a ver obrigados a criar
espaços para internamento
de doentes com Covid-19. O
Hospital Central de Maputo,
que era para ser um Centro de
Trânsito, já começa a ser ponto de permanência, ainda que
para casos leves e moderados,
com uma capacidade para 100
camas.
O director do HCM, Mouzinho
Saíde, disse à imprensa que a
lotação está pouco acima dos
50% - 65 camas ocupadas –

Moçambique ainda distante dos países mais infectados em África e no
mundo. Fonte: MISAU

mas outras fontes inseridas no
sector indicam que a lotação
já foi ultrapassada.
Os hospitais privados já não
têm capacidade de internamento. É todo um sector a ser
asfixiado. O oxigénio – de que
precisam os doentes graves
para respirar – também começa já a escassear. Os profissionais de Saúde receiam que
Moçambique viva o mesmo
ambiente de Manaus, no Brasil, onde familiares dos internados eram obrigados a comprar botijas de oxigénio.
A isto acresce-se o número elevado de profissionais de Saúde
infectados pelo vírus que se
propõem a combater. O que
acontecia em paragens distantes tornou-se realidade também
em Moçambique. São mais de
400 casos activos entre os profissionais de Saúde, em todo o
país, o que coloca em xeque a
capacidade dos médicos darem
vazão aos doentes quando eles
mesmos se vêem a braços com
a Covid-19.
O ministro da Saúde, Armindo
Tiago, que também testou positivo ao coronavírus – embora
já recuperado, fez saber que
desde a eclosão da pandemia
em Moçambique pelo menos
1500 médicos foram infectados.
Se é verdade que a maioria
dos infectados estão agora recuperados, como o próprio ministro anunciou, não é menos
verdade que este número de
infecções aos profissionais da
linha da frente mostra a fragilidade de segurança no combate à pandemia de que os médicos já reclamavam.
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Fim-de-semana sombrio no Centro e Sul do País

Rastos do ciclone Eloise
O ciclone tropical Eloise
devastou no último fim-de-semana quatro províncias do Centro e Sul
do País, nomeadamente
Sofala, Manica, Zambézia
e Inhambane. Após a sua
passagem por aquelas
regiões o ciclone deixou
quatro mortes e 12 feridos, sendo que cerca de
sete mil pessoas estão
em 21 centros de acomodação, mas a cidade da
Beira e o distrito de Búzi
foram os locais mais fustigados, com centenas de
pessoas desalojadas.

A

s autoridades
confirmaram
neste domingo
(24) que o ciclone Eloise deixou
pelo menos quatro mortes e
12 feridos, na sua passagem
pelo Centro e Sul do País.
Até à noite de domingo último, o Instituto Nacional de
Gestão e Redução do Risco
de Desastres contabilizava
32.600 mil famílias e cerca de
163 mil pessoas, na província
de Sofala, cidade da Beira
e no distrito de Búzi, sendo
que há 6.859 pessoas deslocadas em 21 centros de acomo-

regiões de Chinde, Luabo, Mopeia, Quelimane e na Maganja
da Costa.
Por outro lado, uma criança
morreu vítima de afogamento

Uma das artérias do Chiveve submersa

centros de saúde e 26 salas
de aulas, enquanto quatro estradas ficaram intransitáveis.
A Direcção Nacional de Recursos Hídricos assegura que
o caudal da bacia do Búzi
estava a baixar e o pico do
caudal neste mau tempo foram 9.95 metros, mais de
quatro metros acima do nível de alerta. Entretanto,
até este domingo o caudal já
tinha baixado para 7.85 metros.

Estragos na cidade da
Beira
As valas de drenagem instaladas ao longo desta cidade,
edificada abaixo do nível das
águas do mar, transbordaram

de abrigo criados em escolas.
Aliás, duas pessoas foram
atingidas por paredes de habitações que desabaram no
bairro da Munhava, enquanto
um segurança foi atingido por
material ferroviário arremessado pelo vento.
Os estragos foram imensos,
havendo destroços de diversos materiais pelas ruas por
causa dos telhados que foram
arrancados, árvores, postes e
estruturas de maior dimensão
que tombaram. Muitas partes
da cidade estão inundadas e a
chuva continua a cair, embora mais fraca.
Por outro lado, o presidente
do Município da Beira, Daviz
Simango, afirmou que o ciclone Eloise foi devastador e a
tempestade provocou inundações bem antes de atingir este
município, com meio milhão
de habitantes.
O edil da Beira explicou que
apesar do lixo acumulado nas
valas de drenagem, o escoamento das águas está a funcionar e a maré está baixa,
o que vai ajudar a aliviar as
zonas mais alagadas, acrescentando que houve relato de
outras três mortes que, após
averiguações, não estavam relacionadas com o ciclone.

Escolas destruídas e uma
criança vítima de afogamento na Zambézia
Eloise engole estrada na Munhava

dação.
Os ventos que atingiram 140
quilómetros por hora destruíram parcialmente 3.343 casas
e 1.069 totalmente destruídas, para além de 1500 casas
inundadas. Em plena época
agrícola, 136.755 áreas de
cultivo ficaram inundadas.
Ao nível de infra-estruturas
públicas foram destruídos 11
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e a zona costeira enfrenta ondulação agressiva que entra
vários metros por terra adentro.
Alguns residentes da cidade
da Beira circulam com a água
pela cintura, com o objectivo de perceber os estragos
causados nas suas habitações
precárias, depois de terem
passado a noite em centros

Uma criança terá morrido, vítima de afogamento, na província da Zambézia. Centenas
de habitações e escolas também foram destruídas devido
à passagem do ciclone Eloise.
O ciclone Eloise destruiu residências, várias escolas, mercados, igrejas e obstruiu o
fornecimento de energia em
vários pontos da província da
Zambézia, principalmente nas

na região de Mutchessane, no
bairro Munhonha. O incidente
ocorreu na tarde de sábado,
devido às enchentes decorrentes das chuvas e também
acompanhadas de fortes ventos, informou o administrador
local.
Os estragos causados pela
tempestade também se registaram na cidade de Quelimane. Muitas árvores tombaram
acima das habitações e alguns
estabelecimentos de ensino foram afectados, tendo ficado
sem tecto, como é o caso da
Escola Primária de Bazar.
Aliás, todo o material didáctico foi destruído pelas águas,
sendo que ontem iniciaram
os exames escolares para a 7ª
classe, porém, os mais de 800
alunos a serem submetidos a
exame na Escola Primária de
Bazar contavam com um défice de três salas de aulas inundadas. Redacção

Funcionários da AT e despachantes
suspeitos de desviar milhões de meticais
Cinco despachantes aduaneiros
e três funcionários da Autoridade Tributária (AT) foram
detidos na semana finda, em
Maputo, por ordens do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, por suspeita de desvio de
11 milhões de meticais da instituição.
Segundo uma nota de imprensa da Procuradoria-Geral da
República, enviada à nossa Redacção, o rombo ocorreu nos
cofres no Terminal de Carga
do Aeroporto Internacional de
Maputo, por isso o Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo
decretou, mediante aprovação
do Ministério Público, a prisão preventiva dos funcionários
suspeitos.
Todos foram constituídos arguidos e respondem pelas práticas dos crimes de corrupção
activa, corrupção passiva, peculato e falsificação de documentos.
A Procuradoria da Cidade de
Maputo refere que tomou conhecimento, através de uma
denúncia da Autoridade Tributária, do registo de um desvio
de valores destinados aos seus
cofres.
“Na sequência foram instaurados pela Procuradoria da República-Cidade de Maputo cinco
processos-crime, registados sob
os números 1778/1101/P/20;
1376/1101/P/20;
272/1101/P/20;

1317/1101/P/20 e
1377/1101/P/20”, refere o documento.
Das diligências até aqui realizadas, a PGR na cidade de Maputo apurou que os funcionários das Alfândegas, em conluio
com despachantes e ajudantes
de despachantes aduaneiros,
desviaram avultadas somas de
dinheiro destinadas aos cofres
do Estado.
Foi em 2019 que a Procuradoria-Geral da República recebeu
uma denúncia da Autoridade
Tributária, dando conta do
desvio de mais de 11 milhões
de meticais no Terminal de
Carga do Aeroporto Internacional de Maputo. O rombo
ao Estado foi feito em nome
da regularização de Softwares
importados, bem como o pagamento dos respectivos direitos
aduaneiros.
Desde logo, em 2019, a PGR
instaurou um processo de investigação que, como é de lei,
foi mantido em segredo. Assim
devia ser até que se determinasse a detenção dos acusados.
Então, na última terça-feira,
oito dos 12 envolvidos receberam uma notificação para
que comparecessem, naquela
quinta-feira, à Procuradoria
de Kampfumu, aparentemente para mais uma sessão de
acareação, mas na verdade na
Procuradoria de Kampfumu
já os esperavam mandados de
prisão.
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opinião Embondeiro
Lionel Papane

Dudas Aled, o jovem embondeiro
do entretenimento musical
Alfredo Eduardo Johannes
Chipande, jovem músico e
apresentador de programas
de entretenimento na televisão, embora tenha nascido em
Maputo, leva no seu DNA, genes makonde por parte do pai
Tobias Johannes Chipande, e
matswa por parte da mãe Maria Otília de Fátima Francisco
Pereira.
A tónica desta rubrica tem
sido homenagear figuras que
dão ou deram de si no desenvolvimento de Tete, dentro e/
ou fora de portas. Os pais do
Dudas participaram nesse processo, onde desempenharam
funções sócio-políticas importantes, e mudaram-se para
Maputo em 1989, onde Dudas
Aled veio à luz aos 4 de Fevereiro de 1990 pelo que as probabilidades da sua gestação ter
iniciado em Tete são maiores.
É sem dúvida um Embondeiro
do conglomerado de embondeiros de Tete, embora também
seja reclamado nas rodas de
Mapiko do Planalto de Mueda,
pela boa gente de Inhambane e
pelos que o viram nascer e têm
acompanhado o seu percurso,
em Maputo. Portanto, Dudas
Aled é do Norte, do Centro e
do Sul de Moçambique... É de
certo modo, ubíquo no território nacional!
Formado em Relações Públicas e Comunicação, desde que
despontou tanto na música
como no entretenimento na televisão, o seu crescimento tem
sido meteórico. Em televisão, o
seu forte para além dos dotes
musicais, tem sido a interacção social, e de algum tempo à
esta parte, apresenta o programa “Falar de Mim” nas manhãs de sábado, e “Noites Vi-

vas” nas noites de domingo na
Stv. No primeiro, rebusca histórias, experiências e vivências
de figuras públicas e não só, e
no segundo programa, leva os
telespectadores ao delírio com
os seus dotes musicais e dos
seus convidados, sendo actualmente dois dos programas televisivos com maior audiência, à
avaliar pelos comentários.
Dudas empresta o seu lirismo
às recriações musicais de temas que marcaram épocas e
vivências de muitos telespectadores, daí o condão de levá-los
ao delírio. O mesmo acontece
quando é convidado à entreter
eventos sociais, que também
faz de forma briosa e profissional. Exímio tocador de guitarra, comunicador nato, sabe
interagir e relacionar-se com o
público, fazendo jus à sua formação em Relações Públicas e
Comunicação. Dudas Aled é
“o cara do momento”. A sua
expressividade é simplesmente
extraordinária, tem boa retórica e não é apegado à jactância.
Não é arlequim, bufão e muito
menos escurra, como uns e outros que mal conhecem ou executam quaisquer instrumentos
musicais mas auto-intitulam-se
de músicos, reclamando assento na roda dos mais entendidos e eruditos na matéria.
Moçambique já teve verdadeiros “Padrinhos” da música,
desde Aurélio Le Bon, Alex
Barbosa, entre outros até ao
recém-falecido Bang, que à
semelhança de “Padrinhos”
internacionalmente famosos
como Clarence Avant “The
Black Godfather”, Quincy Jones, Clive Davis (que levou
Withney Houston aos píncaros da fama), Berry Gordy III

FICHA TÉCNICA
Registado sob o n° 05/GABINFO-DE2007
Propriedade de MAGAZINE MULTIMEDIA,SA
Conselho de Administração
Sheila Dundule - presidente
Lourenço Jossias
Directora Administrativa:
Flora Nguenha (82 827 3130)
(floranguenha@gmail.com)

(fundador da Motown Records), Chris Blackwell (fundador
da Island Records, responsável
pelo sucesso musical de Bob
Marley), foram fundamentais
para que muitos músicos chegassem às luzes da ribalta.
Não sei se Dudas Aled tem ou
não um “Padrinho” na música, mas o seu perfil de “self
made man” é notório. Dudas
Aled é um jovem audaz, cujo
sucesso já estava dentro de si
próprio, independentemente
das condições externas, embora não se possa dissociar um
factor do outro, de acordo com
a famosa frase de Arquimedes
“dai-me um ponto de apoio e
levantarei o mundo!”. Dudas
Aled levantou e tem o mundo
aos seus pés. O ponto de apoio
que precisou, foram os espaços

concedidos na televisão e na
sociedade, para manifestar publicamente o seu talento comunicativo e musical. Dudas Aled
tem sido amiúde convidado a
abrilhantar e animar convívios
sociais, e dos que tive a honra
e o privilégio de presenciar, foram de se lhe tirar o chapéu,
pelo que vergo a minha coluna
vertebral em sinal de respeito.
Passou com distinção pelo meu
crivo de apreciador de música.
Está de parabéns, Dudas Aled
por rebuscar na recriação de
temas antigos, o verdadeiro
sentido de música. O jovem
ainda vai longe!
Segundo suas próprias palavras, “Moçambique é um país
de desafios constantes para
quem está atento às oportunidades. É no investimento/

oportunidades que nos devemos focar para atingir melhor
lugar no mundo e olhando
para o que temos de melhor
e potencial para chegarmos
onde pretendemos.”
Jovem talhado na excelência por mérito próprio, segue
mantendo-se íntegro aos princípios, valores de ética e cortesia, não se deixando poluír
com imundícies da carne e do
espírito (2 Coríntios 7:1), hábitos nocivos próprios da vida
dos holofotes. É um talento
que precisa de ser acarinhado
e apadrinhado, para que não
tropece nas armadilhas do
mundo artístico, na lavra do
seu legado.
Bem haja, Dudas Aled, jovem
Embondeiro do Entretenimento Musical.
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Presidência inactiva da SADC
Há sensivelmente seis meses
que Moçambique assumiu a
presidência da Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral (SADC),
na qual destacou o reforço
da cooperação para a prevenção do terrorismo, uma
guerra que entra para o
quarto ano em Cabo Delgado.
O nosso País assume a presidência da SADC num momento extremamente difícil
para os Estados-membros,
uma vez que uma outra luta
se trava desde Março de
2020. Trata-se da Covid-19,
uma pandemia global que,
na nossa região, caminha
para perto de 1.700.000 casos e mais de 45.000 mortes, com a África do Sul,
a economia mais pujante
da região austral, a liderar
com mais de 1.400.000 infectados e mais de 40 mil
mortes, desde que eclodiu o
vírus.
Moçambique, a título de
exemplo, com este mês de
Janeiro a ser negro por cau-

sa da subida do número de
infecções e mortes, as projecções indicam que chegará
a 50 mil casos e 500 mortes nos próximos dias, cujas
estatísticas rondam a um
cumulativo de 32 mil infecções e 300 óbitos, dados actualizados até domingo (24
de Janeiro). Os dados estatísticos da região, incluindo
os de Moçambique, são bastante assustadores, numa
altura em que há relatos de
colapso do serviço público
de saúde.
A presidência da SADC de
Moçambique comprometeu-se a tratar o problema do
terrorismo de forma regional, uma vez que constitui
uma ameaça também para
os Estados-membros. A
violência armada persiste
em Cabo Delgado, onde se
desenvolve o maior investimento multinacional privado de África na exploração
de gás natural, provocando
uma crise humanitária, com
mais de duas mil mortes e
560 mil deslocados internos

que abandonaram as suas
habitações, campos de cultivo para a sua subsistência,
obrigando-lhes a concentrar-se na capital provincial, Pemba.
Desde que eclodiu a guerra
em Cabo Delgado, para não
falar da União Africana, a
SADC sempre esteve a leste do assunto, ou seja, a sua
actuação não se faz sentir,
o que causa estranheza,
olhando para a composição
dos órgãos que compõem
esta organização regional.
Entre outros órgãos, destaca-se a Política e Diplomacia e Defesa e Segurança.
O nosso País, de forma soberana, foi buscar ajuda externa, os vulgo mercenários,
para ajudar a combater os
terroristas em Cabo Delgado, pagando uma factura
de milhões de dólares, cujo
resultado se mostra longe de alcançar, pelo menos
quando nos chegam relatos
de que os insurgentes expandem seus ataques até ao
perímetro dos interesses de

exploração de gás da Total,
em Afungi.
É verdade que a cimeira entre Moçambique e Tanzânia, a mais alto nível, havida recentemente, e a ida do
ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, a Angola,
deram uma outra perspectiva rumo à solução do terrorismo em Cabo Delgado.
Mas só isto não basta, principalmente quando os terroristas estão a dar mais dez
passos à frente.
Entendemos nós que, pelo
tempo que Moçambique
está a presidir à SADC, não
faz o suficiente para junto dos Estados-membros
influenciar uma estratégia
conjunta para dar resposta
à insurgência em Cabo Delgado, cuja guerra ameaça
expandir-se para outros países vizinhos.
Entendemos também que
Moçambique já deveria ter
apresentado, a partir dos
órgãos competentes que
perfazem a estrutura da organização, uma estratégia

conjunta para minimizar o
contágio e propagação da
Covid-19, uma vez que a
maior parte dos países estabelecem limites nas fronteiras terrestres, o que permite
a mobilidade das pessoas no
espaço comunitário.
Não faz sentido que um
País como África do Sul,
que faz fronteira com um
número considerável de Estados-membros da SADC,
tome decisões como o encerramento das suas fronteiras
e o resto dos países simplesmente continuem com
as suas fronteiras abertas,
mesmo com os números de
casos e mortes a disparar
em quase toda a região da
SADC.
O nosso País tem tudo para
fazer diferente nesta presidência da SADC, bastando
para tal usar de facto a sua
experiente máquina diplomática, que já granjeou respeito e muitos elogios.
Chega de presidências inactivas. Uma outra postura
precisa-se na SADC!

Porque não resulta o confinamento
nos países europeus?
Jorge Sales Marques

Este confinamento com 52
excepções à regra deve ser
reavaliado a curto prazo pelo
Governo e pela DGS. Assim, a
possibilidade de conseguirmos
atingir o verdadeiro objectivo
é muito pequena.
É do conhecimento público
que a Europa está numa situação muito preocupante no que
respeita à curva exponencial
de infecção por Covid-19. Diariamente registam-se recordes
de novos casos e mortos na
Europa, estando Portugal no
topo desta catástrofe.
O confinamento adoptado nestes países não resulta na prática, não estando a reduzir o
número de casos diários, ou o
tão falado “achatamento da
curva”.
Portugal teve de adoptar um
novo confinamento que será a

priori de um mês, não se podendo excluir a hipótese de ser
prolongado até Março, segundo afirmações proferidas pelos
nossos políticos.
As 52 exceções que fazem parte deste confinamento já em
vigor não nos dão nenhuma
garantia de sucesso nem tão-pouco de atingir o objetivo
que todos nós desejamos, que
é, entre outros, a redução significativa da mortalidade.
Porque é que o confinamento
nos países europeus não atinge os objetivos propostos e
nos países e regiões da Ásia se
consegue controlar melhor a
propagação da pandemia?
Vamos comparar o que foi feito em Macau no início da pandemia e o que atualmente continua a ser feito para ficarmos
com uma ideia mais correcta
sobre o que é um verdadeiro
confinamento! E a escolha desta região não é feita acaso. Ela
é reconhecida como um exemplo no combate à pandemia.
O que foi feito no início da

pandemia e planificado posteriormente, jogando na antecipação, conseguiu este resultado que está à vista de todo
o mundo: há meses que não
surgem casos dentro da comunidade nem tão-pouco casos
importados.
Para percebemos melhor a
razão do sucesso, é crucial
relembrar alguma geografia
sobre Macau: é uma Região
de Administração Especial da
China. A população, principalmente chinesa (89%), ronda
os 680 mil habitantes. Macau
e Cotai têm uma área total
de 33 quilómetros quadrados.
É a região mais densamente
povoada do mundo (21.340
habitantes/km2). Em 2019,
quase 40 milhões de turistas
visitaram Macau, a maioria
deles provenientes da China
continental.
Com este número impressionante de visitantes, a possibilidade de vir a ter um grande
número de casos de Covid-19
era enorme!

Desde o início da pandemia, e
até ao momento, foram confirmados 46 casos. Dez na
comunidade e 36 importados
de países como Portugal, Espanha, Filipinas, Estados Unidos, Grã-Bretanha.
Qual foi a cronologia dos casos?
No dia 22 de Janeiro de 2020
foi confirmado o caso 1. Todos
os trabalhadores dos casinos
receberam ordem para usar
máscaras. A 23 de Janeiro
foram detectados três novos
casos. As festividades do Ano
Novo Chinês foram canceladas
de imediato.
Em todas as fronteiras, casinos e edifícios governamentais
passou a ser medida a temperatura corporal a todas as pessoas. Passou a ser obrigatório
o uso de máscara em todos os
transportes públicos e supermercados.
A 26 de Janeiro é detectado
o caso 5. O governo deu indicação para a população ficar
confinada. Foi aconselhada

a não frequentar espaços fechados, como cinemas ou restaurantes. Todas as escolas
primárias e secundárias e o ensino superior foram encerrados
por tempo indeterminado. Foi
elaborado um Plano de Emergência nos centros de saúde
e hospitais, com metade das
equipas confinadas em casa e
a outra metade trabalhando
por turnos. As cirurgias programadas, exames de sangue
não urgentes e consultas externas (apenas por telefone e em
alguns casos por vídeo, como
na consulta de dermatologia)
foram suspensas.
Ao 12º dia, foram fechadas
todas as fronteiras, com exceção de duas, com controle de
temperatura e testes para Covid-19 obrigatórios implementados para todos os visitantes.
Ao 13º dia, todos os casinos
foram encerrados por duas semanas, ginásios, bares e salões
de beleza fecharam portas por
tempo indeterminado….
Observador
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opinião Voz do Povo

Uso de força excessiva da PRM
e Polícia Municipal

Verónica Tosse
Considero que a Polícia da República de Moçambique (PRM) está apenas
a fazer o seu trabalho. Ela peca quando recolhe os produtos dos vendedores, enquanto devia garantir a ordem
e tranquilidade públicas. Em caso de
descumprimento, os estabelecimentos
de venda de bebidas alcoólicas devem
ser interditados e até mesmo perder o
alvará de funcionamento.

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Leopoldina Viana
Penso que alguns comerciantes têm
razão quando denunciam o uso excessivo da força pela Polícia para fazer
cumprir o cumprimento das medidas emanadas pelo Chefe de Estado.
Aliás, há reportagens que indicam que
quando a Polícia Municipal e da República de Moçambique encontram
pessoas a beber agridem-nas fisicamente. Este abuso policial contra os
cidadãos viola os Direitos Humanos.

Abílio Aguachene
A PRM está a exagerar no que
toca à venda de bebidas alcoólicas,
queixando- se que os grandes fornecedores não sofrem sanções enquanto as barracas são sancionadas
de forma severa. Mas há também
situações registadas de ordem de
encerramento de estabelecimentos
comerciais que não vão ao encontro
do que está estabelecido nas recomendações do Chefe de Estado.

Dias Alberto
A PRM pode ter violado o decreto
presidencial ao recolher os produtos
dos vendedores. A actuação da PRM
demonstra falta de preparação para
fazer face ao momento em que vivemos, motivado pela pandemia da
Covid-19, sendo que a consequência
disso incide na violação dos direitos
dos cidadãos. A Polícia devia registar
os produtos apreendidos, mas não é o
que se constata no terreno.
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Camponeses de Chókwè querem semente para relançar produção de alimentos

nacional

O distrito de Chókwè, em Gaza, necessita de mais de duzentas e cinquenta toneladas de semente diversa para
relançar a produção de alimentos, nas zonas afectadas pelas últimas inundações, com destaque para a semente de
arroz, milho, feijões e hortícolas diversas.

Exploração florestal ilegal atrapalha
Parque Nacional de Zinave
A prática de actividades
ilegais no interior do Parque Nacional de Zinave,
a norte da província de
Inhambane, tendem a
crescer, como resultado
da escassez e subida de
preços dos produtos de
primeira necessidade a nível do mercado local, bem
como devido à procura
de meios de subsistência
por parte das comunidades. Em entrevista
ao MAGAZINE, António
Abacar, administrador
do Parque Nacional de
Zinave, aponta também
a pandemia da Covid-19 e
a seca prolongada como
estando a propiciar as
condições para a caça e
exploração ilegal de recursos naturais naquela área
de conservação.
António Zacarias

S

e a caça
furtiva e a
exploração
de madeira
dentro do
PNZ é crescente, talvez
seja necessário mover
as coisas para o sentido
contrário...

-Não restam dúvidas. Estamos
por isso a implementar projectos comunitários de segurança
alimentar e nutricional, como
a monitoria e o seguimento
da distribuição das sementes e
material vegetativo alocado às
comunidades como uma das
formas de responder e garantir
a segurança alimentar e nutricional motivada pela escassez
da chuva. Mas também devido
a subida dos preços de produtos alimentares no mercado local, causada pela pandemia da
Covid- 19.

Não estou a entender. Essas são as acções do PNZ
em resposta à pandemia
da Covid-19?
- E não só. Quanto à Covid-19,
temos no âmbito da implementação do Plano de Resposta à
Emergência do Covid -19 acções de seguimento ao processo
de contratação de trabalhodores
sazonais e inseri-los no programa
cash for work. É aqui onde identificamos as famílias vulneráveis
nas comunidades e inseri-las no
programa food for work. Procedemos a aquisição e distribuição
de materiais preventivos como
máscaras, baldes e sabão às escolas primárias localizadas na zona
tampão do PNZ.

Que recursos é que o
PNZ possui para suportar
esses serviços e outros
que possuem?
-É preciso referir que no âmbido
do acordo assinado entre o PNZ
e a Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) estamos a desenvolver
acções em benefício das comunidades, desde a contratação de 25
trabalhadores sazonais por um
período de 6 meses para procederem à abertura duma picada
ao longo dos limites do parque,
como forma de permitir melhor
visualização do principal limite
do parque e mitigar os conflitos
entre a área de conservação e as
comunidades locais.

Isso consta do plano
estratégico do PNZ ou é
mais uma missão esporádica?
-Ora, há que entender que o
plano estratégico definido pela
Administração Nacional das
Áreas de Conservação 2015-2024
(PEANAC) e o Plano de Maneio do Parque definem objectivos estratégicos. Algumas acções
consistem na alocação de forma
rotativa aos povoados de 30 kits
de produtos alimentares constituídos por 50kg de milho, 5 litros
de óleo e 6kg de feijão-manteiga,
mediante a realização de algumas actividades de âmbito social. Há manutenção em Punguene de 10km na picada que

António Abacar

parte da sede de povoado até ao
desvio de Maculuve, a reabilitação do alpendre para realização
de reuniões comunitárias e a residência de professores.
Há ainda a reabilitação em Chocuane e Mechisso de alpendre
para a realização de reuniões,
reabilitação da residência para
professores e acabamentos do
mercado local, para além da manutenção de picadas e limpeza
em todos os locais de agregação
comunitária na localidade de
Maculuve, abrangendo 4 povoados e beneficiando 90 famílias,
das quais 45 chefiadas por mulheres vulneráveis e na condição
de chefes de família.
Em termos gerais, o sector do
turismo no parque ainda não
alcançou níveis de grandes proporções em termos de desenvolvimento, estando-se desde o ano
de 2012 num processo de melhoramento do seu produto turístico, que envolve a reintrodução
da fauna e desenvolvimento de
novas infra-estruturas apropriadas para o efeito.

Mas essas actividades
são suportadas por fundos de parceiros. O PNZ
não tem gerado receitas?
-Só em 2020 foi arrecadado um
valor de 138.100 contra 115.909
meticais no ano 2019, o que representa um crescimento em
16%, resultante da cobrança de
taxas de entrada, ocupação de

chaletes e campismo. Mas no
âmbito de implementação do
“Projecto Abelha”, ao nível do
Parque, com o financiamento da
BIOFUND, foram desenvolvidas
acções como o pagamento de salários dos trabalhadores sazonais,
contratação por 5 meses para o
reforço de acções de higiene e
limpeza no acampamento principal do parque, a aquisição 136
kits de ração de campo, produção de 4 bunners contendo informação sobre as medidas de
prevenção da Covid-19, nos idiomas locais, fixados em 4 pontos
estratégicos, aquisição de material informático, aquisição de recargas e diverso material de escritório. Houve ainda a aquisição
de 10.980,29 litros de combustível e manutenção de viaturas,
apoio nas deslocações e estadia
aos funcionários em missão de
serviço, aquisição de 90 camisas
e 90 bonés para a celebração da
passagem do 47º aniversário do
parque, assinatura de acordo de
subvenção entre a Administração do Parque e a BIOFUND
para a implementação Bio-Fundo Emergência, para fazer face à
pandemia da Covid -19.

Mas o desenvolvimento
comunitário é relevante
para o sucesso de qualquer área de conservação…
-Tocou num assunto essencial.
A ministra da Terra e Ambien-

te, que orientou a cerimónia de
inauguração das infra-estruturas
do Parque Nacional de Zinave,
no dia 21 de Agosto último, realçou a importância do estabelecimento de parcerias público privadas na gestão sustentável das
áreas de conservação e promoção
de mecanismos para a geração
de receitas, através de turismo
baseado na natureza. Foi aquando da inauguração de instalações
de acomodação e recreação para
os trabalhadores, um complexo
oficinal, armazéns, uma moderna
estação de captação, tratamento
e bombagem de água, um sistema de energia solar que abastece
a sede do parque, sendo todos os
sistemas ecológicos e auto-suficientes para o centro de recepção
de turistas, um sistema de rádio-digital e uma sala de controlo
de operações, comunicação de
internet via satélite, 219km de
picada interna, a pista de aterragem do parque.

Essas infra-estruturas
elevam o PNZ para um nível incomparável a muitos
outros no País…
-Sem dúvidas! Mas é preciso
referir que o ano passado mostrou-se muito atípico no que
concerne à implementação das
actividades planificadas pelo
sector devido à pandemia da
Covid-19, o que tem obrigado
a prestação de serviços mínimos como medida para evitar
a propagação com o novo coronavírus.
Perdemos uma colega, passando de 165 para 164 funcionários. Então, na sequência das
medidas de prevenção de propagação da pandemia mundial
do Covid-19, através do Decreto 11/2020 que declarou o
Estado de Emergência e posteriorimente ratificado pela Assembleia da Republica, por via
da Lei 1/2020 de 31 de Março,
implementamos medidas de
operacionalização do Decreto
2/2020, de 01 de Abril.
Assim, na nossa estratégia, implementamos a escala de rotatividade de 15 em 15 dias para
funcionários e agentes do Estado afectos à área administrativa e técnica, aquisição de material de protecção e de higiene
para todo o pessoal em exercício ao nível do parque, desde
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luvas, álcool, máscaras, aquisição de termómetros digitais
para medição da temperatura
de todos os funcionários e visitantes, aquisição de material
para a pulverização de viaturas
no posto de entrada de Tungo-Tungo, incluindo a produção
de material de educação sobre
as medidas de prevenção contra a Covid-19 através da produção de bunners fixados em 4
pontos estratégicos.

Os parceiros do PNZ entendem a necessidade de
apoiar as comunidades,
deixando de lado o foco
da conservação?
-Bom, as actividades desenvolvidas pelo parque são um conjunto. Não há desenvolvimento
do parque deixando de lado as
comunidades. Durante o período
em descrição foram financiadas
várias acções pelos nossos parceiros, tais como a Peace Parks
Foudation no âmbito do Acordo de Co-gestão assinado com o
Ministério da Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural (MITADER) e do Acordo de Subvenção entre o Parque Nacional
do Zinave (PNZ) e a Fundação
para Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) para a implementação do “Projecto Abelha”,
cuja execução financeira situa-se
em 100%.

Pode nos falar da conservação da biodiversidade e
a quanto vai a translocação de animais?
-No ano passado (2020) foram
capturadas 4 hienas do Karingane Game Park e translocadas
para o Parque Nacional de Zinave. Ficaram contidas no espaço
restrito para aclimatização antes
da adaptação do novo habitat,
tendo sido retiradas na primeira
quinzena de Outubro para o ambiente natural.

Quais são os níveis de
protecção e fiscalização
no PNZ?
-Realizamos durante o ano
2.357 patrulhas. Em resultado
do esforço empreendido foram
apreendidos diversos materiais
usados para a prática de actividades nocivas ao parque.
Veja que encontramos 13.473
cabos de aço e desactivamos,
24 armadilhas de mola, 8 armas de fogo recuperadas das
mãos de furtivos, munições
conhecidas por cartuchos para
calibre 12, 13, bicicletas, 45 caninos abatidos, 482kg de despojos de diferentes espécies,
2,605m3 de madeira, 51 furtivos capturados e 01 viatura de
marca ISUZU.
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E qual é o real ponto de
situação de processos
criminais e ou multas
aplicadas?
-Submetemos ao Tribunal Judicial de Mabote 9 processos relacionados com a prática de actividades nocivas dentro do parque,
ao abrigo da Lei 5/2017 de 11
de Maio. Foram detidos outros
caçadores com 54 cabos de aço,
7 abutres, 1 oribi, 1 chipene e 1
arco e 2 flechas cujos processos
foram julgados e condenados a
2 anos de prisão efectiva. Está
em tramitação, através do auto
número 134/ LD/RC/2020, uma
outra detenção que já foi encaminhada ao Tribunal Judicial do
Distrito de Mabote.
Mas está ainda o auto 142/
DC/2020 envolvendo uma arma
de fogo de fabrico caseiro, calibre 12, em que o cidadão está
em prisão, aguardando pelo julgamento e que foi-lhe aplicada
uma multa de 10.732.2 meticais.
E são vários. Mas deixe-me dizer
que em termos de actuação dos
órgãos de Justiça importa realçar que foram julgados e condenados vários casos de ilegalidades no interior do PNZ. Foram
aplicadas multas no valor de
276,418.4Mt.

É muito trabalho para os
fiscais, atendendo que devem controlar os animais
e as pessoas…
-Até porque por isso mesmo durante o período em análise foi
alocado o valor de 674,216.00Mt
destinado ao pagamento de incentivos aos fiscais. Porque fora
das suas actividades normais
está o conflito homem e fauna
bravia. Rregistámos 7 casos de
conflito homem e fauna ao nível
das comunidades envolvendo o
leão. O sector de protecção e fiscalização tem respondido sempre
que solicitado para intervir nestes casos, recorrendo ao afugentamento dos animais.

Que estímulos é que o
PNZ oferece para as famílias que voluntariamente
queiram sair do interior
do parque?

-Está a falar da realocação voluntária das famílias do interior
para fora do parque? Muito
bem, tendo em conta o nível de
desenvolvimento do parque, e
tomando em consideração a probabilidade de existência ou ocorrência de conflito homem e fauna
bravia, 178 famílias residentes
no interior do parque na área do
povoado de Covane manifestaram interesse de saírem voluntariamente para a zona tampão.
Em resposta a esta solicitação, o
parque desenhou um pacote de
apoios que incluem o transporte
para as famílias e seus bens, material de construção, fundos para
pagamento de mão-de-obra, subsídio de transporte de animais,
neste caso somente bovinos, e
ainda um subsídio de meios de
vida, após transferência definitiva das famílias. Repare que das
178 famílias planificadas saíram
voluntariamente 150 famílias

Mas já pensaram em
projectos comunitários

-Sem dúvidas. Até porque no
âmbito da implementação de
acções tendentes a garantir a
segurança alimentar e nutricional ao nível dos povoados foram
implementados 9 projectos de
agricultura de conservação. Para
o efeito foram alocados diversos
implementos e insumos agrícolas ao nível dos povoados. Está
igualmente em curso a alocação
ao nível dos povoados de sementes de culturas resistentes à seca
e diverso material vegetativo
como estacas de mandioca para
a preparação da época agrícola.
Devo referenciar que as estacas
de mandioca alocadas às comunidades passaram por um processo de multiplicação rápida,
uma tecnologia nova que visa
reduzir as perdas pós plantio no
campo definitivo, contribuindo
para o aumento da produção e
produtividade.

Como é que as comunidades estão capacitadas para receber essa
técnica? Porque nos
parece importante que
haja fortalecimento de
capacidades de produção
agrícola.
-Na verdade, a tecnologia deve
ser partilhada com os beneficiários. Foram por isso formados 50
produtores e cultivado ½ hectare de hortícolas pela associação
Vuka Maculuve, com assistência

técnica do parque, para além da
montagem de viveiros com 8500
estacas de mandioca em Tissolo,
Maculuve, no posto administrativo-sede de Mabote, para multiplicação rápida.
Foram ainda capacitados 206
produtores em técnicas de agricultura de conservação, capacitados 60 produtores com técnicas
práticas de lavoura de campos
usando a tracção animal. Realizamos ainda a monitoria de 9
projectos de agricultura de conservação, tendo constatado um
bom nível de desenvolvimento
das culturas, com destaque para
amendoim, feijão-jugo, feijãonhemba e mandioca.

Além de ser ciclicamente
assolado por secas, o distrito de Mabote no global
é crítico em segurança
alimentar.
-Por essa razãotrabalhamos na
construção e montagem de 3
bombas de água nos povoados
de Punguene, Malindile e Mabote. De salientar que a bomba
de água instalada na vila-sede do
distrito de Mabote visa responder à carência de água no bairro
onde se encontram as famílias
que saíram voluntariamente do
interior do parque.
Esta acção surge num momento em que o mundo se depara
com a pandemia da Covid- 19,
as fontes de água serão bastante
importantes para a higiene e saneamento do meio, contribuindo
desta forma para a redução da
propagação do vírus.(X)

PUBLICIDADE

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)
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

Tem medicamentos para bafo que combate a Covid -19
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623
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Escolas preparam-se para regresso tota

Constância Cuna, directora adjunta da
Escola Primária das FPLM

As escolas afinam a
máquina para o regresso
das aulas na totalidade,
apesar de reconhecerem
que o desafio é enorme.
Acreditam que até Março
tudo estará pronto para
que estas não virem foco
de contaminação, sobretudo por causa da retoma
das classes iniciais do
ensino primário. Da ronda
feita pelo MAGAZINE por
algumas escolas da cidade
e província da Maputo
constatou-se que algumas ainda estão relaxadas.
Aida Matsinhe

M

oçambique
tem nos últimos dias
registado
números elevados de contaminação pela
Covid-19, facto que ocorre a
escassos meses da retoma total das aulas, com a regresso
das classes inicias do ensino
primário e das classes que

no ano lectivo passado não
tiveram exame. Aliás, este
retorno vem de um processo
progressivo, que teve o seu
início no mês de Outubro,
pelo menos para o ensino geral.
Segundo o que o MAGAZINE apurou nas escolas da cidade e província de Maputo,
embora reine dúvida sobre
como será este processo, tendo em conta que actualmente as salas albergam apenas
20 alunos, contrariamente
ao que acontecia até pouco
tempo antes da pandemia,
onde uma turma integrava
pelo menos 90 alunos. Para
tal, continua o afinar da máquina para que as escolas
não sejam foco de contaminação.
Esta última fase, de acordo
com as informações colhidas
nas escolas, será um desafio,
pois a continuar com 20 alunos por turma o número de
alunos será desproporcional
ao número de salas de aulas,
pois actuamente, segundo
dados colhidos, as escolas
secundárias se têm socorrido
das salas de escolas primárias para garantir a efectivação da estratégia desenhada
até aqui para o retorno das
aulas das classes com exame.
“Estamos a trabalhar de
acordo com as orientações

do Ministério da Educação
e Desenvolvimento Humano”, disse Constância Cuna,
directora adjunta da Escola Primária das FPLM, que
mostrou-se satisfeita pelo
facto de até aqui a escola
não ter registado nenhum
caso de contaminação pela
Covid-19. “Estamos a trabalhar com 28 turmas que
comportam 20 alunos cada,
seguimos todo o protocolo sanitário de higienização
dos alunos e nesse trabalho
contamos com o apoio de alguns professores que foram
capacitados em matéria de
prevenção da doença. O nosso desafio tem a ver com o
regresso da totalidade dos
alunos, sobretudo como será
feita a sua distribuição por
turma”.
Em relação ao corpo docente para responder a esta
necessidade, a fonte assegurou que o processo para assegurar a sua disponibilidade já está em curso, pois na
semana passada a direcção
distrital pediu à escola que
enviasse a relação dos professores para cobrir as necessidades.
“Mas este é um assunto que
ainda está a ser desenhado e
em momento oportuno acredito que o ministério vai dar
o devido esclarecimento”,

disse a fonte, entendendo
que sobre Março ainda não
se pode dizer muito porque a
estratégia/plano ainda estava na forja.

Estamos em constante
processo de treinamento
para fazer face à doença
Já na Escola Primária Completa da Machava-Sede o
impecável serviço de limpeza saltou-nos à vista. Salas
limpas, carteiras devidamente identificadas com os

nomes dos alunos que nelas
vão sentar. Sanitários com
água e na entrada das salas
de aulas encontra-se disponível um balde de água com
sabão para higienização das
mãos.
Depois de falar do processo
de formação dos professores em matérias de prevenção da Covid-19 e explicar
a estratégia desenhada pela
escola para responder ao
desafio imposto pela pandemia, o director adjunto,
Nuno Menete, avançou que
estava agendada para sába-

Corpo directivo da EPC da Machava-sede

26 de Janeiro 2021 | Terça-feira

Magazine independente

13

al mas reconhecem que será um desafio
do (16) uma reunião com os
encarregados de educação,
que tinha como ponto de
agenda os exames finais e
sensibilização dos pais e encarregados de educação em
matérias da Covid-19, para
permiti-los municiar, cada
vez mais, os alunos sobre
as medidas de prevenção da
doença.
Questionada sobre como
estará organizada a escola
para responder ao regresso do total dos alunos, a
directora da escola, Berta
Olumene, respondeu nos
seguintes termos։ “até a
orientação contrária vamos
continuar com 20 alunos
por turma e caso haja défice de salas vamos recorrer a
escolas circunvizinhas que
tenham salas disponíveis”,
acrescentando de seguida
que “este é um assunto que
ainda vai ser amadurecido,
a nossa preocupação actual
é com os exames. Terminada a avaliação final dos alunos vamos entrar para este
assunto”, rematou.
Acrescentou que feito isso,
vamos nos focar na preparação em infra-estruturas, recursos materiais e humanos
para que a escola não seja
foco de contaminação.
Refira-se que actualmente,
a Escola Primária Completa
da Machava-Sede conta com
520 alunos da 7ª classe do
curso diurno e 135 do curso nocturno, sendo que em
Março prevê-se que a escola
conte com mais 987 alunos
da 1ª à 5ª classe e 377 da
6ª e 7ª classe.

Deficiente serviço de limpeza caracteriza EPC da
Matola -Gare
Depois de escalar a Escola Primária Completa da

Lixo inunda EPC da Matola- gare

Machava-Sede rumamos a
Matola-Gare, onde tentamos sem sucesso falar com
a direcção da escola, a qual
nos remeteu à Direcção Distrital da Educação.
Entretanto, apesar de logo
na entrada os utentes terem
acesso a água e sabão para
higienização das mãos nota-se lixo um pouco por toda
a escola, não tendo sido
permitido o acesso às casas
de banho porque, alegadamente, não nos fazíamos
acompanhar por um técnico
da direcção acima referida
e/ou não apresentamos nenhuma credencial desta instituição.
Porém, em conversa com
alguns alunos das salas anexas da Escola Secundária de
Nkobe ficamos a saber que,
de facto, as casas de banho
da escola primária em questão não reúnem condições
para os alunos, pois, segundo contam, o cheiro nauseabundo não permite que estes cheguem próximo delas.
Da janela de uma das salas
pudemos constatar que as
salas andam empoeiradas e
o serviço de limpeza quer
nas salas-sombras quer nas
salas convencionais é deficitário.

só de construção de casas
de banho, como também foi
reabilitado e/ou construído
de raiz o sistema de abaste-

ção “sine qua non” para a
retoma das aulas naquele
estabelecimento de ensino,
porém, apesar dos esforços

Carlos Sitoe

cimento de água.
À semelhança dessas escolas, a EPC-Trindade de
Muhalaze beneficiou destas
intervenções como condi-

empreendidos com vista a
garantir que as crianças que
ali estudam tenham acesso
a água para a higienização
das mãos, e não só, a accão

Vandalização do sistema
de abastecimento de água
preocupa direcção da EPC-Trindade de Muhalaze
Com vista a responder ao
novo normal foram vários
os investimentos feitos pelo
Governo, no sentido de garantir que o sistema de saneamento nas escolas responda aos actuais desafios.
Foi nesse processo que muitas escolas beneficiaram não

Malfeitores roubam torneiras e tanques de agua da EPC Trindade de Muhalazi

dos malfeitores está a colocar em causa a luta contra
a Covid-19.
Segundo apuramos no local,
a escola já sofreu três furtos
que resultaram na subtracção de três tanques de água
com capacidade de cinco
mil litros cada, tendo sido
igualmente retiradas algumas torneiras e tubos de canalização.
Segundo avançou Carlos Sitoe, chefe da secretaria da
escola, com vista a responder ao novo normal, esta
sofreu várias intervenções a
todos os níveis. Nas salas de
aulas há indicações de onde
cada aluno deve sentar para
garantir o distanciamento
recomendado.
Foram igualmente construídas casas de banho para
reforçar as já existentes e
feita a canalização para que
os alunos tenham acesso a
água para a higienização
das mãos em diferentes pontos da escola, porém, apesar
deste esforço a escola tem
sido regularmente visitada
pelos amigos do alheio, que
entre outras coisas vandalizaram o sistema de abastecimento de água.
Entretanto, embora reconheça que a retoma das aulas em Março será um desafio, Carlos Sitoe diz que
a escola está minimamente
preparada para este regresso. “Temos 25 salas de aulas que apresentam boas
condições”, afirma.
Olhando para a distribuição
dos alunos em número de 20
por turma, Sitoe disse não
haver outra saída se não recorrer a salas-sombras. “Antes da pandemia algumas
crianças assistiam as aulas
nas salas-sombras e acredito
que com o retorno total dos
alunos à escola vamos recorrer às referidas salas”.

14

Magazine independente

Terça-feira | 26 de Janeiro 2021

New army leadership urged to re-establish peace

english

Mozambican President Filipe Nyusi has urged the new leadership of the Mozambican Armed Forces
(FADM) to re-establish peace in the northern districts of Cabo Delgado province, as well as to swiftly
restore order in Manica and Sofala provinces in the country’s central region.

EU may train Mozambican troops
The European Union may
train Mozambican troops
in order to step up the
fight against terrorism
and strengthen cooperation in the security area,
Portuguese Foreign Minister Augusto Santos Silva
announced in Maputo on
Wednesday.

S

antos Silva is on a
three day visit to
Mozambique, representing the EU’s
High Representative
for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell.
Speaking to reporters immediately after an audience
granted by President Filipe Nyusi, the Portuguese
Minister said that pressing

areas for cooperation had
been identified, and preparations to implement them are
now under way.
The meeting with Nyusi,

Renamo condemns police raids
Mozambique’s main opposition party, Renamo, has condemned last weekend’s police
action in Maputo, where police units raided shops, bars
and even restaurants, and
seized alcoholic drinks on the
pretext of implementing the
government’s measures to
prevent the spread of the Covid-19 respiratory disease.
Under the latest measures
against Covid-19, which took
effect at zero hours last Friday, all bars and stalls selling
alcoholic drinks must close,
and the opening hours of restaurants are shortened. But
the government decree says
nothing about confiscating
drinks.
Addressing a Thursday
press conference, the Renamo
spokesperson in Maputo City,
Ivan Mazanga, said that the
party condemns vehemently
the move taken by the police against those who mainly
depend on sales of these products to make a living.
“Not only is it illegal, but the
police action is a moral catastrophe, because the products
seized are a source of income
and sustenance of the affected families,” Mazanga said,
adding that to make matters
even worse there was no stock listing which will obviously
make it difficult for the legiti-

mate owners to recover what
was confiscated.
If the aim of police raids is
to enforce the law, Mazanga
said it would be fair that the
Mozambican President, Filipe Nyusi, and Prime Minister
Carlos Agostinho do Rosario
should also be held accountable. They took part on Monday in the funeral at Maputo
Municipal Council of a prominent music manager, where
over 150 people were present,
though the latest government
measures limit attendance at
funerals to 20.
“This was a gross violation of
the measures penned by the
president himself,” Mazanga
said. “Those who have violated the law should not go
unpunished because they are
strong, while the same law is
used illegally to punish others
because they are weak.”
Renamo has also called on
Mozambicans to fully comply with Covid-19 preventive
measures such as the use of
face masks, frequent hand washing, and social and physical
distancing whenever the conditions are favourable.
Mazanga recognised that in a
poverty-stricken country people will still need to move out
of home to make a living, but
preventive measures should
never be abandoned.AIM

he said, “was very clear in
identifying the areas where increased cooperation in
security could immediately
benefit Mozambique in the
area of military training”.
Santos Silva also mentioned humanitarian assistan-

ce for the population of the
northern province of Cabo
Delgado, which has been under attack from islamist terrorists since October 2017.
The terrorist raids have driven an estimated 560,000
people from their homes.
They have sought safety in
parts of Cabo Delgado not
directly affected by terrorism, or in neighbouring
provinces such as Nampula
and Niassa.
Silva added that EU support could be extended
to the Agency for the Integrated Development of the
North (ADIN), a recently
established body intended
to drive the development of
all three northern provinces
(Cabo Delgado, Niassa and
Nampula).
“These areas were very
clearly identified”, he said.
He was pleased with the
meeting “because the best
way of rapidly designing concrete European support is to

start with a clear and precise
identification of the priorities”.
Silva believed that the consolidation of humanitarian
support and development
actions depends on the
country’s security. He also
said that he was the bearer
of a message of solidarity
from the EU to the Mozambican people in the struggle
they are waging against terrorism.
For her part, Mozambican
Foreign Minister Veronica
Macamo said that Nyusi had
taken note of the interest expressed by the EU in cooperating with Mozambique in
the fight against terrorism.
She said Nyusi had also
informed Santos Silva of
the progress in the demobilization and disarming
of the militia of the main
opposition party, Renamo,
and of reintegrating its
members into Mozambican
society.AIM

Police seizure of drinks was “illegal”
he Mozambican police who
seized alcoholic drinks over
the weekend, on the pretext
of implementing the measures to prevent the spread
of the Covid-19 respiratory
disease were acting illegally,
according to Rita Freitas,
the General Inspector of the
government’s National Inspectorate of Economic Activities (INAE).
Under the latest measures
against Covid-19, which took
effect at zero hours last Friday, all bars and stalls selling alcoholic drinks must
close, and the opening hours
of restaurants are shortened.
But the government decree
says nothing about confiscating drinks.
At a Tuesday press conference, cited by the independent daily ”O Pais”, Freitas
said the government decree
envisages sanctions such as
suspending the activities of
any establishment that violates the anti-Covid-19 measures for between one to three
months, or even cancelling
its permit to do business.
But such decisions, she said,
must be taken by the courts.
The inspection of commer-

cial establishments, which
could lead to the confiscation
of goods, is a task of INAE,
not of the police. Freitas
stressed that INAE was not
consulted about the police
operations over the weekend.
A further clear illegality was
that the police did not issue
any receipts for the goods
they seized. In any legitimate seizure, a list of the goods
seized must be drawn up and
given to the owner. The police however just seized the
drinks, including from refrigerators, and bundled them
into police vehicles.
Freitas said that INAE was
now attempting to return the
drinks to their lawful owners.
The Mozambican Bar Asso-

ciation (OAM) also denounced the police operation as
illegal. A former OAM chairperson, Flavio Menete, who
was formerly a senior police
officer, described the police
activity as “theft”.
Clearly embarrassed by this
scandal, the Maputo City
Police Command attempted
to blame the Municipal Police. A spokesperson for the
Municipal Police then claimed that the seizures had
nothing to do with Covid-19,
but were simply enforcement
of municipal by-laws.
The fact that the seizures
occurred on the first day of
the new measures against
Covid-19 was merely coincidental, he claimed.AIM
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Marcas em Movimento
Millennium bim ganha prémio pela
capacidade de inovação dos seus serviços

Gemfields firma parceria com Luwire
Wildlife Conservancy Moçambique
A Gemfields, detentora de 75 porcento das acções da mineradora
moçambicana Montepuez Ruby Mining, acaba de firmar uma parceria,
a longo prazo, com a Luwire Wildlife Conservancy Moçambique, orientada para a preservação da biodiversidade.

A conceituada revista internacional
Global Finance atribuiu ao Millennium
bim o prémio “Melhor Banco em Serviços de Câmbio” em Moçambique. No
ano em que o Banco comemora 25 anos
de actividade, esta distinção cimenta
a sua posição de instituição financeira
mais premiada do país.
A atribuição deste prémio pela Global
Finance, cuja cerimónia de entrega terá
lugar em Janeiro de 2021, em Nova Iorque, observou como critério de selecção
dos bancos, num universo de 122 países, o volume das transacções, a quota
de mercado, o nível de cobertura global,
o atendimento ao cliente, a aplicação de
preços competitivos e o investimento
em tecnologias inovadoras.
Este prémio reconhece a capacidade do

Millennium bim na criação e desenvolvimento de produtos e serviços para
apoiar todas as operações internacionais
dos seus Clientes. Aliás, neste âmbito,
o Millennium bim lançou, este ano,
mais uma funcionalidade na plataforma
Smart IZI, a qual permite realizar, sem
sair de casa, transferências internacionais de forma rápida e segura.
Para José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do Millennium bim, “este prémio reconhece o
sucesso da estratégia do Millennium
bim de revolucionar a relação do
Cliente, e os seus hábitos de consumo, com o Banco, permitindo reforçar
ainda mais a nossa presença junto dos
moçambicanos, onde quer que estejam,
ao redor do mundo”.

UE ajuda PMA a enfrentar fome no País
Um total de 7,6 milhões de euros
em financiamento da União Europeia (UE) está a ajudar o Programa Mundial para a Alimentação das Nações Unidas (PMA) a
atender às crescentes necessidades
alimentares em Moçambique, impulsionadas pelas mudanças climáticas, insegurança, deslocamento e
impacto socioeconómico da pandemia da Covid-19. As doações
são também fundamentais para o
fortalecimento da capacidade nacional de
resposta a desastres
naturais.
Graças a generosas doações como as
da UE, o PMA tem
fornecido assistência alimentar a quase
323.000 pessoas afectadas pela crise em
Cabo Delgado, onde
a escalada da violência deslocou mais de
565.000 pessoas.
“Apesar dos desafios e desenvolvimentos sem precedentes nos últimos meses, a nossa parceria com
o PMA tem garantido assistência
ininterrupta a muitas famílias
vulneráveis em Moçambique, e
especialmente ao aumento do nú-

mero das populações deslocadas
em Cabo Delgado,” disse Annabelle Vasseur, Assistente Técnica
de Ajuda Humanitária da UE em
Moçambique.
Para Antonella D’Aprile, representante do PMA em Moçambique, “as necessidades em Moçambique têm aumentado a cada dia.
Estamos gratos à UE pelo apoio
contínuo que nos permite chegar
àqueles que mais precisam”.

Afirma ainda que “os investimentos contínuos da UE em tecnologias inovadoras também desempenharam um papel fundamental no
aprimoramento da capacidade de
resposta a catástrofes, permitindo
salvar vidas e realizar análises logo
após desastres naturais”.

A Luwire Wildlife Conservancy
(‘Luwire’) está localizada na Reserva Especial do Niassa, no Norte de
Moçambique, abrangendo uma extensão de 4.550km², uma das maiores concessões privadas de conservação em África.
A Gemfields tem há mais de uma

década percorrido um caminho que
promove maior transparência na
exploração e venda dos recursos de
pedras preciosas coloridas de África. “Hoje há mais valor derivado de
esmeraldas e rubis a ser acumulado
nos nossos países anfitriões, em Moçambique e na Zâmbia. Vemos uma
ligação incontestável entre os
minerais e a biodiversidade
de África, bem como a relação de interligação com as
comunidades locais. Estamos
encantados por estabelecer
uma parceria com a Luwire,
para realmente proporcionar
mudanças no terreno em Moçambique”, disse Sean Gilbertson, Director Executivo
da Gemfields.
Paul Buckley, Presidente da
Luwire, afirmou que “a Gemfields junta-se a uma impressionante lista de parceiros globais que reconheceram
o valor da Luwire como um
bem natural global e o papel crítico
que as comunidades locais desempenham na preservação desse bem. O
foco inicial da Gemfields será em vários negócios da Luwire baseados na
natureza. Estas empresas são fundamentais para capacitar as comunidades locais de forma sustentável”.

Rádio Transmundial firma parcerias em Moçambique

A Rádio Transmundial, uma emissora religiosa baseada na África do Sul, está a estabelecer
parcerias com diversas rádios moçambicanas,
principalmente para a partilha de programas
de caris religioso. Uma das entidades a beneficiar desta parceria é a Rádio Comunitária de
Monapo, na província de Nampula.
Hélder Caetano, delegado desta estação radiofónica, mostrou-se feliz com a proposta recebida da Rádio Transmundial, e “nós estamos
sempre abertos a iniciativas inovadoras como
estas. Esperamos corresponder às expectativas
do parceiro na implementação destes programas de âmbito espiritual que o nosso povo
precisa, principalmente neste momento conturbado”.
O delegado da Rádio Comunitária de Monapo
disse ainda que “esta é também uma oportu-

nidade de crescermos como instituição, com
novos desafios e exigências que de certa forma
vão agregar valor no seio do nosso povo”.
Por seu turno, Sphiwe Ngwenya, gestora da
Rádio Transmundial ao nível da África Austral, disse que “estamos felizes por ter encontrado uma rádio que tem todas as qualidades
que precisamos, e a vontade que esta rádio
tem de colaborar connosco nos encoraja muito”.
“Este é um projecto-piloto em Moçambique.
Pretendemos que este tipo de parceria seja
estendido a outras rádios do País, mas dando prioridade aos locais onde a World Vision-Moçambique opera, para, desta fora, complementarmos o trabalho que esta organização
faz nas comunidades visando o bem-estar das
crianças”, concluiu Sphiwe Ngwenya.
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Preços aumentaram 3.52% em Dezembro

economia

Os preços de bens e serviços aumentaram 3.52% em Dezembro de 2020, segundo dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE). Os preços não pouparam o bolso do cidadão no fecho do ano passado. O INE revela que o custo de
vida subiu 3.52%. É o segundo maior aumento de 2020, depois de 3.55%, registado em Fevereiro.

Dólar caminha a passos
largos para os 80 meticais

INAE prende 220
toneladas de cimento em O dólar norte-americano,
moeda de referência intertodo País
A Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE),
um órgão tutelado pelo Ministério da Indústria e Comércio,
apreendeu e cativou, no período compreendido entre os dias
13 e 21 de Janeiro corrente,
em todo o País, cerca de 220
toneladas de cimento devido à
inobservância de diversos aspectos, com destaque para as
condições de venda e de conservação.
No período em alusão, foram
inspeccionados 250 estabelecimentos, tendo sido constatadas violações grosseiras ao
Decreto 28/2016, de 18 de
Julho (Regulamento de Produção, Transporte, Comercialização e Garantia de Qualidade do Cimento Corrente),
tais como a venda ilegal e/
ou em local não apropriado,
má arrumação e mau armazenamento, como é o caso do
recurso aos contentores, que
comprometem a qualidade de
quaisquer produtos, incluindo
o cimento.
Relativamente à especulação
do preço do cimento ao consumidor, que se tem verificado
nos últimos meses, a inspectora-geral da INAE, Rita Freitas, referiu que, do trabalho
feito em coordenação com os
produtores e revendedores,
verificou-se que o mesmo varia de 410,00 a 500,00 meticais para o de classe 32.5, e
de 470,00 a 530,00 para o de
classe 42.5.
“Temos, no País, 14 indústrias, e a qualidade, os custos
de produção e de embalagem
são diferentes. Por isso os preços também variam”, explicou
Rita Freitas, que, na ocasião,
referiu-se às razões das (quase) recorrentes subidas do
preço do cimento nos meses
de Dezembro e Janeiro.
Segundo a inspectora-geral da
INAE, “é no período da quadra festiva que se verifica a
especulação porque muitos
concidadãos, vivendo fora do
País, incluindo os mineiros,
aproveitam para erguer ou
melhorar as suas habitações.
Em Janeiro acontece o mesmo com os que recebem o 13°
salário”.

como a China e a Índia que são
os maiores compradores dos recursos minerais produzidos em
Moçambique.
Bachita aponta que a depreciação cambial está a ser responsável pela deterioração do tecido
social no País, corroendo o poder
de compra dos moçambicanos
devido às pressões inflacionárias
resultantes da desvalorização da
moeda nacional, situação agravada pelo encarecimento das
importações que afectam o preço
do produto ao consumidor.
O economista afirma ser possível que o Governo consiga controlar a inflação em 5 porcento,
como está plasmado no Plano
Económico e Social, embora não
seja uma tarefa fácil, pois a infla-

nacional, está a cada dia
mais caro face à moeda
nacional, o metical, sendo
que este caminha a
passos largos para os 80
meticais, depois de fechar
o ano com tendências
claras de subir. O economista Alcídio Bachita
aponta para a queda de
exportações, impactos
da Covid-19, bem como a
fraca produção e da produtividade como possíveis causas.
Elísio Muchanga

N

uma altura em
que o discurso
do Executivo em
sede do orçamento é de controlar
a inflação ao máximo possível,
ou seja, conter a taxa de inflação
média anual em cerca de 5,0%,
a evolução do dólar norte-americano tem mostrado o contrário
face ao metical, ao disparar de
forma exponencial a ritmos.
É que, em menos de 12 meses,
o dólar norte-americano já disparou dos 60 meticais para os
actuais 75,8 meticais, numa clara
tendência de em breve galgar aos
80 meticais, facto que poderá ter
graves implicações no custo de
vida.
Se em Janeiro de 2020 o Banco
Central emitiu um comunicado
a alertar a possível subida do
custo de vida face à eclosão da
Covid-19 e do confinamento no
Ocidente, neste ano mesmo, face
à inclusão da nova variante da
Covid-19 na África do Sul, país
de onde Moçambique tem importado mais, o BdM não emitiu
nenhum documento a situar os
agentes económicos das possíveis
implicações desta variante da
Covid-19 que forçou ao encerramento de fronteiras.
De forma comparativa, o MAGAZINE traz o comportamento
do dólar face ao metical nos meses de Janeiro de 2020 e Janeiro

Alcídio Bachita

de 2021.
De acordo com dados do Banco
de Moçambique, a 6 de Janeiro
de 2020, o dólar norte-americano
era cotado a 62,13 meticais a 6
de Janeiro de 2021 e o mesmo
estava à venda a 75,64 meticais.
No dia 20 de Janeiro de 2020 o
dólar estava a 63,25 meticais, enquanto no mesmo dia e mês em
2021 este estava à venda a 75,82
meticais. No fecho do mês, a 31
de Janeiro de 2020, a moeda norte-americana era cotada a 64,47
meticais. A este ritmo de desvalorização do metical pode-se facilmente prever que até Janeiro
do próximo ano o dólar poderá
rondar os 88 meticais senão 90
meticais.

Aumento da produtividade
e boa gestão da dívida
pode ser a solução
Para o economista Alcídio Bachita, este comportamento de
constante desvalorização da
moeda nacional do dólar face
ao metical deve-se em grande
medida à queda do volume das
exportações de Moçambique, que
afecta negativamente a balança
de pagamentos, situação agudizada pela eclosão do coronavírus
no mundo em geral e no País em
particular, colocando limitações
para o País exportar a sua produção, especialmente para países

ção é um monstro aquático que
precisa ser combatido usando
todas as armas que estão ao comando do Governo.
Aponta ainda como solução
a esta derrapagem do metical
face ao dólar o incremento da
produção e produtividade, diversificação da base produtiva
da economia, aumento do volume de exportações, bem como
a boa gestão da dívida pública
interna e externa, assim como
a redução por parte do Estado
da contratação de empréstimos
no exterior, podendo no entanto recorrer a empréstimos a nível interno para financiar o seu
défice no orçamento, bem como
a adopção de políticas fiscais e
monetárias.

Vale equaciona abandonar exploração
de carvão em Moçambique
A mineradora Vale, uma das
principais a operar em Moçambique, vai vender a exploração
de carvão no País, anunciou a
empresa em comunicado.
A Vale assinou um princípio de
entendimento com a parceira
Mitsui, “permitindo a ambas
as partes estruturar a saída da
Mitsui da mina de carvão de
Moatize e do Corredor Logístico de Nacala (NLC, sigla inglesa), como primeiro passo para
o desinvestimento da Vale no
negócio de carvão”.
“Após a aquisição das participações da Mitsui e, consequentemente, a simplificação
do negócio e gestão de activos,
a Vale dará início ao processo
de desinvestimento da sua participação no negócio de carvão,
que será pautado pela preservação da continuidade operacional da mina de Moatize e
do NLC, através da procura de
um terceiro interessado nesses
activos”, acrescenta.
O carvão é actualmente um
dos principais produtos de exportação de Moçambique, destinado sobretudo à Ásia.
A Vale aponta como objectivo
ser neutra ao nível das emissões
de carbono até 2050 e reduzir
algumas das suas principais
fontes de poluição daquele tipo
até 2030.
A transacção com a japonesa
Mitsui é feita pelo preço simbólico de um dólar, mas passam

para a Vale todas as despesas e
encargos associados - incluindo
um saldo em aberto de 2,5 mil
milhões de dólares (cerca de
dois mil milhões de euros).
Apesar do anúncio, a Vale
mantém a implementação de
investimentos que devem aumentar a produção da mina de
Moatize nos próximos anos.
“As duas unidades de processamento serão revitalizadas e
adaptadas a um novo processo,
que está em implantação desde
novembro de 2020”, refere.
Depois de o investimento estar
totalmente executado, “a Vale
espera alcançar uma retoma de
produção, atingindo 15 milhões
de toneladas em 2021 e 18 milhões de toneladas em 2022.
Actualmente, a mineradora
brasileira tem capacidade instalada para produzir 12 milhões
de toneladas de carvão por ano,
mas tem ficado aquém do valor: em 2018 produziu 11,5 milhões de toneladas e em 2019
produziu oito milhões de toneladas.
Em 2020, o valor deverá ter
sido ainda mais baixo devido à
quebra na procura de carvão,
causada pelo abrandamento da
economia global face à pandemia da Covid-19.
De Janeiro a Setembro de 2020
(últimos dados disponíveis), a
Vale produziu 4,6 milhões de
toneladas de carvão em Moçambique.
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PUBLICIDADE

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

Residências, Armazéns, Edifícios
e Embaixadas
A Múltipla Segurança é especializada
em serviços de segurança patrimonial,
para clientes de pequenos, médios e
grande porte. A empresa presta serviços em grandes Centros logísticos, Indústria, Transportadoras, Terminais
Portuários, Farmacêutica, postos de
Gasolina, Bancos e Condomínios.

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA
A Múltipla Segurança tende a oferecer
serviços de força de reacção rápida, visando responder a todas as urgências
nos diferentes sectores, conforme a distribuição dos seus clientes com vista a
reforçar os seus elementos de segurança,
consoante as necessidades ou situações
de riscos que poderão advir no terreno.

SEGURANÇA PESSOAL
Escolta com Guarda-Costas,
Acompanhamento
Segurança Pessoal para a Múltipla Segurança significa um conjunto de medidas preventivas que minimizam os riscos
ou ameaças, cada vez mais frequentes
nos grandes centros, aos quais estão expostos os VIPs. Seja no âmbito pessoal,
nas dependências da empresa ou em roteiros habituais oferece aos empresários,
executivos e seus familiares esquemas de
prevenção para sequestro, roubos, furtos,
assaltos, extorsões e outras formas de violência urbana.

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501,
Maputo – Moçambique
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734
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Adeus a Bang ou uma ode à hipocrisia!
E de repente o silêncio e as especulações
que o silêncio permite. Talvez pensamos que
estivesses a trabalhar nos bastidores para outro
projecto ou proguetto. Mas depois chegou-nos
a carta de pedido de ajuda para cuidados médicos. E então nos perguntamos como um empresário não consegue pagar 1 milhão de randes,
ainda que isto pela reles economia moçambicana
signifique 5 milhões de meticais. Então lembramos dos vídeos muito à frente do tempo, dos teus
combinados da versace, dos charutos na boca,
dos passeios em lanchas e dos carros luxuosos.
Logo nos apressamos a sentenciar que gostavas
de «viver de aparência», afinal não tinhas assim
grandes coisas. E que tínhamos mais o que fazer
com o nosso dinheiro que não serve nem para
darmos uma vida condigna às nossas famílias. E
depois soubemos da notícia da tua morte e com
ela que a tua estada numa clínica na África do
Sul custava 150 mil meticais diários. Durante 5
meses, mais de 150 dias. Nem mesmo o cofre do
jovem que comprou uma casa de 11 milhões de
euros para uma prostituta francesa resistiria a
tanto. Todos envergonhados, corremos para as
redes sociais para grafar “Bang Entreternaiment 4 laife” – assim mal escrito. Até aquela
televisão que espremeu até sair sangue a
fatalidade do AquaPark fez duas grandes
peças, com o fundo de “filho pródigo” na
voz melancólica de Lizha. Foi comovente. Depois o velório. Ouvimos a tua irmã
dizer que nunca te sentiste valorizado o
suficiente num país que não valoriza ninguém o suficiente. O Presidente da República, o Primeiro-ministro, a ministra da
Cultura e Turismo e o ministro que um
boletim disse ter sumido - e que deve ter
reaparecido por tua causa - ouviram estas
palavras, mas sem grandes remorsos ou
vergonha. Mas não eram só eles. Era
muita gente dentro e fora do Paços do
Município. A Covid-19 obriga a máximos e o máximo foi ultrapassado, e em
muito. Grandes homens são excepções,
então a despedida de grandes homens
pode também ter medidas excepcionais
mesmo em tempos excepcionais, como
estes que vivemos. Era muita gente e
gente importante. Gente que ultrapassou
problemas de estômago há muito tempo.
Sabemos que os assassinos de Cardoso
foram dar um abraço à viúva. Mas custa
pensar que não quisemos juntar 5 milhões
de meticais para te salvar, logo a ti que
salvaste este nosso mercado musical num
tempo em que estava assim-assim. Falhámos como hipócrates, hipócritas somos!
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Aniversariantes
Sofia
Parabéns! Se existe alguém no mundo que
é digno do título de
melhor amiga, essa
pessoa és tu, pois
depois de tudo que
vivemos juntos e os
laços que criamos
definitivamente
tu tens um lugar
reservado no meu
coração. Espero que
consigas realizar todos
o s
teus sonhos e que a vida
continue sendo generosa contigo, em todos
os sentidos. Este ano que seja de determinação para conquistares os teus sonhos
e objectivos. Aproveita muito o teu dia e
sejas feliz!

Maria
Hoje o dia é teu, mas o presente é todo nosso que temos
o privilégio de conviver
contigo! Agradeço por
tu seres essa mulher
maravilhosa, exemplo
de força e perseverança para a nossa família. Quero aproveitar
o teu dia para dizer
que Deus não poderia
ter me dado uma mãe
melhor. Tu és cuidadosa,
amorosa e guerreira. Contigo
tenho aprendido a ser uma pessoa melhor.
Parabéns! Dedicatória dos filhos pela passagem do aniversário.

Cecília
Primeiro quero agradecer
a Deus por ter te colocado na minha vida
e ter profetizado
a nossa união.
Obrigado minha
esposíssima por
tudo que tens
feito pela nossa
família, por seres
essa esposa exemplar e digna do
meu respeito. Hoje é
teu aniversário, desejo- te tudo de bom, muita
saúde, paz, harmonia, prosperidade e
muito sucesso. Não te preocupes com o
amor, pois eu e sua filha te daremos até
de sobra. Feliz aniversário. Votos do teu
esposo Arsénio.

Eulália
Para este dia tão especial
queria poder me expressar com as palavras mais bonitas do
universo e com elas
dizer quanto tu és
especial. Mas a
verdade é que não
existem palavras
suficientemente perfeitas e capazes de
demonstrar todas as
tuas qualidades. Tu és
linda por dentro e por fora, sincera, alegre
e bondosa. Que a alegria te acompanhe por
todos os momentos e que Deus continue
guiando todos os teus passos e iluminando
cada vez mais os teus pensamentos. Feliz
aniversário! Votos de Alexia Chongo.

Amyn
Desejamos bênçãos do
Senhor divino! Muitas felicidades e que
cresças saudável,
inteligente, com
muito amor e
carinho ao próximo. Sonhe e nós
sempre estaremos
deste lado apoiando na tua realização. Que hoje e em
todos os dias possa haver
alegria nesse teu coração, que bate
forte na alegria da vida por tudo que
ela tem te dado. Feliz aniversário!

Telma
Este é um momento especial de renovação para
a tua alma e teu espírito, porque Deus
na Sua infinita
sabedoria deu à
natureza a capacidade de desabrochar a cada
nova estação, e a
nós capacidade de
recomeçar a cada
ano. Desejo-te um
ano cheio de amor e
de alegrias, afinal fazer
aniversário é ter a chance de fazer novos
amigos, ajudar mais pessoas, aprender
e ensinar novas lições. Parabéns!

Érica
Tu és uma pessoa única
e especial e mereces
tudo de mais incrível
que a vida pode
oferecer. Não conheço uma pessoa
que mereça mais
ser realizada na
vida que tu. Não só
pelo teu esforço, mas
também por sempre
colocares as outras pessoas em primeiro lugar. Uma bondade genuína como esta é rara e deve
ser recompensada. Eu sei que vais
dizer que só fazes a tua parte, mas
saibas que mesmo assim é muito mais
que qualquer pessoa faria. Parabéns!
Votos de Alexia.

Joaquina
Parabéns por completares
mais um ano de vida e
por continuares tão
jovem e moderna.
Essa tua forma de
enxergar a vida
é simplesmente
maravilhosa, por
isso continues assim. É sempre um
prazer enorme te ver
feliz, avó, e hoje não
poderia ser diferente.
Coloque o teu sorriso mais
bonito no rosto, pois é hora de celebrares
mais um ano na tua vida. Saibas que estarei sempre aqui ao teu lado para tudo o
que precisar. Votos da tua família!

Tchide
Ser criança é tudo de bom
e hoje tu podes celebrar
toda a felicidade por
completares 11 anos
de idade. Desejo que
este novo ano seja
alegre e cheio de
novas descobertas. Tu és muito
especial e tenho a
certeza de que irás
aproveitar cada
novo momento que
tens para viver. Brinque
e
corra com os teus amigos,
curta cada segundo e saibas que hoje o dia
é todo teu. Que teus anos venham repletos
de felicidade e com novas aventuras para
tu viveres.

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

cultura

Uma antologia para celebrar as mulheres está a ser preparada pela editora Trinta Zero Nove. Antes do livro, foi aberto
um concurso de prosa com vista a seleccionar sete textos de mulheres com sensibilidade para a escrita. Os contos
devem ser inéditos e submetidos até 28 de Fevereiro.

O corpo de Bang foi a enterrar na segunda-feira 17/01

Uma despedida em grande
Há um antes e um depois
da música mainstream
moçambicana que tem
como marco o surgimento da Bang entretenimento. O patrono perdeu a
vida a 11 de Janeiro e foi
a enterrar uma semana
depois. A despedida foi
em grande como foi em
vida grande Bang.

J

á era noite de domingo, quando o
corpo de Adelson
Mourinho, nome civil de Bang, chegou
a Maputo. Uma recepção sem
grande azáfama, depois de sucessivos atrasos. A passeata,
com motorizadas na linha da
frente, por algumas avenidas
da cidade de Maputo até a
chegada a morgue não foi sem
espectadores, que, de telemóvel em punho, entre as luzes
que se impunham na escuridão
da noite, tentavam registar
aquele momento. Mas não seria aquela ainda a última que
o corpo de Bang passaria por
aquelas avenidas.
A segunda-feira chegou quente. O sol impunha o verão
destes dias. A Praça da Independência não era mais apenas
o silêncio imposto por estes
dias. O velório estava marcado
para iniciar pelas 9 horas, mas
desde um pouco antes pessoas
começavam a chegar ao local.
São dias em que os velórios
têm de ter números mínimos
por conta dos números dos
infectados pelo coronavírus
que tem crescido de forma exponencial. Mas não fossem as
máscaras e o álcool nas mãos,
tudo indicava para um velório
normal de um homem anormal no que o termo sugere de
extraordinário. Estavam presentes colegas com quem havia
privado, com quem havia subido ao palco e outros a quem
ele levou aos palcos. Afinal, o
entretenimento, a música em
Moçambique, não foi mais a
mesma depois que Bang decidiu juntar Dama do Bling,
Zico, Denny OG, Valdemiro
José, Doppaz e Lizha James,

que depois veio a ser sua esposa e com quem teria a única
filha que deixa.
A Bang Entretenimento foi
uma pedra do charco e um divisor de águas. O investimento
em vídeos, o atrevimento das
letras, as provocações que nos
eram dadas a ver e que achávamos apenas perdoáveis em
videoclipes norte-americanos
passaram a ser-nos próximas.
Os espectáculos deixaram de
ser apenas público-artista-palco e passaram a ter a perspectiva de celebração, com toda
a dimensão comunicativa que
os antecedia e que tornavam
todos ansiosos por um lugar a
frente para ver os artistas do
mundo e muitos deles continuam a ser até hoje.
À imprensa, enquanto esperavam que o velório começasse,
alguns artistas iam falando
a imprensa sobre isso, sobre
como Bang modificou o mercado da música, sobre como
era sonhador, sobre a energia,
sobre o foco e sobre como o
país, pelo menos a nível cultural, e como todos tem o dever
de levar adiante o seu legado.
Foi mesmo por esse caminho
que se ouviria a mensagem de
despedida da classe artística,

lida pelo músico Valdemiro
José. Valdemiro, que viu os
primeiros passos da sua carreira apoiados por Bang, disse que ele era uma pessoa que
idealizava, realizava, promovia
e celebrava as suas conquistas
com todos os seus amigos e
não só. “Bang, foi amigo, irmão, companheiro, conselheiro, mentor e agente não só de
alguns músicos, mas de todos
de toda a geração de artistas.
Bang foi, para nós, um herói,
pois enquanto vivo lutou para
um crescimento nacional e internacional da nossa música.
Ele não media esforços para
ver os artistas moçambicanos
brilharem”, anotou.

Das ilustres figuras
presentes
Lizha James e Lislaine, esposa
e filha de Bang, chegaram vestidas de branco, a contrariar a
ideia de preto enquanto luto. O
presidente da República viria a
seguir, sem declarações a imprensa, estava ali para prestar
a última homenagem ao “promotor da música moçambicana” como depois lemos na sua
página oficial no facebook. Era
a valorização de um empresá-

rio que, depois de tudo que fez
pela Cultura em Moçambique,
não se sentia suficientemente
valorizado, como disse a irmã
no discurso que leu.
Esta não valorização não foi
por que quem o devesse ver e
valorizar não visse. Pouco depois da carta de pedido de ajuda para cuidados médicos ser
tornada pública, as gozações
que se seguiram dizem muito
do que somos. E ainda mais
dizem as lamentações de todos
que se seguiram, a hipocrisia a
que nos habituamos.
Carlos Agostinho do Rosário,
em breve conversa com a imprensa, ateve-se às acções desenvolvidas por Bang em prol
das artes e cultura, salientando
o seu patriotismo e o seu trabalho realizado na promoção da
música dentro e fora do país.
Por isso, na óptica do Primeiro-Ministro, a juventude deve
inspirar-se nele para construir
um ideal, pois sempre acreditou no que fazia. “O Bang era
um jovem que enquadrava outros jovens para, em conjunto,
fazerem o melhor em prol da
cultura”, anotou Carlos Agostinho do Rosário, lamentando
a perda que caiu, de uma maneira geral, sobre o país, uma

vez que, na visão do governante, Bang era um dos melhores
filhos do país, engajado e construtor.
Já Ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula,
caracterizou Adelson Mourinho como um jovem criativo,
exímio empresário e produtor
de eventos culturais, que se
notabilizou com a criação da
Bang Entretenimento, firma
vocacionada à promoção de
eventos culturais. “Bang soube
dinamizar a indústria musical,
através da promoção e divulgação da música moçambicana, tornando-se assim, uma
figura de tarimba na indústria
do Entretenimento nacional.
Granjeou simpatias porque foi
alguém que soube agregar talentos e compositores da música, num único propósito de
alavancar a indústria do entretenimento em Moçambique”,
disse.
As passeatas que a caravana
que o levava a “última morada” deu pelas artérias da cidade de Maputo, com vários
espectadores, talvez o dessem
a valorização que em vida faltou. Uma despedida em grande para um homem que foi
grande em vida.
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Da ficção à realidade

A sorte é um campo movediço

Em “A triste história de Barcolino”, a realidade está sempre a imiscuir-se na ficção

O mar é a paisagem, personagem, vida e morte.
Omnipresente em “A triste história de Barcolino”,
um morto-vivo, saído da
pena de Lucílio Manjate.
Mas na realidade não há
mortos-vivos. Há mortos
e há vivos. E os vivos
contam as histórias dos
mortos.
Elton Pila

J

á o sol ia alto. Mas
soprava um vento salgado e frio, a
lembrar o inverno.
As gaivotas de maré
baixa e os corvos indianos impunham-se nas margens. Debicavam o terreno enlameado, à
espera de encontrar pequenos
caranguejos ou restos de peixe.
As senhoras vendedeiras de
magumbas, que logo cedo seguem em procissão à espera
que os pescadores voltem com
os barcos pejados de peixes, já
estão feitas um coral, cantam
para celebrar o dia e a generosidade de um mar que nem
sempre o é. Duas vozes, postas de forma harmoniosa. A
primeira podia ser Cantarina
ou Matilde, mas era Sandra
Manuela Sambo, 41 anos, há
catorze anos a fazer a vida a
partir do mar.
- A pesca tem muitas histórias.
Muitas estórias e histórias. Em
“A triste história de Barcolino”, de Lucílio Manjate, a realidade está sempre a imiscuir-

-se na ficção, o personagem
de que lhe sabemos a história
triste, move-se num pêndulo,
entre a vida e a morte, um
morto-vivo, mas não necessariamente um zumbi. Mas a
realidade é outra coisa. Não
há mortos-vivos. Há mortos e
há vivos. E os vivos contam as
histórias dos mortos. São sobretudo histórias de sorte e da
ambição que torna a sorte um
campo movediço.
Alexandre Salasse, 37 anos, é
o nosso cicerone. Tornou-se
capitão e já lá passam 20 anos
desde a primeira vez que se fez
ao mar como pescador. Lidera
uma tripulação de mais cinco
homens, cada um com tarefa
específica e o objectivo comum
de sobreviver até ao dia seguinte e chegar à margem com
uma embarcação empeixada.
O corpo franzino - coberto por
um macacão azul - e o rosto
com cabelos feito dreads testemunham por uma vida dedicada a pesca. Acabava de chegar
do mar e para lá já regressava.
-Vivo mais tempo na água do
que em casa.
A pesca é um jogo de paciência, como Ernest Hemingway
já nos havia ensinado em “O
velho e o mar”. Também por
isso, Selasse e sua tripulação,
mas também outras tantas
que ao mar se dirigem, chegam cedo. São três horas de
viagem de ida e outras três de
volta e entre elas há toda uma
vida que fica suspensa. Levam,
além do material de trabalho,
garrafas de água e tigelas com
mantimento. A noite à espera
da magumbaé sempre longa e
fria.
O mar ainda lhe é lugar de
vida, mas também pode ser
de morte. E sabe bem. Afinal,

tinha um irmão que lhe era
igual e que o mar levou.
*
A magumba impunha-se um
período de veda. Embarcações
se faziam ao mar, ao alto mar,
cada vez mais cedo e ficavam
até cada vez mais tarde. Longas horas, noites inteiras de vigília, rede entrelaçada entre os
dedos, a luz da lua sobre eles,
como que a abrir um portal
para o céu, à espera de sentir
ainda que um leve peso de um
cardume. Mas regressavam, ao
início da manhã, na leveza da
ida.
Em mais um dia, o irmão
gémeo de Alexandre e outros seis companheiros foram
para mais longe, para onde
ninguém teria ainda ido. Armaram as redes e esperaram
sentir o peso do cardume.
Sentiram, deixaram-na pesar
ainda mais, e puxaram peixe
suficiente para encher as vinte
caixas que traziam no barco, o
primeiro lance, na linguagem
dos pescadores. Mas decidiram
tentar um segundo lance, a
pensar num lucro maior e na
certeza de que os peixes não
os iam esperar para o dia seguinte. Devolveram a rede ao
mar, puxaram-na, mais peixes,
o segundo lance. E puseram-se
na viagem de regresso. O vento soprava na direcção norte e
eles iam ao sul. Barco pesado,
pejado de peixes. Depois de
um longo tempo de estiagem,
aquela era a bonança depois
de uma tempestade que afinal
ainda viria com requintes de
tragédia.
*
Alexandre estava na margem
e mais outros tantos barcos.
Esperam sempre uns pelos
outros. São competitivos na

pesca e na venda, mas as vidas uns dos outros importam
mais.
Já o sol anunciava a manhã
e a tripulação em que estava
o irmão não havia ainda regressado. Começaram a ficar
apreensivos.
-Sabíamos que algo tinha
acontecido. No mar não se
brinca.

Logo que a manhã se impôs,
voltaram a colocar os motores
das embarcações a funcionar.
Encontraram o barco da tripulação que não regressara vazio,
a rede sobre o mar, a flutuar,
como que armada à espera de
peixes, puxaram-na, estava
pesada, com poucos peixes vieram dois corpos. Lá estavam
amarrados o irmão e outro
companheiro, sem vida, mas
ali presentes para que fossem
velados.
- Foram os peixes que mataram meu irmão.
A embarcação cedeu ao peso
dos peixes e ao vento que soprava em direcção contrária.
Naufragou. Mas antes, o irmão gémeo de Alexandre e o
companheiro lembraram de
amarrar-se as redes, a morte
era já certa, mas queriam facilitar o trabalho de quem viria
para os procurar. Outros três
foram encontrados a flutuar.
Dois nunca foram encontrados.
Barcolino de Lucílio Manjate
regressou, depois de um longo
período ser dado como morto.
-Esperam que isto aconteça
com os outros dois que ainda
não foram encontrados?
- Talvez aconteça. Deus é
quem sabe.

“Avó Dezanove” exibido na França

O filme“Avó Dezanove e o
Segredo do Soviético”, de
João Ribeiro, é um dos destaques da 18ª edição do Festival des Cinémas d’Afrique
du Pays d’Apt (FCAPA),
que terá lugar esta semana
na França.
No evento, que será realizado
entre 22 e 28 de Janeiro, o
filme passará no dia 25 e será
seguido de um debate com
João Ribeiro.
Também está previsto que
em Fevereiro a obra faça
parte do catálogo do New
York African Film Festival,
nos Estados Unidos.
“Avó Dezanove e o Segredo do Soviético” é inspirado
num romance com o mesmo
título do conceituado escritor
angolano Ondjaki. Decorre

numa pequena vila angolana
à beira-mar, onde a construção de um mausoléu em homenagem ao falecido Presidente de Angola, Agostinho
Neto, ameaça explodir toda a
redondeza.
O filme estreou em Fevereiro
no Pan African Film Festival, em Los Angeles, EUA.
Venceu os prémios de Melhor Longa de Ficção na 7ª
Edição do - Festival Internacional de Cinema da Cidade
da Praia (Plateau), em Cabo
Verde, Melhor Realização
(João Ribeiro) e Melhor Actriz Secundária (Ana Magaia), nos Kisima Music &
Film Awards (Quénia) e de
Melhor Filme, no Black International Cinema Berlim
(Alemanha).
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Victorino Xavier reeleito presidente da Associação Provincial de Futebol

desporto

O candidato à sua própria sucessão, Victorino Xavier, foi eleito com 17 votos, o equivalente a 100% dos clubes
votantes. O jornalista desportivo foi confiado a mais um mandato de quatro anos à frente dos destinos do
futebol na província de Inhambane.

Protocolo sanitário belisca
trabalho da imprensa
Natação: Maputo
projecta Campeonato
de Verão
A Associação de Natação
da Cidade de Maputo tenciona realizar, na última
semana do próximo mês de
Fevereiro, na presente época desportiva 2021, o Campeonato de Natação de Verão a nível desta parcela do
País.
Diante do aumento do número de casos de Covid-19,
sobretudo na capital moçambicana, Maputo, aquela
agremiação desportiva tem
estado duramente a trabalhar com as autoridades
sanitárias na finalização
do protocolo sanitário, que
deverá ser de cumprimento
rigoroso por parte dos nadadores e competidores da
modalidade de natação.
O referido documento prevê
a proibição do público nas
bancadas das piscinas, bem
como a testagem de todos
os intervenientes na prova,
entre outras exigências necessárias para a segurança
sanitária da competição.
Agendado para os finais
do próximo mês de Fevereiro, o Campeonato de Verão
da Cidade de Maputo estava inicialmente marcado
para Dezembro último, tendo sido adiado por conta
da pandemia do novo coronavírus.
Refira-se que a natação é
a capacidade do homem
e de outros seres vivos de
se deslocarem através de
movimentos efectuados no
meio líquido, geralmente sem ajuda artificial. A
natação é uma actividade
física que pode ser, de maneira simultânea, útil e recreativa. As suas principais
utilizações são recreativas,
balneares, pesca e exercício
de desporto.

Já rola a segunda jornada
do Moçambola e o protocolo sanitário para os
jogos de futebol torna o
trabalho de alguns jornalistas nacionais mais
complicado, uma vez que
estes são os autores
fundamentais para difundir as informações sobre
o desporto. As manobras
para os jornalistas nos
campos de futebol estão
limitadas ao habitual, com
uma série de restrições
que vedam o acesso a
algumas intervenções no
teatro da bola.
Alfredo Langa

A

pandemia do
coronavírus veio
obrigar o futebol
a alterar muitos
aspectos interventivos, entre eles os referentes aos preparativos para uma
partida de futebol.
O protocolo sanitário da Liga
Moçambicana de Futebol
(LMF) em nosso poder aponta
que todos os jogos do Moçambola serão realizados à portas

fechadas, sem a presença do
público, algo que se verificou
na abertura da primeira jornada do certame.
O protocolo sanitário aponta que o número autorizado
para entrar ou para estar no
campo é de 150 pessoas, dentre atletas, oficiais e dirigentes
dos clubes, mídia e pessoal de
protecção.
Sobre os deveres há que observar o perímetro de 600 metros
de vedação do estádio ou campo sem a presença do público.
Ainda de acordo com o protocolo, deve-se fazer a medição
da temperatura corporal na
entrada do estádio ou campo,
desinfecção com água e sabão, ou álcool e gel. Deve-se
igualmente fazer o registo dos
acompanhantes que não constam da ficha técnica.
Está claro que neste novo normal desportivo diante da pandemia do coronavírus é obrigatório o uso de máscara pelos
componentes do banco de suplentes, acompanhantes nas
bancadas, pessoal de protecção
pública e quarto árbitro.
Para salvar a saúde dos intervenientes é proibida a presença de pessoas estranhas nos
balneários dos atletas e árbitros que não constam na ficha
técnica.
Por outro lado, está vedado o
acesso aos campos a crianças,
pois antes da pandemia era
visível esta camada que servia
de apanha-bolas.

Assim, neste novo normal a
regra é: apanha-bolas está sob
a responsabilidade de apenas
seis pessoas com idades compreendidas entre 15 e 18 anos
e todos com máscara.
O protocolo orienta igualmente que se deve garantir o distanciamento físico nos bancos

de suplentes, acrescentando
duas cadeiras, perfazendo 14
cadeiras no máximo.
No que diz respeito à comunicação social muita coisa
mudou, tornando a sua actividade muito restrita. Ficou
decidido no protocolo sanitário que não é permitido aceder aos corredores do campo,
tendo sido igualmente banida
a conferência de imprensa,
permitindo-se apenas entrevistas rápidas pela televisão autorizada a transmitir o jogo.
Outras medidas que mudaram o cenário actual do jogo
de futebol, segundo o protocolo, são: o delegado e os portadores da bandeira do fair
play são os primeiros a entrar
em campo, seguidos da equipa da casa, e por fim a equipa
visitante. Deve-se garantir o
distanciamento físico durante
o aquecimento dos jogadores e durante o intervalo os
balneários estão disponíveis
apenas para os jogadores que
estiveram em jogo. Os suplentes mantêm-se nos seus
lugares ou fazendo exercícios
no campo.

Jornalistas obedecem ao protocolo
sanitário para a sua segurança

Adão Matimbe, presidente da AMID

O MAGAZINE Independente contactou o presidente da
Associação Moçambicana de
Imprensa Desportiva (AMID),
para se inteirar da sua intervenção para que a actividade
do jornalista não esteja beliscada na cobertura de jogos do
Moçambola, tendo afirmado
que “o acesso aos campos por
parte dos jornalistas é mediante a apresentação do respectivo
cartão de identificação ou uma
lista (acreditação) disponibilizada pela AMID, em coordena-

ção com a LMF”.
Frisou ainda que “o clube anfitrião deve reservar um espaço na zona de imprensa ou na
bancada central- sombra aos
jornalistas, mantendo o distanciamento de dois metros. Os
fotógrafos devem ser orientados
a permanecer na zona traseira
das balizas, numa distância de
2 metros”. Em relação à conferência de imprensa proibida
pela Liga Moçambicana de
Futebol (LMF), Adão Matimbe esclarece que “a primazia
é para a TV que transmite o
jogo em directo. O clube anfitrião é obrigado a criar condições no rectângulo de jogos
para a realização da conferência de imprensa aos restantes
órgãos de comunicação social”.
Sobre o protocolo sanitário, a
AMID deixa claro que os jornalistas obedecem ao mesmo
procedimento que os restantes
actores: lavagem e desinfecção
das mãos com álcool em gel e
medição da temperatura.
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Em representação da CAF

Muhammad Sidat participa do workshop
de licenciamento em Cabo Verde
O moçambicano Muhamad Sidat, quadro sénior
da CAF, foi indicado para
participar no workshop de
licenciamento de clubes.
O encontro contou com
a participação de quadros
seniores da federação
cabo-verdiana de futebol,
associações e partes
interessadas.

Jogos Olímpicos podem
avançar sem público

Alfredo Langa

N

a Cidade da
Praia, em Cabo
Verde, o moçambicano
Muhammad
Sidat e mananger da CAF
para o licenciamento de clubes participou num workshop
sobre o referido tema, onde
testemunhou a apresentação
do sistema de licenciamento de clubes cabo-verdianos
para o desenvolvimento do
futebol.
Segundo o link partilhado com a nossa Redacção,
Muhammad Sidat disse que
“a Confederação Africana de
Futebol (CAF) vem lançando essa mensagem e regulamento de que todas as federações de futebol em África
devem aderir ao licenciamento dos seus clubes para a
profissionalização do futebol
em África”.
Frisou igualmente que “muito se fala de pouca competitividade, fraco marketing
e falta de público nos campos. Tudo isso é derivado em
grande parte de uma falta
de estrutura nos clubes que

Muhamad Sidat, mananger da CAF para o licenciamento

participam nas competições
internacionais”.
Para Muhammad Sidat, a
adesão de Cabo Verde no
processo de licenciamento vai
salvaguardar a credibilidade
e a integridade das competições nacionais e continentais
de clubes cabo-verdianos.
Manter preservados os valores do futebol e os princípios
do fair play.
Acrescentou que este processo vai igualmente “assegurar
os padrões de qualidade na
gestão profissional dos clubes. Conferir maior transparência às administrações
praticadas, incentivar o investimento permanente em
infra-estrutura desportiva
por parte dos clubes, especialmente nos seus centros de
treinamento, centros de for-

Momento do workshop em Cabo Verde

mação e estádios. Fomentar
o desenvolvimento do futebol, sobretudo nas suas categorias de base, assegurando
as condições adequadas ao
florescimento profissional e
pessoal dos atletas e demais
profissionais”.
O presidente da Federação
Cabo- Verdiana de Futebol,
Mário Semedo, disse que “é
de louvar esta iniciativa de
apresentação oficial de licenciamento de clubes da CAF/
FIFA, em Cabo Verde. Vai
permitir que por um período o futebol cabo-verdiano
possa desenvolver e se profissionalizar ainda mais. É uma
das bases de desenvolvimento a adesão ao processo de
licenciamento, não temos que
fugir, esse é que é o caminho
que devemos seguir”.

O director executivo do Comité Organizador de Tóquio/2020, Toshiro Mutu,
garantiu não estar em discussão o cancelamento dos
JO (23 de Julho a 8 de
Agosto) devido à pandemia,
mas admite a possibilidade
de os mesmos se realizarem
sem público.
Segundo Mutu, não estão
a discutir o cancelamento.
Manter os Jogos “é a nossa política inabalável”, revelando a hipótese de as
competições serem disputadas à porta fechada. “As
conclusões a que se chega
na Primavera é algo que
descobriremos mais tarde.
Não posso fazer nenhuma
previsão”.
Entretanto, é uma missão
impossível fazer os japoneses mudar de opinião relativamente aos Jogos Olímpicos (JO) que a capital do
país, Tóquio, deve acolher
entre 23 de Julho e 8 de
Agosto de 2021 (Paralímpicos de 24 a 5 de Setembro), que foram adiados por
um ano devido à pandemia,
algo nunca ocorrido em
tempos de paz.
O tema é recorrente desde a
alteração da data, em Março, mas por mais que os organizadores e Governo promovam os prós, a maioria
do japoneses resiste contra
a realização dos JO, antes
preferindo novo adiamento
ou até a (mais radical) anulação.
Assim concluiu fresquíssimo inquérito (mais um!) à
opinião pública nipónica, de
inabalável ponto de vista
desde o último Verão, mesmo com as primeiras vacinas já em alguns braços.
Uma sondagem divulgada
semana passada pela cadeia
de televisão pública japone-

sa NHK refere que só 27%
da população é a favor da
realização dos Jogos no Verão, sendo 32% favoráveis à
anulação e 31% a segundo
adiamento.
A hipótese de voltar a adiar
o Tóquio/2020 há muito
que foi excluída por quem
organiza e decide, com a governadora de Tóquio a insistir não ver «qualquer cenário» susceptível de levar
à anulação, apesar de reconhecer a oposição dos compatriotas devido ao aumento de casos de Covid-19.
«O público japonês e os
habitantes de Tóquio estão
focados na situação actual.
Nós estamos voltados para
o futuro», assinalou Yuriko Koike, lembrando que
o futuro de Tóquio/2020
terá inevitável impacto nos
eventos olímpicos seguintes,
concretamente os Jogos de
Inverno de Pequim/2022 e
os Jogos de Verão de Paris-2024.
Inflexibilidades e prejuízos
à parte (ainda no início
do mês os organizadores
deram a saber que os JO
iriam custar mais €2,1 mil
milhões que o previsto, fazendo disparar o orçamento
total provisório para quase
€13 mil milhões!), múltiplas sondagens agudizam
as reticências do povo japonês.
Um inquérito de segunda-feira da agência noticiosa Jiji avançava 21% pela
anulação e 30% pelo adiamento. Outro, de 6 de Dezembro, da agência Kyodo,
dava 61,2% contra a realização. Isto quando nova
vaga de Covid-19 afecta
também o Japão, apesar do
balanço relativamente baixo
de mortos desde o início da
pandemia: menos de 2600.
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PR vibra com a relva sintética do Estádio
Municipal 1º de Maio de Lichinga
O Presidente da República (PR), Filipe Nyusi, manifestou a sua
satisfação, em nome
do povo moçambicano,
pela realização, pela primeira vez, duma partida
oficial em campo de
relva sintética no Estádio Municipal 1º de Maio,
em Lichinga, província
do Niassa. Mas a estreia
não foi muito saborosa,
uma vez que os donos
da casa perderam o
jogo diante do Ferroviário da Beira, por duas
bolas a uma.
Assim ficou o Estádio Municipal 1º de Maio de Lichinga

Alfredo Langa

N

o âmbito da
campanha
eleitoral, o
Chefe de Estado, Filipe
Nyusi, terá prometido que
havia de envidar esforços
para que a província do
Niassa, no Estádio Municipal 1º de Maio, contasse
com relva sintética.
Assim sendo, Filipe Nyusi endereçou uma mensagem por ocasião da realização da primeira partida
oficial em campo de relva

sintética no Estádio Municipal 1º de Maio, em
Lichinga, que acolheu a
partida da 2ª jornada do
Moçambola, entre as formações do Ferroviário de
Lichinga e do Ferroviário
da Beira.
Mas a estreia foi amarga
para os donos da casa,
que perderam por duas
bolas a uma, tendo o
Chefe de Estado exortado que a inauguração da
relva sintética deve ajudar na qualidade do nosso
desporto e que esta seja
mantida de modo a durar

mais tempo.
Entretanto, no desenrolar da segunda jornada do
Moçambola a União Desportiva de Songo recebeu
e venceu a Liga Desportiva de Maputo, por duas
bolas a uma. O Desportivo de Maputo levou uma
goleada frente ao Ferroviário de Maputo, por
três bolas a zero. O Ferroviário de Nacala bateu
com uma margem mínima
o Matchedje de Mocuba,
por uma bola sem resposta.
A ABB tenta gradualmen-

te se firmar como uma das
candidatas ao título, tendo recebido e vencido a
ENH, por duas bolas sem
resposta, enquanto o Textáfrica de Chimoio, no seu
reduto, perdeu com o Ferroviário de Nampula, por
uma bola.
O campeão em título, o
Costa do Sol, conseguiu
a sua primeira vitória no
certame, tendo vencido o
Incomáti, por duas bolas
a uma.
Sendo assim, o Ferroviário da Beira e ABB são os
líderes da prova, com seis

pontos. A Liga Desportiva
de Maputo e o Textáfrica
de Chimoio ainda não ganharam nem jogo, volvidas
duas jornadas da maior festa do futebol em Moçambique, o Moçambola, na
sua versão de 2021. Neste
contexto, a tabela classificativa começa a definir os
mais fortes e fracos, onde
o maior destaque será na
luta para o título e na manutenção, sendo que, numa
primeira fase, a luta está
concentrada em pontuar
o máximo possível para a
matemática final.

PUBLICIDADE

Importação│Participações │Holding

S.V.S
S.V.S de
deMoçambique,
Moçambique.Lda

Importação & Exportação, Especializado em Material Informático, Escritório e Didáctico
Av. Ahmed Sekou- Touré n° 1078 D R/C Telefax: 21-313615 / 82-3450322/ 843102870
Email: svs.lda@gmail.com/ sitoesamuelvasco@hotmail.com
NUIT: 400126240, Maputo - Moçambique

