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Ex-Directora do SERNIC acusada de desviar cerca de 200 viaturas 

PUBLICIDADE

Governo oculta 3.2 biliões ao 
Tribunal Administrativo
O Tribunal Administrativo constatou que a informação relativa aos 
impostos cobrados às empresas HCB, Mozal, Vale Moçambique 
e Kenmare Mining, registada na CGE de 2019, não é coincidente 
com a reportada pela Autoridade Tributária. 

Calou-se o “Galo” do MDM

PUBLICIDADE

Hélder Martins e os 
sapos engolidos

Chaves à 
porta da 
cadeia

Daviz Simango (1964-2021)

-Viaturas de luxo foram usadas para pagar silêncio de procuradores
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Encontrados 2 corpos de militares desaparecidos  
Já foram encontrados os corpos de dois militares que estavam desaparecidos desde a semana passada na 
sequência de um naufrágio de uma embarcação na travessia entre a vila da Manhiça e posto administrativo de 
Calanga, na província de Maputo. O naufrágio ocorreu na última quarta-feira durante a travessia para o posto 
administrativo de Calanga, neste momento se encontra sitiado devido a subida do caudal do ri Incomáti. RM

Morreu Daviz Simango (1964 -2021)

Portugal enviará para 
Moçambique cerca de 
60 formadores de forças 
especiais
O ministro da Defesa de Por-
tugal estima que cerca de 60 
militares portugueses farão 
parte do contingente de forma-
dores de forças especiais que 
será destacado em Abril para 
auxiliar Moçambique no com-
bate ao terrorismo.
 O que vamos destacar são 
formadores para formar fuzi-
leiros e comandos. São mili-
tares que têm essas valências, 
forças especiais. Acredito que 
seja na ordem dos 60. Ainda 
não está estabilizado (o núme-
ro de efetivos) porque ainda há 
um trabalho de planeamento 
em curso com as autoridades 
moçambicanas”, afirmou João 
Gomes Cravinho, em entrevis-
ta à agência Lusa.
“Irão, em princípio, para lo-
cais diferentes: no Sul do País, 
perto de Maputo, e no Centro, 
mas ainda não está inteira-
mente decidido”, adiantou ain-
da o responsável pela tutela.
Numa entrevista exclusiva 
concedida recentemente à 
DW, o ministro da Defesa de 
Portugal já tinha sublinhado 
a abertura da União Euro-
peia (UE) em apoiar Moçam-
bique. 
João Gomes Cravinho reve-
lou também que no início de 
Abril já “haverá condições” 
para começar a formação so-
bre terrorismo.
A província moçambicana de 
Cabo Delgado está sob ata-
ques desde Outubro de 2017 
por grupos de insurgentes 
ligados a organizações islâ-
micas radicais e classificados 
desde o início de 2020 pelas 
autoridades moçambicanas 
e internacionais como uma 
“ameaça terrorista”.
Questionado sobre as alte-
rações ao programa-quadro 
de cooperação técnico-militar 
com Moçambique, para vigo-
rar nos próximos três anos, 
Gomes Cravinho precisou que 
o que está previsto é uma “in-
tensificação” da cooperação 
com este país, na sequência do 
contexto actual de ameaças.
A cooperação técnico-militar 
entre Portugal e Moçambique 
existe desde 1988.DW

Foi o delfim de Afonso 
Dhlakama e foi eleito, 
em 2003, Presidente do 
Município da Beira pela 
Renamo. Mas divergên-
cias internas fizeram que 
não renovasse a candida-
tura. Foi então reeleito 
como independente. 
Em 2009, fundou o Movi-
mento Democrático de 
Moçambique, pelo qual foi 
eleito por duas vezes edil 
da Beira e concorreu para 
Presidência da República. 
Agora que perdeu a vida 
o rosto maior do MDM, 
quem lhe seguirá? – é a 
questão que se coloca. O 
Secretário-Geral do MDM, 
José Domingos, diz que 
ainda é cedo para pensar 
em sucessões.

Seguia pelo quarto 
mandato como pre-
sidente da Autarquia 
da Beira, o segun-
do como presidente 

eleito pelo Movimento Demo-
crático de Moçambique, depois 
de um mandato como líder da 
Renamo e outro como indepen-
dente.
O estado de saúde apresentou 
complicações desde o início de 
Fevereiro. No dia 12 de Feve-
reiro, a família decidiu transfe-
ri-lo para África do Sul.  
De acordo com Lutero Siman-
go, irmão de Daviz e chefe 
da Bancada Parlamentar do 
MDM, o mal-estar devia-se “a 
pandemia que está a assolar o 
país”. Mas Lutero garantiu na 
mesma ocasião que o estado de 
saúde era estável. “Tomamos 
esta medida por precaução”.  
Tudo parecia indicar para a 
melhoria, como fez saber o 
secretário-geral do MDM, José 
Domingos. Mas, nesta madru-
gada, foi anunciada a morte 
cujas causas não foram ainda 
esclarecidas.
Sobre quem segue quer na 
Presidência do MDM, quer na 
Autarquia da Beira, Domingos 
considera que seja ainda dema-
siado cedo. “Na altura certa, 

vamos informar”, disse.

O silêncio do Galo

Daviz Simango foi nascido a 7 
de Fevereiro de 1964, na Tan-
zânia, meses antes do início da 
Luta de Libertação Nacional, 
que o seu pai, o reverendo 
Urias Simango, integrava as 
fileiras da FRELIMO, que 
foi primeiro vice-presidente.
Simango era licenciado em 
Engenharia Civil pela Uni-
versidade Eduardo Mon-
dlane.
Depois de ter concorrido 
de forma independente 
nas eleições de 2006, fun-
dou o Movimento Demo-
crático de Moçambique 
(MDM), partido, que com 
poucos meses de existência, 
conseguiu eleger oito depu-
tados à Assembleia da Repú-
blica.
Antes do MDM, Simango in-
tegrou em 1997 à Renamo, 
partido com o qual se tornou 
presidente do Conselho Muni-
cipal da cidade da Beira, em 
2003.
Simango foi premiado pela 
revista Professional Manage-
ment Review-Africa, como o 
melhor edil de todos os muni-
cípios moçambicanos, nos anos 
de 2006, 2008 e 2009.
Os dois marcos políticos fun-
damentais deste engenheiro 
civil são pela primeira vitória 
de um candidato independen-
te em eleições municipais e a 
criação do MDM, uma forma-
ção política com inserção a ní-
vel nacional.
Daviz Simango era também 
um homem com profundas 
convicções religiosas, sendo 
talvez por isso, que anda sem-
pre com Bíblia na sua pasta e 
lê quando tem tempo.
Casou-se com a filha de um 
pastor. Seu pai e sua mãe, 
Celina Muchanga, foram des-
tacados dirigentes da Frelimo 
e da Igreja de Cristo Unida. 
Há relatos de que ambos terão 
sido executados em campos 
de reeducação, instituídos no 
tempo da revolução em Mo-
çambique, sob acusação de 
traição.
Daviz Simango, membro do 
Conselho de Estado, tem 
como pecado a forma como 
liderou o partido nos anos 
subsequentes da sua criação, o 
que fez com o MDM perdesse 

alguns dos 
seus melho-
res quadros, 
entre os 

quais 
Manuel 
de Araú-
jo e Ve-
nâncio 
Mondla-
ne, que se 
filiaram à 
Renamo.

Herói da 
descen-
tralização 
– Manuel 
Araújo

O presidente 
da Autarquia 
da Quelimane, 
agora eleito pela 
Renamo, Manuel 
Araújo, foi muito 
próximo nos  pri-
meiros anos do Mo-
vimento Democrático 
de Moçambique. 
Acompanhou, 
disse, a evolu-
ção do Estado 
de Saúde de Siman- go. 
“No domingo, falei com a família 
para perceber como ele estava e 
parecia estar a recuperar”, disse.
Apesar das “divergências estra-
tégicas”, que o levaram a aban-
donar o MDM, Araújo faz saber 
que sempre olhou Daviz Siman-
go com muito respeito. 

O papel político que as autar-
quias têm hoje, disse Araújo, é 
muito devido a luta de Daviz 
Simango. “É um herói da des-
centralização”, considera, afir-
mando ainda que os tempos em 
que privaram juntos valeram-lhe 
de um aprendizado que vai levar 
para vida.

O calar do “Galo”
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Ex-directora provincial do SERNIC acusada de desvio de 200 viaturas 

Chaves à porta da cadeia 
Benjamina Chaves, ex-
-directora do Serviço 
Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC), a nível 
da província de Maputo, 
é acusada de desviar 200 
viaturas, recuperadas das 
“gangs” ferozes da Ma-
tola e que deviam estar 
nos parques do SERNIC. 
Há vozes que dizem que 
a dirigente distribuía as 
viaturas de alta cilindrada 
aos Procuradores da pro-
víncia de Maputo, como 
moeda de troca para que 
não fossem instaurados 
processos-crime. 

Neuton Langa

Benjamina Cha-
ves é acusada 
de desviar mais 
de 200 viaturas 
roubadas, que 

foram apreendidas pelo SER-
NIC, algumas eram retiradas 
directamente dos ladrões, 
facto que faz notar que ela 
convivia com as “gangs” dos 
famosos “batedores” de car-
ros da Matola. 
No esquema estão ainda en-
volvidos magistrados do Mi-
nistério Público, que a prote-
giam para que não existissem 
processos- crime e, como 
moeda de troca, recebiam al-
gumas viaturas de alta cilin-
drada.  
Este esquema arrasta-se há 
anos, devido à protecção que 
os magistrados exerciam para 
acobertar os crimes com re-
quintes de gangsterismo no 
SERNIC. Mas desta vez, o 
Gabinete Central de Comba-
te à Corrupção (GCCC), da 
província de Maputo, entida-
de que iniciou a investigação, 
não fechou os olhos, mesmo 
com várias pressões de figu-
ras sonantes no sistema de 
Justiça.
 O GCCC, depois da inves-
tigação, enviou o processo à 
Procuradoria Distrital da Ci-
dade da Matola. O expedien-
te foi tão célere que somente 
deu entrada na Procuradoria 
e de seguida foi transferido 
para a 2ª Secção do Tribu-
nal Judicial da Cidade da 
Matola, que poderá ser palco 
do julgamento nos próximos 
dias.
Contudo, a Procuradoria 

Provincial de Maputo diz 
não ter informações relativas 
ao processo, porque o mes-
mo transitou do GCCC da 
província de Maputo para 
a Procuradoria Distrital da 
Cidade da Matola. Aliás, a 
Procuradora-chefe na pro-
víncia de Maputo, Evelina 
Comane, que recebeu o Ma-
gazine Independente no seu 
gabinete de trabalho, na pas-
sada sexta-feira (19), teria 
dito que “o processo não se 
encontra na Procuradoria, 
apesar de ser um processo de 
grande impacto social”. 
A Procuradora pediu que a 
nossa equipa se dirigisse à 
Procuradoria Distrital da Ci-
dade da Matola, na segunda-
-feira (ontem), para pedir o 
número do processo. E assim 
o fizemos. 
Chegados à Procuradoria fi-
cámos a saber que nenhum 
magistrado se encontrava em 
serviço. A maioria deles esta-
va em isolamento e o único 
que não estava em isolamen-
to se encontrava ausente do 
local. Contudo, na 2ª Secção 
do Tribunal Judicial da Ci-
dade da Matola foi-nos recu-
sado o acesso ao número do 
processo, porque o escrivão – 
de apelido Matola, como sou-
bemos depois – estava reuni-
do no Tribunal Supremo. 
O repórter pediu para vi-
sitar o Livro de Porta do 
Tribunal, o qual é de acesso 
público e é onde são regista-
dos todos os processos que 
dão entrada no Tribunal, 
mas a nossa solicitação não 
foi atendida, sob alegação 
de que o escrivão não estava 
presente.

“Ainda não fui ouvida”- 
Benjamina Chaves

Depois de tanto secretismo 
da 2ª Secção do Tribunal 
Judicial da Cidade da Mato-
la em facultar-nos o número 
do processo, em contacto te-
lefónico, Benjamina Chaves 
confirmou que existe um pro-
cesso que está sendo movido 
contra si pelo GCCC, mas 
ela não podia se pronunciar 
porque o processo corre os 
seus trâmites legais. 
“Bom, eu agora estou longe, 
mas estás a me dizer que o 
processo está no Tribunal. 
Eu penso que o Tribunal é 
a entidade que deve se pro-
nunciar, porque ainda não fui 
ouvida”, declarou.

Revista e audição com a 
Procuradora-chefe

Como dissemos anteriormen-
te, a nossa equipa de repor-
tagem manteve um encon-
tro com a Procuradora-chefe 
provincial, Evelina Comane. 
Chegamos à Procuradoria 
provincial às 13:40 horas 
de sexta-feira passada, ten-
do nos dirigido à Secretaria, 
onde pedimos para consultar 

o processo, mas o nosso pedi-
do foi recusado e fomos indi-
cados ao cartório. 
Naquele departamento, mais 
uma vez, fomos impedidos 
de ter acesso ao processo, 
sob alegação que que apenas 
a Procuradora-chefe podia 
autorizar o nosso repórter a 
retirar o número do processo. 
 Contudo, o responsável pelo 
departamento orientou o re-
pórter até à sala da Procu-
radora-chefe, mas antes da 
audiência com a responsável 
máxima dos magistrados ao 
nível da província de Mapu-
to o repórter foi revistado e 
obrigado a deixar todos os 
seus pertences, incluindo o 
bloco de notas e a sua esfero-
gráfica do lado de fora, antes 
de entrar na audiência.
Numa conversa de 7 minu-
tos, a Procuradora-chefe pro-
vincial, Evelina Comane, não 
aceitou facilitar-nos o núme-
ro do processo. “Este pro-
cesso não está a ser tratado 
aqui”, disse, indicando-nos a 
Procuradoria Distrital da Ci-
dade da Matola. 

A ficha de Chaves

Benjamina Chaves. Certa-
mente o nome pode não nos 
lembrar grandes coisas, mas 
é só lembrar da responsável 
do comando que resgatou, no 
dia 20 de Maio do ano passa-
do, dois empresários seques-
trados.  
A equipa do Serviço Nacio-
nal de Investigação Crimi-
nal libertou o empresário e 
filantropo Rizwan Adatia, 
pela manhã, e no fim do dia 
o empresário de restauração 
Manish Cantilal.  
A primeira operação de res-
gate aconteceu no distrito de 
Boane, no bairro de Mulota-
na, onde o empresário de ori-
gem indiana havia sido man-
tido em cativeiro por três 

semanas. O segundo resgate 
foi do empresário moçambi-
cano Manish Cantilal, man-
tido em cativeiro por três 
meses, na zona do Mercado 
Santos, na cidade da Matola, 
província de Maputo. 
Após esta mega-operação, 
Chaves foi destaque na me-
dia nacional e internacional 
durante semanas. Volvido 
algum tempo foi transferida 
para a província de Sofala, 
que se tem tornado um pólo 
de expansão de negócios de 
sequestro. No entanto, agora 
sabemos que a sua nomeação 
foi a forma encontrada para 
que não sentasse no banco 
dos réus, como tem aconteci-
do há já alguns anos. 

Arlindo Bechane, o ho-
mem que segue no 
SERNIC

Arlindo Bechane é o homem 
que segue como director 
provincial do SERNIC na 
província de Maputo. Até à 
data da sua nomeação, Be-
chane exercia as mesmas 
funções de director provin-
cial do SERNIC na provín-
cia da Zambézia. E quem o 
conhece fala de um homem 
íntegro e incorruptível. 
No dia da tomada de pos-
se, o novo director disse 
não tolerar indisciplina e o 
envolvimento de agentes do 
SERNIC em casos de cor-
rupção e que se o fizessem 
seriam punidos com pena de 
prisão. 
O novo titular do SERNIC 
tem como principal desafio 
solucionar os crimes de rap-
tos que assolam a província 
de Maputo, por sinal o local 
preferido pelos criminosos 
para manter as suas vítimas 
em cativeiro, devido à acal-
mia que caracteriza os bair-
ros da cidade da Matola.

Benjamina Chaves
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Metade dos sul-africanos pode ter sido infectado 
Metade dos 59 milhões de habitantes da África do Sul pode ter sido infectada pelo vírus SARS-CoV-2, 
de acordo com dois estudos, que estimam que vários milhares de mortes por Covid-19 não aparecem 
nas estatísticas oficiais. AP

Governo e Sasol 
investem USD 760 
milhões no Projecto de 
Gás de Temane
O Ministério dos Recursos Mi-
nerais e Energia e a Sasol apro-
varam ontem um investimento 
de 760 milhões de dólares ame-
ricanos para o Projecto de Gás 
Natural de Temane, após a to-
mada da Decisão Final de Inves-
timento para o desenvolvimento 
dos reservatórios adicionais de 
gás natural que se encontram em 
redor dos campos de Inhassoro e 
Temane, no distrito de Inhasso-
ro, província de Inhambane, no 
âmbito do Contrato de Partilha 
de Petróleo que teve o Plano de 
Desenvolvimento revisto pelo 
Governo em Setembro de 2020.  
Segundo uma nota do Ministério 
dos Recursos e Energia, o inves-
timento aprovado materializa a 
estratégia do Governo visando 
a transformação do gás natural 
e adição de valor no território 
nacional, para contribuir para a 
aceleração do desenvolvimento 
económico e industrialização do 
nosso País. 
O investimento vai permitir, por 
um lado, a produção de 23 mi-
lhões de Giga joules de gás na-
tural por ano, que serão usados 
para a produção de 30.000 tone-
ladas de gás de cozinha por ano, 
naquela que será a primeira uni-
dade do género no País. 
Por outro lado, irá permitir a ge-
ração de 450 MW de electricida-
de na Central Térmica de Ciclo 
Combinado de Temane, promo-
vida pelo Governo, que serão in-
jectados na rede nacional para a 
electrificação do País e disponibi-
lização de energia limpa e de bai-
xo custo para o desenvolvimento 
regional da SADC. 
O projecto contempla ainda a 
produção de 4 000 barris de pe-
tróleo leve por dia para exporta-
ção.
Importa referir que com a pro-
dução das 30.000 toneladas por 
ano de gás de cozinha (GPL), 
Moçambique deixa de importar 
cerca de 75% do volume actual-
mente importado. A produção 
local de GPL vai impulsionar a 
massificação do uso de gás de co-
zinha, contribuindo para a redu-
ção do desflorestamento.

A história da carta da discórdia
Hélder Martins demite-se da Comissão Científica para Prevenção e Resposta à Covid-19

Foi o primeiro ministro da 
Saúde de Moçambique 
pós-75 e trabalhou com 
a Organização Mundial 
da Saúde. Desde o iní-
cio da pandemia, Hélder 
Martins tornou-se numa 
das vozes mais activas. 
Integrou a Comissão 
Técnico-Científica para 
Prevenção e Resposta à 
Covid-19. Acaba de bater 
a porta, numa carta de 
pedido de demissão que 
revela a farsa das medi-
das anunciadas pelo Pre-
sidente da República. “O 
todo é maior que a soma 
das partes” foi a reacção 
do actual ministro da 
Saúde, o maior visado 
nas críticas de Martins. 
Das trincheiras das redes 
sociais, começaram os 
habituais linchamentos 
públicos.

Elton Pila 

Há duas semanas 
ent rámos  em 
contacto com 
Hélder Martins. 
C o m o  m e m -

bro da Comissão Científica e 
uma das vozes mais activas 
a pensar a evolução do co-
ronavírus em Moçambique, 
pedimos que nos ajudasse a 
reflectir sobre a razoabilidade 
das medidas então anuncia-
das pelo Presidente da Re-
pública, que não conseguiam 
estancar a evolução de uma 
pandemia que continuava – e 
continua – a crescer de forma 
exponencial. 
Disse-nos que não podia falar 
ainda, que estava a prepa-
rar um documento e que em 
uma semana talvez o tivesse 
terminado e daí pudéssemos 
falar. Pareceu-nos estar em 
preparação um estudo epi-
demiológico e que a conversa 
fosse para discutir as conclu-
sões. Uma semana volvida, 
na terça-feira, 16 de Feverei-

ro, voltamos a falar e disse 
que ainda não era a altura, 
mas que em breve entraria 
em contacto.
Nessa terça-feira, agora sa-
bemos, foi o dia do envio da 
carta de pedido de demissão 
da Comissão de Prevenção 
e Resposta à Covid-19 ao 
Presidente da República. E 
continuava à espera de uma 
possível resposta. Noventa 
e seis horas depois o Filipe 
Nyusi continuava sem dá-la. 
Na noite de sábado, 20 de 
Fevereiro, chegaram-nos ao 
e-mail em forma de Comuni-
cado de Imprensa os extrac-
tos da carta que estava já na 
secretária de Filipe Nyusi. 
A divulgação da carta era o 
cumprimento da última nota 
do documento. “Reservo-me 
o direito de tornar público o 
meu pedido de demissão e o 
essencial das motivações que 
o justificam”. Uma “bomba” 
num cenário político habitua-

do a paninhos quentes, aves-
so a pedidos de demissão, 
como se valessem refeições 
inteiras os sapos engolidos. 
Depois da carta, preferiu res-
guardar-se no silêncio. “Não 
quero colocar mais azeite”, 
disse-nos na manhã de do-
mingo. Às trincheiras que fo-
ram abertas nas redes sociais 
e a provocação do ministro 
da Saúde preferiu reagir com 
silêncio. “Vou falar depois 
de um mês. Não presto mais 
declarações. Tudo o que ti-
nha de dizer está na carta”, 
declarou em contacto com o 
Magazine Independente já 
nesta segunda-feira.

Um barril de pólvora e 
vários rastilhos

Na apresentação dos mem-
bros da Comissão, o nome de 
Hélder Martins é o terceiro 
de uma lista de 13 membros. 
Não estando a lista organi-

zada em ordem alfabética, 
parece estar em ordem de 
importância. Os outros mem-
bros são: Armindo Tiago, 
Ministro da Saúde que é pre-
sidente; Ilesh Jani, Director-
-Geral do Instituto Nacional 
de Saúde; Leonardo Simão, 
ex-Ministro da Saúde;  Isabel 
Chissaque, Médica Intensi-
vista no Hospital Central de 
Maputo; Albertino Damasce-
no, Cardiologista no Hospital 
Central de Maputo;  Averti-
no Barreto, Epidemiologista; 
António Emílio Leite Couto, 
Biólogo; Teresa Cruz e Silva, 
Centro de Estudos Africa-
nos, Universidade Eduardo 
Mondlane; Esperança Seve-
ne, Médica Especialista em 
Farma-covigilância; Elisabe-
th Nunes, Médica Hospitalar 
Principal, Pneumologista; 
Casimiro Duarte, Jurista e 
Luís Magaço Júnior, Econo-
mista. 
Das tarefas da Comissão 

“Muitas foram as vezes em que as recomendações da Comissão foram ignoradas pelo Governo”
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consta, entre outras, efectuar 
a análise situacional contínua 
da pandemia de Covid-19; 
assegurar a assessoria cientí-
fica e técnica coordenada ao 
Governo e aconselhar o Go-
verno na base científica das 
acções e medidas de saúde 
pública e de comunicação so-
cial.
Nas comunicações à Nação 
sobre a evolução da pande-
mia, dos anúncios do estado 
de emergência aos de cala-
midade pública, Filipe Nyusi 
disse-se sempre aconselhado, 
nas decisões que anuncia-
va, pela Comissão Técnico-
-Científica. Afinal, não era. 
Na sua carta, Hélder Mar-
tins constrói a imagem de 
um Presidente que contraria 
a Comissão composta para 
assessorar as decisões do Go-
verno. “Muitas foram as ve-
zes em que as recomendações 
da Comissão foram ignora-
das e o Governo dirigido por 
V.Exas [a carta copiou o pri-
meiro ministro, Carlos Agos-
tinho do Rosário e ignorou 
o ministro da Saúde] tomou 
decisões em matérias em que 
a Comissão não foi ouvida ou 
absolutamente ao arrepio do 
que a Comissão recomendou, 
mas a situação degradou-se 
muito desde Dezembro pas-
sado”.
O Decreto 110/2020, de 18 
de Dezembro, fez notar Mar-
tins, foi o ponto alto do des-
respeito pela Comissão. “No 
seu Artigo 15 reabre casinos 
(alínea c) do nº 2), bares e 
barracas de venda de bebidas 
alcoólicas (alínea f) do nº 2), 
o que nunca podia ter mere-
cido o acordo da Comissão se 
esta tivesse sido ouvida”. 
A abertura destes espaços, 
numa altura que se aproxi-
mava a quadra festiva, foi 
um sinal errado dado “à po-
pulação e sobretudo à elite 
moçambicana” de que devia 
pôr fim às medidas de pre-
venção. “Não só a medida foi 
totalmente errada, como a 
altura em que ela foi anun-

ciada foi a pior que podia ter 
sido escolhida”. E foi depois 
o que se viu, uma antecipa-
ção da segunda vaga da epi-
demia, a agravar com a es-
tirpe sul-africana já presente 
em Moçambique desde No-
vembro, anunciada por Ar-
mindo Tiago em finais de Ja-
neiro, o ministro da Saúde e 
político a chefiar a Comissão, 
o que Martins duramente cri-
tica na missiva. “O Governo 
dirigido por Vexas deve as-
sumir a responsabilidade por 
tão desastrada medida para 
a qual a Comissão não foi 
ouvida”.
O descontentamento do pri-
meiro ministro da Saúde, ce-
lebrado por edificar o sistema 
de saúde moçambicano, es-
tende-se às medidas tomadas 
sem um estudo prévio. Críti-
ca também a importação de 
medidas que aparecem desfa-
sadas na realidade moçambi-
cana.
 A gota de água foi o anúncio 
do recolher obrigatório. Uma 
decisão bastante criticada 
em círculos sociais e que foi 
o estopim dos “insultos ao 
presidente” pelos jovens que 
depois foram perdoados. 
Para Martins, do ponto de 
vista científico, o recolher 
obrigatório é uma medida de 
eficácia altamente discutível. 
“Uma medida deste tipo tem 
muitas implicações logísticas 
e exige uma fiscalização edu-
cativa, dum tipo que a nossa 
Polícia não está preparada 
para fazer”, disse.
A medida foi controversa no 
seio da Comissão. O consen-
so, agora sabemos, foi atingi-
do para um recolher obriga-
tório entre as 23 horas e as 
4:00h ou 5:00h da manhã, 
aos fins-de-semana. Mas o 
Presidente anunciou com ho-
rários próprios. “O recolher 
obrigatório às 21:00h, todos 
os dias, resultou na confusão 
e na revolta popular a que 
estamos a assistir. Não pos-
so ser tomado como cúmplice 
desta medida tão desacerta-

da”, escancara.

Do parto torto à torre de 
cristal 

Onze meses depois da criação 
da Comissão, Hélder Martins 
reconhece que o parto foi 
dado errado. “Uma Comis-
são Técnico-Científica não 
pode ser dirigida por um po-
lítico e um Ministro, mesmo 
que muito brilhante médico 
e académico, no dia em que 
toma posse como Ministro 
torna-se um político”, disse 
ele que já foi de médico a mi-
nistro e sabe o que isto sig-
nifica.
O medo era que a política 
acabasse intervindo na ges-
tão da epidemia. “Uma epi-
demia não pode ser gerida 
por políticos”. Ainda assim, 
como escreve, foi dado o be-
nefício da dúvida. No entan-
to, o tempo provou um assal-
to do político ao que devia 
ser do fórum dos especialistas 
de medicina.
Hélder Martins também faz 
saber do fechamento a sete 
chaves da Comissão. “Uma 
Comissão Técnico-Científica 
deve ter um importante pa-
pel de Educação para a Saú-
de, de toda a população. Ela 
tem de estar aberta à Socie-
dade”. Para ele, a abertura 
da Comissão à Sociedade e 
aos órgãos de comunicação 
social teria evitado uma série 
de falsas notícias que circu-
lam nas redes sociais e que só 
causam pânico na população.
Em Moçambique, fez notar 
em comparação a outros paí-
ses, remeteu-se a Comissão 
Técnico-Científica para este 
manto de clandestinidade, de 
sombra silenciosa, para que 
o Governo possa livremente 
tomar decisões sem qualquer 
fundamentação científica e 
sem que ninguém saiba quais 
foram as recomendações da 
Comissão. 

Das trincheiras nas redes 
sociais à Gestalt do 
ministro 
Como era expectável, depois 
de a carta ser tornada pú-
blica, chegaram os ataques 
de assassínio de carácter. As 
mesmas vozes de sempre, 
a mesmas que estiveram a 
frente dos ataques contra o 
antigo Bispo de Pemba, Dom 
Luiz Lisboa, que obrigaram 
ao Papa a transferi-lo. 
Começaram por  acusá -
-lo de soberba por ter dito 
que “pouquíssimos pesqui-
sadores, em todo o mundo, 
aprenderam tanto e publica-
ram tanto como eu, em tão 
pouco tempo”, para depois 
descredibilizarem o percurso 
enquanto investigador e aca-
démico, passando ainda por 
lhe colocar o rótulo de ingra-

to por ter jogado a toalha ao 
chão e escancarado as maze-
las da Comissão.
O ministro da Saúde, um dos 
principais alvos da crítica de 
Martins, chamado a reagir a 
esta demissão na cidade da 
Beira em que se encontra 
de visita, recorreu a Gestalt. 
“Trabalhamos sempre na 
perspectiva de que o todo é 
sempre maior que a soma das 
partes”.

Perfil do homem que ba-
teu a porta

Hélder Martins está prestes 
a completar 84 anos. Aban-
donou a tropa portuguesa, 
onde cumpria o serviço mi-
litar obrigatório e aderiu à 
causa da Luta de Libertação 
Nacional, tendo assim sido 
o primeiro moçambicano de 
raça branca a ter filiação no 
movimento de Libertação 
Nacional. “Não queria en-
vergar a farda colonial em 
nenhum teatro de guerra”, 
teria dito. 
Na fotografia do primeiro 
Governo de Moçambique, 
está ele ali, ainda jovem de 
resto como a maioria de 
membros daquele Governo. 
Hoje, está irreconhecível, 
o tempo tingiu-lhe a barba 
farta e o cabelo liso de bran-
co, tornou-lhe mais lentos 
os passos e a voz chega-nos 
como se saísse duma concha. 
O tempo esculpiu-lhe uma 
outra figura, mas continua, 
como disse, com o mesmo 
espírito que o levou a aban-
donar a tropa portuguesa, 
também uma carreira de mé-
dico, e juntar-se à Luta de 
Libertação de Moçambique. 
Esta carta é uma prova desta 
frontalidade.
 A história desta epopeia está 
eternizada no livro “Porquê 
SAKRANI? Memórias de 
um médico duma guerrilha 
esquecida”, escreveu outros 
seis, o último - “Casa dos Es-
tudantes do Império” - é um 
importante subsídio para a 
História daquele organismo 

entre 1953 e 1961.
Em Outubro de 1966, foi 
nomeado Director dos Servi-
ços de Saúde da FRELIMO, 
cumulativamente com o de 
Director do Programa de 
Saúde do «Instituto Moçam-
bicano». Desde essa altura, 
criou e dirigiu o Programa de 
Saúde do «Instituto Moçam-
bicano» e passou também a 
assessorar o Departamento 
de Saúde da FRELIMO onde 
exercia tarefas clínicas e de 
formação de quadros.
Enquanto ministro da Saú-
de, Hélder Martins é cele-
brado pela edificação de um 
sistema de Saúde moçambi-
cano. Depois de ter “escan-
galhado”, como nos disse 
uma vez, o que devia ser 
escangalhado no sistema co-
lonial e ajudou a erguer os 
Centros de Saúde como pó-
los de cura locais. 
Em Junho de 1975 é nomea-
do Ministro da Saúde do 
primeiro Governo da Repú-
blica Popular de Moçambi-
que, cargo que exerceu até 
1980.
Antes de ser nomeado minis-
tro, foi, durante nove meses, 
no Governo de Transição, o 
Presidente de uma Comissão 
de Reestruturação e Reor-
ganização dos Serviços de 
Saúde, então visitou o país 
de Rovuma ao Maputo, do 
Zumbo ao Índico. Teve tem-
po e oportunidade de fazer 
a análise dos Determinantes 
da Saúde e daí tirou as con-
sequências lógicas procuran-
do sempre as soluções com 
melhor relação custo-eficá-
cia. O que lhe permitiu uma 
espécie de gravidez para se 
tornar o primeiro ministro 
da Saúde.
Pela sua participação na 
Luta de Libertação Nacio-
nal, foi galardoado com as 
medalhas: «20º Aniversário 
da Frelimo» e «Veterano da 
Luta de Libertação Nacio-
nal» e foi distinguido como 
«Membro Honorário» da Or-
ganização Nacional de Pro-
fessores. 

Afinal as medidas anunciadas pelo PR não eram as 
aconselhadas pela Comissão 

“Trabalhamos sempre na perspectiva de que o todo
 é sempre maior que a soma das partes”.
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opinião

 Em Cabo Delgado as zonas 
libertadas eram de tal ma-
neira bem organizadas, com 
casas feitas em material 
tradicional de qualidade, 
com a base caiada, bem di-
vididas, com escola, centro 
de saúde, refeitório, casas, 
etc. ,  que nós questioná-
vamos “afinal quem é que 
andava a fazer terrorismo, 
no meio disto tudo…” Prin-
cipalmente a zona da base 
Beira que era no planalto. 
A forma como estrategi-
camente as bases estavam 
posic ionadas no terreno 
envolvia um conjunto de 
bases Beira que protegiam 
a base Beira principal e 
nunca se conseguiria che-
gar porque era-se sempre 
detectado antes e havia 
combates, fogo de morteiro 
e de canhão. Esta vivência 
toda, mesmo no período de 
Sabondo que eram pessoas 
de carácter progressista 
ajudaram-me a moldar a 
minha mentalidade sobre 
o futuro de Moçambique. 
Muitas noitadas ouvimos 
as músicas do Zeca Afonso 
com poemas do Craveiri-
nha e do Calane da Silva… 
A primeira vez que eu es-
tou frente-a-frente com Sa-
mora é no dia 23 de Maio 
de 1975 nas vésperas de 
começar a viagem do Ro-
vuma ao Maputo, em que 
um grupo de jornalistas do 
interior viaja para Dar-es-
-Salaam para acompanhar 
esta viagem. No dia 24 de 
Maio à noite há um jantar 
na residência do Samora 
em Dar-es-Salaam. Desse 
grupo de jornalistas fazia 
parte Leite de Vasconcelos, 

Pachiço, Carlos Rodrigues, 
Gulamo Khan,  Funcho. 
Nós fomos ao jantar e fo-
ram nos buscar de mini-bus 
ao hotel. A viatura tem um 
furo e não havia macaco 
e o problema nunca mais 
era resolvido e demoramos 
muito tempo e quando che-
gamos à residência alguém 
vai dizer “os jornalistas já 
chegaram” e ouve-se a voz 
de Samora “até que enfim, 
indisciplinados, têm que ser 
punidos”, e começa tudo 
a ver quem é o primeiro… 
casualmente eu sou o pri-
meiro a entrar… ele vira-se 
para mim e diz “seu colo-
nizado, seu sub-alimentado, 
seu esfomeado…” Depois 
os outros entram e ele diz 
o mesmo no plural… en-
tão ele pega nos pratos e 
entrega um prato a cada 
um de nós e serve-nos ele 
pessoalmenteꓽ “Vão matar 
a fome seus colonizados”, 
diz a gozar connosco. Nes-
se jantar havia muito vinho 
Rosé que  tinha sido cap-
turado a um quartel. Então 
Samora diz “não fica uma 
garrafa aqui em Dar-es-
-Salaam, é para acabar”. É 
só imaginar o estado de al-
guns… e foi aí que eu ouvi 
a máxima de Samora sobre 
o jornalista que foi “A voz 
do jornalista soa mais alto 
que o trovar dos canhões”, 
e depois justificou que as 
notícias entravam nas ca-
sas das pessoas onde os 
tiros dos canhões não po-
diam entrar…
  Voltando à Beira depois 
do período mau que houve 
na família, o meu pai ar-
ranjou emprego no Jornal 
Tribuna na Beira e o meu 
pai pôs-me com ele a tra-
balhar no jornal e estuda-
va também. Controlava 
a distribuição e venda do 

Mário Ferro(Conclusão) 
Estórias

Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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A Empresa Magazine Mulitimdia, SA, avisa os estimados cliente que tenham facturas em 
atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2020, para procederem a sua regularização, 
no prazo maximo de tirinta (30) dias, de modo a não afectar o fornecimento de jornais no 
próximo ano de 2021, cujo processo de ronovação já iniciou.

jornal na Beira. Tinha 16-
17 anos. A primeira coisa 
que escrevi era semanal, 
o prognóstico do Totobo-
la. Não sei se alguém ficou 
rico com os meus prognós-
ticos nessa altura… passado 
algum tempo aceitei ir tra-
balhar como estagiário na 
secção desportiva do Diário 
de Moçambique. O traba-
lho era a partir das 18:00 
horas. Ia aos campos des-
portivos recolher as fichas 
técnicas para levar para a 
Redacção onde os jornalis-
tas mais experientes faziam 
as notícias sobre o despor-
to na Beira. Na altura ha-
via um serviço na Redacção 
que era gravar noticiários 
em língua portuguesa. Eu 
sentava-me à máquina com 
os auscultadores e punha 
num papel aquilo que os 
locutores diziam.  Passados 
uns tempos o Rui Cartaxa-
na, que era o chefe da re-

portagem, convida-me. Ele 
disse que eu tinha muito 
tempo livre à tarde e per-
guntou se não podia tra-
balhar na reportagem na 
cidade porque ele estava a 
precisar de alguém na re-
portagem da cidade. Acei-
tei o convite. O que tinha 
que fazer: A agenda (far-
mácia de serviço, hora do 
nascimento do sol e da lua, 
o ocaso do sol, a fase da 
lua, tinha que fazer as ho-
ras e medidas das marés). 
Depois ia recolher o bole-
tim que a Polícia divulgava 
sobre as ocorrências. Ia ao 
tribunal recolher informa-
ção sobre os julgamentos e 
depois regressava à Redac-
ção e começava a traçar as 
primeiras linhas das notí-
cias. O tempo foi passando, 
fui evoluindo e os mais no-
vos foram tomando o meu 
lugar e eu fui tendo tarefas 
de mais responsabilidade. 

Naquela época o Diário de 
Moçambique era proprie-
dade da Diocese da Beira e 
o Bispo era o D. Sebastião 
Soares de Resende… uma 
pessoa curiosa, antifascis-
ta, mas não anticolonialis-
ta. Inclusivamente conta-se 
que ele se opôs à criação 
do Liceu na Beira argu-
mentando que o Liceu iria 
produzir pessoas com ideias 
avançadas que poderiam 
pôr em perigo a estabilida-
de da sociedade. Esse Li-
ceu acabou por ser erguido 
e cujo primeiro reitor foi o 
Dr. Armindo Brito, que era 
uma pessoa extremamente 
progressista, tinha sido de-
portado para Moçambique 
e era membro do Partido 
Comunista Português. Vim 
parar a Maputo em 1981. 
Eu estava na altura no No-
tícias da Beira, era chefe de 
Redacção e o ministro da 
Informação na altura, o Dr. 
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Domingo último, caiu como 
uma bomba a demissão do 
Dr. Hélder Martins da Co-
missão Técnico-Científica 
que aconselha o Presidente 
da República no contex-
to da Covid-19. Num País 
pouco habituado a quadros 
que batem com a porta, 
tal demissão veio levantar 
o lado oculto da sociedade 
moçambicanaꓽ a persistên-
cia de males que se pensa-
va que tinham sido varri-
dos pela História.
Longe de se discutir o mé-
rito ou demérito das ques-
tões levantadas na carta do 
conhecido médico, grandes 
franjas de cidadãos, usan-
do as redes sociais, vieram 
a público mostrar que há, 
em Moçambique, pólvora 
escondida à espera de uma 
oportunidade para ser ace-
sa e provocar as nefastas 
consequências que termi-

nam sempre em violência 
física ou psicológica contra 
os cidadãos.
No lugar de se debater o 
conteúdo da carta, ana-
listas conhecidos, acadé-
micos reputados, cidadãos 
comuns e quadros com lu-
gar cativo nos fóruns de 
opinião pública vieram a 
terreiro para se posicionar. 
Uns a favor do médico e da 
sua atitude de se colocar 
fora e outros a crucificarem 
essa atitude, focando-se e 
tendo como alvo o cidadão 
Hélder Martins.
Vimos poucos moderados 
nesses posic ionamentos, 
sendo incrível a quantidade 
de opinadores e analistas 
que optam pelo radicalis-
mo de posições. Entre os 
radicais, é impressionante a 
quantidade de quadros que 
escolhem, de livre vontade, 
o insulto e o assassinato de 

carácter ao antigo ministro 
da Saúde, atribuindo-lhe os 
mais horríveis nomes. Os 
doutores lideram a lista de 
insultadores primários.
Entre os que não concor-
dam com a sua atitude há 
mesmo quem lhe chama de 
racista, velho e caduco. Há 
quem alimenta a convic-
ção de que Hélder Martins 
bateu com a porta porque 
quer  a lgum protagonis -
mo e, quiçá, almeja ser ele 
mesmo o ministro da Saú-
de.
Do lado oposto, perfilam 
quadros que, em defesa de 
Hélder Martins, vão ao ata-
que dos seus detractores, 
chamando de milícias digi-
tais, lambe-botas, racistas 
e oportunistas aos críticos 
do professor demissionário. 
Todo o cenário que sobra 
em consequência da carta 
do antigo membro da Co-

missão Técnico-Científica 
é de um País que cultiva 
o ódio, a inveja, o insulto 
e a violência verbal. Tudo 
o que se conclui em conse-
quência desta carta é que 
o nosso País está longe de 
abraçar o caminho da con-
córdia, da reconciliação e 
da tolerância política.
Assusta-nos muito a postura 
sobretudo de gente culta, de 
académicos que optam pela 
violência verbal do que pelo 
argumento forte e sadio de-
bate de ideias. Assusta-nos 
muito ver quadros com inte-
lecto acima da média a optar 
pela arruaça verbal e insulto.
Os cidadãos estão livres de 
concordar com Hélder Mar-
tins ou discordar dele. Mas 
todos nós devemos ter uma 
atitude de respeito com 
ideias contrárias às nossas. 
Todos nós temos que cul-
tivar a paz, a harmonia, a 

tolerância e a reconciliação. 
Estamos proibidos por Lei de 
semear ou cultivar o ódio, a 
inveja e a violência física ou 
psicológica no País.
Os bastidores da demissão de 
Hélder Martins mostram um 
País que caminha a passos 
largos para a desordem. Lá 
no partido ou nas academias, 
lá nos debates nas rádios ou 
nas estações de televisãoꓽ 
lá nas igrejas ou nos clubes 
desportivos, lá nos ginásios 
ou nas casas de pasto, lá nas 
Redacções, lá nas redes so-
ciais, devia-se proibir a dis-
seminação do ódio. Há paí-
ses onde se provou que o 
ódio generalizado, a intole-
rância e a inveja terminam 
em genocídios sangrentos, 
com danos incalculáveis 
nas sociedades e para as fa-
mílias. 
Devemos evitar isso a todo 
o custo. 

A demissão de Hélder Martins 
e a intolerância

José Luís Cabaço, um belo 
dia telefona-me e diz-me 
para vir a Maputo para es-
tar presente na ONJ, dois 
dias depois, que havia uma 
cerimónia importante. Vim 
para Maputo e fui para lá, 
e quando ele chega chama-
-me e diz que precisava de 
falar comigo antes da ce-
rimónia. Fomos para uma 
sala conversar e ele começa 
a conversa e pergunta-me 
“já estás há muitos anos 
na Beira?” Eu respondo 
que “no conjunto estou 
há 27 anos na Beira”. Ele 
responde-me “é uma vida, 
já está na altura de saí-
res da Beira”. Eu respondi 
que gostaria de vir para 
Maputo continuar os meus 
estudos. Ele respondeu-me 
“vens para Maputo não é 
para estudares, é para tra-
balhares, vais tomar posse 
como chefe de Redacção 
do Jornal Notícias, mais 
dois, Miguéis Lopes Júnior 
e o Calane da Silva, o Mia 
Couto é o Director. Nesse 
mesmo dia anuncia a cria-
ção do Jornal Domingo e 
a nomeação do Ricardo 
Rangel como director do 
Jornal Domingo. E desde 

então aqui estou em Ma-
puto… Na altura o ministro 
mandou-me para a equipa 
do Domingo para se lançar 
o jornal, tendo em conta a 
minha experiência de chefe 
de Redacção do Jornal Diá-
rio. 
Os jornalistas do Jornal 
Domingo tinham pouca ex-
periência de produzir um 
jornal. Seis meses depois 
fui ocupar o lugar de che-
fe de Redacção do Notícias 
onde estive até 1988. Nes-
sa altura, o ministro da 
Informação era o Teodato 
Hunguana e o Estado ti-
nha uma empresa chama-
da Intermark que era uma 
empresa estatal de publi-
cidade, relações públicas 
e promoção de mercados. 
O director era o falecido 
Francisco Morgadinho que 
se queria reformar e preci-
sava de encontrar alguém 
que o substituísse. Nos fins 
dos anos 60 e princípios de 
70 tive alguma activida-
de na área de publicidade 
e colaborei com a Golo e 
a Inter que eram grandes 
agências de publicidade da-
quela época e também nes-
sa época, com uma amigo 

criei uma pequena agência 
de publicidade na Beira 
que se chamava Agência 
África e criei essa agência 
porque houve um período 
que me desliguei do jorna-
lismo, durante uns meses. 
Criei algum conhecimento 
em publicidade e o Morga-
dinho sempre sugeriu que 
eu fosse nomeado para o 
substituir. Até que um dia 
o Teodato Hunguana aca-
bou por me nomear para 
director-geral da Interma-
rk. O último artigo que es-
crevi como jornalista foi no 
dia 13 de Outubro de 1988, 
e no dia 14 fui nomeado di-
rector da Intermark. Nes-
sa época o país começava 
a ter reformas políticas e 
sobretudo económicas, e 
uma das incumbências que 
o Teodato me deu foi abrir 
o mercado da publicida-
de à actividade privada. É 
quando reaparece a Golo 
que após a Independência 
tinha suspendido as suas 
actividades, a Horizonte 
Arte e Difusão dirigida pelo 
José de Bragança e a Coo-
pimagem que era uma coo-
perativa de jornalistas que 
se afirmam como empresas 

de publ ic idade e depois 
aparecem outras… Os anos 
foram-se passando até que 
quando fiz 50 anos, cansa-
do de patrões e de sócios 
resolvi oferecer-me a mim 
próprio a Ferro & Ferro 
que nasce quando eu atin-
gi meio século de existên-
cia. Colaborei muito com 
a multinacional de renome 
Saatchi&Saatchi. Do ponto 
de vista técnico e profis-
sional e disciplina de tra-
balho ajudou-me muito a 
evoluir… Sabes como são os 
anglo-saxões a trabalhar… 
Nessa minha relação encon-
trei uma pessoa com quem 
me tornei muito amigo, o 
presidente da Saatchi na 
África do Sul, Jurie Sny-
man. Com ele desenhamos 
a distribuição da rede afri-
cana da Saatchi&Saatchi. 
Aí deu-me a oportunidade 
de conhecer muitos profis-
sionais de publicidade de 
muitos países africanos, ex-
periência muito interessan-
te. Outra experiência inte-
ressante que tive foi com 
o Fonseca, José Bragança, 
Jorge Costa, o falecido José 
Custódio e outros, e criar-
mos a AMEP (Associação 

Moçambicana de Empresas 
de Publicidade). Dessa ex-
periência resultou que pela 
primeira vez o país tivesse 
um código de publicidade 
que praticamente ninguém 
respeita… e mais tarde, ou-
tra experiência dentro da 
AMEP lançamos o Festival 
Internacional de Publici-
dade de Maputo. Como em 
tudo há sempre uma uto-
pia e a nossa é de que um 
dia Maputo seja a capital 
da publicidade em África!  
Neste momento acabamos 
de fazer o 7º Festival que 
já vem há 7 anos e já esta-
mos a preparar o próximo 
ano que se realiza sempre 
na última semana de Maio. 
A minha empresa é uma 
empresa de família. Sabes 
porque ficou Ferro&Ferro? 
Porque muitas vezes para 
qualquer coisa que era preci-
so ser resolvido diziam sem-
pre “fala com o Ferro, fala 
com o Ferro”… Daí nasceu 
Ferro&Ferro…E pronto… até 
ao presente… Chega?
Bem eu gostaria de mais 
estórias, mas por hoje tudo 
bem. Fica para a próxima. 
Muito obrigada Mário Ferro 
pela linda estória!
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Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Emmy Xyx, a artista multifacetada 
e escritora embondeira

Manuela da Costa Xavier, ar-
tista multifacetada e escritora, 
que se estreou no gênero literá-
rio prosáico no ano de 2011, é 
oriúnda de uma das duas famí-
lias nucleares e emblemáticas de 
Tete. Conhecida pelo pseudôni-
mo Emmy Xyx, fonografia das 
suas inicias (MX), nasceu na 
Vila Coutinho (Vila Ulóngue), 
no distrito de Angónia ao norte 
da província de Tete. 
Actuou no jornalismo, como co-
lunista dos jornais Embondeiro 
e Zambeze, e depois passou a 
dedicar-se à literatura, tendo já 
publicado as obras Espelho (pro-
sa, 2011), Contar Ser Gregos 
(poesia, 2012), de Sol acções a 
Sol unções (poesia, 2013), Escri-
tas na mão do mar à ria (poesia, 
2015) e Cada Ver Em Vez De 
Viver (poesia, 2016).
Manuel da Costa Xavier, aliás 
Emmy Xyx, é irmã da professo-
ra aposentada Dona Maria Luisa 
da Costa Xavier, personagem da 
história académica de centenas 
de embondeiros espalhados pelo 
mundo; é tia de um dos ilumi-

nados eruditos embondeiros de 
Tete, o escritor Daniel da Costa 
(primo consanguíneo do Mag-
nífico Reitor das Universidades 
da Vida, Professor Doutor Jorge 
Ferrão, Professor Doutor João 
Ferrão, Engenheiro Virgílio Fer-
rão, antigo Governador da Pro-
víncia de Tete e pai da jovem 
escritora Virgília Ferrão); é irmã 
da senhora Açucena Duarte, 
antiga ministra do Governo de 
Moçambique. É membro de um 
vasto conglomerado de grandes 
embondeiros Ferrão e Costa Xa-
vier.
Segundo o falecido Professor Ca-
tedrático Jubilado Carlos Serra, 
Embondeiro Historiador e Soció-
logo natural de Tete (que a terra 
lhe seja leve!), as famílias Ferrão 
e Costa Xavier, foram as duas 
principais famílias, que edifica-
ram a cidadania tetense, por isso 
indissociáveis da verdadeira His-
tória de Tete e suas gentes.
Abordar a dimensão epistemo-
lógica de Emmy Xyx é um tre-
mendo desafio, dado apenas à 
sumidades intelectuais como o 

Professor Doutor Rosário Fer-
nandes, autor do magnificiente 
prefácio da obra “De Sol acções 
a Sol unções”. Só tais sumidades 
são capazes de fazê-lo com o ri-
gor científico que Emmy Xyx 
merece ser descrita. O sensato 
para mim, será abordar apenas a 
sua dimensão relacional.
Para além de escritora, Emmy 
Xyx é artista multifacetada e no 
seu currículo constam exposições 
de arte, com cobertura jornalísti-
ca internacional. Aliás, foi assim 
que a conheci e passei a admirar 
a semântica da sua prosa e a su-
blime arte das suas mãos. Por 
este meio, presto o meu tributo à 
Emmy Xyx.
Nas suas obras de arte, destaca-
-se a utilização da casca de ma-
lambe, fruto do embondeiro. A 
partir da casca do fruto, cria e 
recria figuras, objectos de ador-
no, quadros, entre outras peças 
artísticas que retratam sentimen-
tos e sua visão do mundo. Se-
gundo a escritora, o seu fascínio 
pelo embondeiro prende-se ao 
mito sacrossanto de guardião da 

tradição africana e a sua profun-
da relação com os ritos sagrados. 
O sabor agridoce especial do seu 
fruto, empresta um certo misti-
cismo à sua inspiração. Emmy 
Xyx remete-me à figuras como 
o artista gótico Antoni Gaudí 
(1852-1926), famoso arquitecto 
espanhol e figura de ponta do 
Modernismo catalão, pelo seu 
estilo único e individual, e pela 
atenção aos mais íntimos deta-
lhes de cada obra, incorporando 
nelas uma série de ofícios que 
domina.
Emmy Xyx é uma pessoa humil-
de e simples, características dos 
grandes da história humana, na 
simplicidade da sua arte e escri-
ta, estabelece uma conexão de 
extrema amplitude, que trans-
cende o belo, e nos remete às 
visões proféticas de Ezequiel, 
levado cativo para o exílio na 
Babilônia em 597 a.C., cuja 
narrativa lembra o falecido crí-
tico das artes nacionais, o luso 
descendente Júlio Navarro, 
que tal como o Profeta, não 
realizou qualquer rito relacio-

nado ao luto da sua esposa. 
A analogia entre profetas da 
antiguidade e artistas como 
Emmy Xyx, é deveras impres-
sionante.
Apesar da sua grandeza no 
mundo das artes e letras, 
Emmy Xyx não se jacta em 
busca de protagonismo. É 
membro de uma grande co-
munidade de amigos, naturais 
e simpatizantes de Tete (Em-
bondeiros), e embora se esfor-
ce por passar despercebida, 
tem participação regular nos 
encontros e eventos sociais do 
grupo, deixando transparecer 
a sua sublime conexão com 
o misticismo do embondeiro. 
Lembra a Raínha Nyahbinghi 
(Séc.XIV), a deusa africana.
Tem legado de se lhe tirar o 
chapéu. Cinco livros publica-
dos e uma série de exposições 
de arte, é obra! Emmy Xyx 
merece uma menção honrosa 
em Tete.
Bem haja Emmy Xyx, artista 
multifacetada e escritora embon-
deira.

Lionel Papane

opinião Embondeiro



23 de Fevereiro 2021   |   Terça-feira 9Magazine independente

PUBLICIDADE

O Tribunal Administrativo 
(TA) constatou que a in-
formação relativa aos im-
postos cobrados às em-
presas, registada na CGE 
de 2019, não é coincidente 
com a reportada pela 
Autoridade Tributária, es-
pecificamente disponibili-
zada pela Direcção-Geral 
de Impostos. Na informa-
ção enviada pelo Governo 
ao TA não constavam 
milhões de meticais das 
receitas consignadas e 
taxas de concessão das 
empresas Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa, Mozal, 
Kenmare Mining e da Vale 
Moçambique.

 António Zacarias

O relatório do Tri-
bunal Adminis-
trativo em nossa 
posse refere que 
esta situação é 

recorrente e realça a premên-
cia de uma maior coordenação 
das entidades do Governo que 
intervêm no processo de elabo-
ração da Conta Geral do Es-
tado, particularmente no que 
concerne à receita cobrada. 
Nos termos do preceituado no 
n.º 1 do artigo 46 da Lei n.º 
9/2002, de 12 de Fevereiro, a 
Conta Geral do Estado deve 
ser elaborada com clareza, 
exactidão e simplicidade, de 
modo a possibilitar a sua aná-
lise económica e financeira 
Em sede do contraditório, o 
Governo esclareceu “que na 
Tabela 11 da CGE a contri-
buição dos megaprojectos é 
de 73.378,0 milhões de meti-
cais, incluindo o montante de 
54.141,9 milhões de meticais 
de mais-valias. Assim, retirado 
o valor das mais-valias o mon-
tante apurado é de 19.236,1 
milhões de meticais”. 
No que se lê, acrescenta o Go-
verno, relativamente à maté-
ria, que “pelo Ofício n.º 113/
GAB-DGI/030/2020 foi en-
viada a resposta à solicitação 
do Tribunal Administrativo 
relativa à disponibilização da 
informação referente à contri-
buição por empresa e por im-
posto, dos 73.378 milhões de 
meticais, (…). Por lapso, na 

tabela enviada não constavam 
as rubricas relativas às empre-
sas abaixo (…): 2.548,9 milhões 
de meticais – receitas consig-
nadas e taxas de concessão da 
HCB; 600,8 milhões de meti-
cais – taxas liberatórias da 
Mozal.  27,5 milhões de me-
ticais – taxas liberatórias da 
Kenmare Mining, Lda.; e 1,4 
milhões de meticais – imposto 
sobre a superfície da Vale Mo-
çambique, SA”. 
O Executivo afirma, ainda 
no contraditório, que ao Tri-
bunal Administrativo “foram 
enviados pelo Ofício n.º 85/
GAB-DGI/030/2020 os dados 
actualizados relativos às co-

branças dos empreendimentos 
na área de gás e do carvão, 
tendo registado um incremen-
to na receita referente à con-
tribuição dos megaprojetos, 
após reconciliação dos dados, 
passando de 10,272,95 milhões 
MT para 10,832,57 milhões 
MT”.
À semelhança dos anos ante-
riores, o TA constata que há 
diferença entre a quantidade 
de gás royalty reportada pela 
SPT e a declarada pelos dife-
rentes tomadores, sendo, em 
2019, de 111.738,46 GJ, con-
forme demonstrado no quadro 
n.º V.16. 
Na auditoria do TA, o regula-

dor informou que “a ENH re-
porta o valor final consumido 
pelos seus tomadores de gás e 
não a quantidade de gás con-
tabilizada no medidor situado 
à saída da Central de Proces-
samento de Temane, o que de 
certa forma apresenta diferen-
ças, pois este último exclui as 
perdas decorridas ao longo do 
gasoduto e quaisquer outras 
incertezas dos medidores dos 
consumidores”, lê-se no docu-
mento na posse do MAGAZI-
NE.
Um outro deslize do Governo 
foi detectado pela auditoria 
ao Sistema de Medição Fis-
cal de Gás Natural, na em-
presa Matola Gás Company 
(MGC), que não está indica-
do nos relatórios e certifica-
dos de calibração dos probs 
de temperatura e pressão, 
elementos como limites de in-
certeza admissível, a validade 
de calibração, o carimbo da 
companhia responsável pela 
calibração, bem como a assi-
natura da validação da cali-
bração. 
Mais do que isso, os resulta-
dos dos desvios de pressão 
obtidos através das fórmulas 
descritas no procedimento de 
calibração de pressão e tempe-
ratura diferem entre si. 

Governo oculta 3.2 biliões de meticais 
ao Tribunal Administrativo
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Governo anuncia aquisição de 100 autocarros
O Governo moçambicano anunciou há dias que vai adquirir 100 novos autocarros até Agosto para reforço da frota de 
transportes públicos, muito deficitária, referiu em comunicado. O investimento está avaliado em cerca de seis milhões 
de dólares (cinco milhões de euros) e visa dar uma resposta à procura na região do Grande Maputo, onde a situação é 
tida como crítica.

São ao todos 300 adolescentes 
e jovens de 15 distritos das três 
regiões do País, nomeadamente 
Norte, Centro e Sul, que recen-
temente beneficiaram de capa-
citação em diferentes matérias, 
numa iniciativa que, de acordo 
com o Parlamento Juvenil de 
Moçambique (PJ), enquadra-se 
no projecto “Empoderamento 
de adolescentes e jovens”.
Segundo dados facultados por 
esta organização de advocacia 
para a defesa da juventude, 
esta iniciativa levada a cabo 
em parceria com a UNICEF 
municiou adolescentes e jovens 
de 10 a 24 anos de ambos os 
sexos, das províncias de Nam-
pula, Zambézia, Manica, Sofala 
e Maputo-cidade  em matérias 
de prevenção e mitigação de 

uniões prematuras, violência 
baseada no género, HIV/SIDA 
e Covid-19, com o intuito de 
desenvolver neste grupo o espí-
rito de mudança de comporta-
mento. 
A fonte avançou que esta ini-
ciativa teve o seu início em 
2016 e ao todo foram treina-
dos, até este momento, cerca 
de 1762 adolescentes e jovens 
líderes. 
Para além das capacitações, 
avança a fonte, outras activida-
des vêm sendo levadas a cabo, 
com destaque para o diálogo 
comunitário envolvendo adoles-
centes e jovens dentro das es-
colas, visando colocá-los como 
actores de mudanças nas co-
munidades aonde se encontram 
inseridos.

PJ eleva nível de consciência de adolescentes 
e jovens das três regiões do País 

Floresta de miombo melhora 
conhecimento científico na UEM

PGR, Tribunal e INSS 
unem-se para cobrar 
dívida de contribuintes 
Os órgãos de administração 
da justiça na província de 
Inhambane, nomeadamente 
a Procuradoria da República 
e o Tribunal Judicial Provin-
cial, garantem que irão in-
crementar as suas acções, no 
quadro das actividades pre-
vistas para o presente ano, 
visando ajudar o Instituto 
Nacional da Segurança Social 
(INSS) na recuperação do di-
nheiro resultante dos descon-
tos salariais dos trabalhado-
res para o seu futuro social e 
que não é canalizado para o 
sistema, por parte de alguns 
empregadores.
O compromisso foi feito se-
mana passada, em encontros 
separados, mantidos entre a 
delegada provincial do INSS, 
Rabia Waide Necuto Abacar, 
o Procurador-Chefe provin-
cial e o Juiz-Presidente do 
Tribunal Judicial Provincial 
de Inhambane, Nazimo Mus-
sa e João Malauene, respec-
tivamente, que serviu para 
avaliar a articulação existen-
te entre o INSS e os órgãos 
da administração da justiça, 
no concernente ao cumpri-
mento da legislação sobre a 
Segurança Social naquela re-
gião do Sul do País.
Na ocasião, aqueles gestores 
da administração da justiça 
reconheceram a preocupa-
ção apresentada pela dele-
gada provincial do INSS de 
Inhambane, que no entanto 
enalteceu a colaboração que 
tem recebido das institui-
ções da justiça ao nível da 
província, face à morosida-
de e longa espera pelo des-
fecho de casos submetidos à 
Procuradoria, para posterior 
julgamento no Tribunal, en-
volvendo contribuintes que 
não honram com o seu com-
promisso, nos termos estabe-
lecidos pela lei, em matéria 
de Segurança Social, pois 
cabe ao empregador encami-
nhar os descontos feitos nos 
salários dos trabalhadores ao 
INSS, que é a entidade públi-
ca que gere o referido dinhei-
ro, no âmbito da Segurança 
Social Obrigatória.

Mais de 22 mil habitantes do 
distrito de Massangena, provín-
cia de Gaza, Sul de Moçambi-
que, enfrentam o risco de fome, 
devido à falta de abastecimento 
alimentar provocada pelo corte 
de vias de acesso pela chuva, se-
gundo o governo distrital.
Gracinda Macamo, adminis-
tradora de Massangena, disse 
semana passada à emissora pú-
blica Rádio Moçambique que o 
comércio no distrito está quase 
paralisado, porque o transporte 
de mercadorias está com difi-
culdades de garantir o abaste-
cimento alimentar. “Só temos 
comida para os próximos cinco 
dias”, declarou Gracinda Maca-
mo. 
“As vias rodoviárias entre Mas-
sangena e outros pontos da pro-
víncia de Gaza estão cortadas, 
devido à chuva torrencial que 
cai no Sul de Moçambique”, 
acrescentou. 
Na província de Inhambane, 
também no Sul do País, vários 
acessos rodoviários e pontes 
também estão intransitáveis 
devido à chuva, segundo o de-
legado da Administração Na-
cional de Estradas (ANE) na 
província, Dady Mendes. Dady 
Mendes avançou que a ANE 
mobilizou 20 empreiteiros para 

a reparação dos “troços proble-
máticos”. Moçambique está em 
plena época chuvosa e ciclóni-
ca, que ocorre entre os meses 
de Outubro e Abril, com ventos 
oriundos do Índico e cheias com 
origem nas bacias hidrográficas 
da África Austral. Este ano, mi-
lhares de pessoas já foram afec-
tadas pelas intempéries. As mais 
graves foram a tempestade Cha-
lane, no final do ano, e o ciclo-
ne Eloise, em Janeiro, com um 
balanço oficial total de 19 mor-
tos, mas relatos de autoridades 
locais apontam para o dobro.
Mais de dois mil hectares com 
culturas diversas são dados 
como perdidos, em Mandlakazi, 
província de Gaza, na sequência 
das inundações provocadas pela 
chuva intensa que fustiga o dis-
trito.
Por outro lado, as culturas de 
milho, arroz, mandioca, feijões 
e batata-doce são as mais afec-
tadas principalmente nas zonas 
baixas do posto administrativo 
de Chibonzane. 
O administrador de Mandlaka-
zi, Raúl Honwana, indicou que 
o distrito continua a registar 
queda de chuva com algu-
ma intensidade, o que pode-
rá agravar as perdas no sector 
agrícola. AP/RM

Mais de 22 mil pessoas em 
risco de fome em Massangena

A pesquisadora e do-
cente Natasha Ribeiro 
entregou recentemente 
à Universidade Eduar-
do Mondlane (UEM) um 
livro sobre a floresta de 
miombo no contexto das 
mudanças climáticas, 
com o título “Miombo 
Woodlands in Chaging 
Environment: Securing 
the Resilience and Sus-
tainability of people and 
Woodlands”, o qual vai 
contribuir para a com-
preensão sócio-ecológica 
do miombo nas florestas 
da África Austral.  

Adelina Pinto

A importância 
das florestas de 
miombo no País e 
na região, basea-
da no trabalho da 

Rede Miombo na África Austral, 
é o tema do livro da docente 
Natasha Ribeiro, composto por 
245 páginas, representando um 
esforço de mais de 20 autores e 
investigadores membros da rede 

regional de miombo, com seis 
capítulos que retratam a distri-
buição histórica de miombo, a 
sua importância sócio-ecológica, 
aspectos de maneio subcultural, 
conservação da biodiversidade, 
análise da governação do miom-
bo e tendência de cenários para 
o futuro.
 A obra destaca a necessidade de 
mais pesquisas sobre a ecologia 
única de miombo e sua ligação 
com o desenvolvimento econó-
mico, explorando as interacções 
sócio-económicas e ecológicas que 
ocorrem nestas florestas, basean-
do-se em dados e informações de 
vários estudos conduzidos nos úl-
timos 20 anos. 
Na sua explanação, a pesquisa-
dora Natasha Ribeiro disse que 
as florestas de miombo represen-
tam o maior ecossistema florestal 
de Moçambique, cobrindo 2/3 do 
território nacional e também da 
África Subsaariana, onde se es-
tende por sete países.  

Para Ribeiro, o miombo repre-
senta uma fonte de subsistência 
para grande parte da população 
da África Austral, com um pa-
pel crucial na economia através 
da extracção de madeira para 
exportação, além de vários ser-
viços ambientais e do clima. 
Com isso, o ecossistema encon-
tra-se ameaçado devido a várias 
actividades humanas, incluindo 
práticas de maneio pouco sus-

tentável. 
“Para além de contribuir para a 
sua conservação constitui para 
nós cientistas da região mais do 
que missão, uma forma de hon-
rar o nosso compromisso profis-
sional como cientistas florestais. 
Pretendemos ainda influenciar 
política e melhor a tomada de 
decisão sobre o miombo”, desen-
volveu a pesquisadora. 
 Por outro lado, o reitor da 
UEM, Orlando Quilambo, disse 
que a obra encoraja a prosseguir 
com as acções de promoção de 
pesquisa como fonte de produ-
ção e disseminação de conhe-
cimento na transformação das 
comunidades para o desenvolvi-
mento do País. 
A pesquisa sobre biodiversida-
de figura como uma das áreas 
prioritárias da política de in-
vestigação para a promoção do 
desenvolvimento e bem-estar da 
população.  
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PUBLICIDADE

PNUD oferece tribunal móvel ao Governo
O Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) ofereceu, 
semana finda, um tribu-
nal móvel ao Governo 
moçambicano, o qual foi 
entregue ao Ministério da 
Justiça, Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos. 
Trata-se de um camião 
equipado para o pleno 
funcionamento de um 
tribunal.

Elísio Muchanga 

O tribunal móvel 
está orçado em 
cerca de 180 mil 
dólares, desem-
bolsados pelo 

Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD), e enquadra-se nos es-
forços do Governo para melho-
rar as condições e disponibilizar 
serviços de justiça em todo o 
País, na garantia do respeito pe-
los direitos dos cidadãos.
A representante do PNUD em 
Moçambique, Narjess Saidane, 
enalteceu os esforços do Gover-
no na expansão dos serviços de 

justiça em todo o País, de modo 
a promover uma justiça que co-
loca as necessidades das popula-
ções no centro das atenções.
Por outro lado, assegurou que 
esta agência das Nações Unidas 
continuará a cooperar com o 
Governo de Moçambique e com 
o sector no desenvolvimento 
contínuo do sistema da admi-
nistração da justiça em todo o 
território nacional.
Por seu turno, a ministra da 
Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos, Helena Kida, 
afirmou que com a entrega do 
primeiro tribunal móvel a ní-
vel do País inicia a fase-piloto 
de um processo que levará à 

redução das distâncias que os 
cidadãos percorrem quando pre-
tendem apresentar petições ou 
estar num julgamento.
Kida referiu que este bem vai 
influenciar na acessibilidade e 
rapidez dos serviços, redução 
da pendência processual e dos 
prazos de prisão preventiva sem 
culpa formada, na concessão da 
liberdade condicional, entre ou-
tros benefícios.
Na sua intervenção, a ministra 
disse que o sector está conti-
nuamente engajado na busca 
de soluções alternativas para 
minimizar a ausência física de 
instalações de justiça nas zonas 
recônditas, contribuindo para a 

celeridade processual, bem como 
apoiar na materialização da jus-
tiça itinerante.
Para a governante, a justiça iti-
nerante tem o seu fundamento 
na necessidade de aumentar 
o acesso, levando os serviços 
pertinentes para onde os cida-
dãos não podem ter devido à 

sua inexistência física.
“Queremos exortar os profis-
sionais que serão afectos a este 
tribunal móvel para assegura-
rem boa utilização e conserva-
ção do meio. Que se esmerem 
por fazer a diferença positiva 
que vai, certamente, reflectir-
-se na alteração das percepções 
negativas que a população ain-
da manifesta sobre a justiça”, 
apelou Helena Kida.
Para o Presidente do Tribunal 
Supremo, Adelino Muchanga, 
o bem oferecido pelo PNUD 
vai facilitar o acesso físico e 
económico ao cidadão, que não 
precisará de suportar as despe-
sas de deslocação, hospedagem 
e alimentação numa cidade em 
que se pode levar alguns dias a 
julgar o mesmo processo.
“Gostaríamos de ter em to-
das as províncias um tribunal 
móvel, mas infelizmente, por 
causa das limitações de ordem 
financeira, não podemos. Es-
peramos que este seja o pri-
meiro de muitos”, manifestou 
Muchanga.
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Moradores da Matola vítimas das enxurradas constroem pontecas
Cansados de esperar por soluções

Revolta e desespero em 
meio à busca de soluções 
precárias para tentar sal-
var o que a água ainda não 
destruiu é o cenário que 
se assiste um pouco pe-
los bairros do Município da 
Matola, depois das chuvas 
que deixaram um rasto de 
destruição e dor. No bairro 
da Liberdade, por exemplo, 
um grupo de moradores 
que tentava construir 
pontecas para minimizar 
a situação e garantir a 
circulação disse à nossa 
equipa de reportagem 
que “só agora aparecem, 
façam fotos e mostrem 
o que passamos sempre 
que chove”.

Aida Matsinhe

“É assim 
sempre 
que cho-
v e ,  n ã o 
dormimos 

e mesmo assim isso não evi-
ta que os nossos móveis se 
percam na água. Esta situa-
ção nos destrói e deixa-nos 
angustiados”, disse uma das 
residentes do bairro da Li-
berdade, próximo do mercado 
vulgarmente conhecido por “ 
Super”, tentando salvar o que 
ainda era possível. 
Aliás, um grupo de morado-
res que tentava, para além 
de criar caminhos para o es-
coamento da água, construir 
pontecas com material precá-
rio para garantir a circulação 
naquele ponto apelou à nossa 
reportagem para fazer chegar 
as imagens a quem de direito, 
com vista a ter uma solução a 

breve trecho.
Nem a nossa equipa de re-
portagem escapou à revolta 
daqueles residentes, que nos 
orientavam a colocar a via-
tura do MAGAZINE num 
buraco enorme, alegando que 
só sentindo na pele o que eles 
passam estaríamos mais sensí-
veis ao seu sofrimento.

“Não é a Matola que 
queremos” 

Já no bairro Km-15, no quar-
teirão 5A, próximo ao Centro 
Arco Íris, a nossa equipa de 
reportagem foi recebida com 
muito agrado, pois, para estes 
residentes, as intervenções do 

município esquivam-se deste 
local.
“Quando se fala de famílias 
cujas residências estão submer-
sas falam da entrada do Km-15 
e Nkobe e nós muitas vezes so-
mos esquecidos, esperamos que 
com a vossa intervenção o mu-
nicípio possa ver em que situa-
ção nos encontramos e resolver 
o nosso problema”, disse Anita 
Francisco, visivelmente agasta-
da com a aparente lentidão do 
município na resolução deste 
problema.
“Não foi para viver como pei-
xes que votamos, não é esta a 
Matola que queremos”, rema-
tou.
Mesmo com os pés mergu-

lhados até ao nível do joelho, 
Anita Francisco garantiu que o 
nível das águas está a reduzir, 
graças à intervenção dos mo-
radores deste quarteirão, e não 
só.
“Com recurso a pá de constru-
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Arranca este ano 
primeira fase da 
construção de valas de 
drenagem na Matola

Moradores da Matola vítimas das enxurradas constroem pontecas

O governador de Maputo, Jú-
lio Parruque, que visitou, há 
dias, os distritos de Magude e 
Manhiça no âmbito do acom-
panhamento e monitoria do 
impacto das chuvas e inunda-
ções na Província, apelou ao 
sector privado a se envolver 
em acções visando salvar vi-
das humanas das intempéries. 
O governante destacou a in-
tervenção da empresa Açu-
careira de Xinavane neste 
processo, exortando para que 
todos os agentes económicos 
da Província se envolvam nas 
operações que ajudem a ali-
viar a situação.
Ele encorajou os governos dos 
dois distritos e outros actores 
da sociedade civil a continua-
rem incansavelmente enga-
jados nas operações, quer de 
resgate, quer de assistência às 

populações afectadas.
Parruque reconheceu, no en-
tanto, haver muitos desafios, 
apelando para que toda a es-
trutura administrativa se faça 
ao terreno em socorro da po-
pulação.
Em Magude, o governador 
de Maputo visitou pontecas 
afectadas pelas inundações 
Malhanganine e Inhongane 
e famílias, cujas casas foram 
destruídas pelas enxurradas.
Na Manhiça, escalou, suces-
sivamente, o bairro 9 de Fe-
vereiro, em Xinavane, com 
cerca de 90 famílias com casas 
alagadas, campos de produ-
ção da Associação de Campo-
neses de Ribángua, com cerca 
de 1000 hectares de culturas 
inundadas, e o dique da Ma-
ragra, ameaçado pelo trans-
bordo do rio Incomáti.

Parruque apela à intervenção do 
sector privado para salvar vidas

ção civil, enxadas e outros ins-
trumentos conseguimos abrir pe-
quenas valas para garantir que a 
água passe para outros pontos, 
e nisso temos estado a acompa-
nhar alguma redução dos níveis 
da água”, garantiu a fonte, as-
segurando que não foi fácil, pois 
esta situação por pouco termina-
va em pancadaria, uma vez que 
a tendência era alagar outros 
pontos até quando se chegou à 
conclusão de que quem se sen-
tir incomodado com a água deve 
criar mecanismos para ela conti-
nuar com o seu curso, que desta 
vez era dado pelos moradores. 
Cansados de sempre que chove 
perder seus bens e de ver seus fi-
lhos a brincarem nas águas sujas 
e contaminadas por bactérias, 
os moradores do quarteirão 5A 
apelam ao município para uma 
rápida intervenção.
“Ainda que digam que cada 
família deve contribuir para a 
construção de valas de drena-
gem estamos dispostos, já não 
estamos interessados em salva-
guardar os direitos e deveres, 
queremos garantir que os inves-
timentos que temos feito depois 
das chuvas não se percam”, dis-
se a fonte, tentando encontrar 
uma solução para o problema 
que se assiste neste bairro desde 
2014.
Sobre a possível retirada das fa-
mílias que se encontram em si-
tuação crítica, a fonte disse que 
“vão nos tirar para onde? Lem-
bro-me que em 2014 levantou-se 
essa proposta e foi feito o levan-
tamento das referidas famílias, 
mas estas chuvas que caíram re-
centemente estão a mostrar que 
a solução está na construção das 
valas de drenagem.  
Olha, estou aqui desde 2008 e 
ainda não consegui concluir a 
minha casa, imagine com esta 
idade que tenho ainda sou capaz 
de conseguir erguer uma outra 
residência?”- questionou.
De seguida acrescentou que já 
começam a escassear recursos 
para comprar pomadas para o 
tratamento das feridas nos pés 
porque estão constantemente 
mergulhados em águas negras.   
Por sua vez, Laura Ubisse ca-
racterizou a situação como dra-
mática e disse que “não tenho 
para onde ir, se não voltava 

depois que a situação melhoras-
se e sou obrigada a ficar dentro 
desta água com os meus filhos 
menores”.
Para Laura Ubisse, sempre que 
o tempo muda a oração tem 
sido no sentido de pedir a Deus 
para não deixar cair chuva por-
que todas as vezes que chove 
torrencialmente o cenário é o 
mesmo.
“Apelamos para que o municí-
pio abra valas de drenagem para 
o escoamento das águas. Estas 
águas vêm da zona do campo 
“Tapioca” e como a passagem 
da água foi fechada devido à 
construção de infra-estruturas 
residenciais o resultado é este.
Se não nos tivéssemos mobiliza-
do para a abertura de valas de 
drenagem a água já estaria ao 
nível das janelas. Por pouco eu 
e os meus filhos seríamos eletro-
cutados, pois quando começou 

a chover e a água invadiu o in-
terior da minha casa estávamos 
a dormir e quando começamos 
a tomar as providências para 
evitar que os nossos móveis não 
se estragassem a água já estava 
quase ao nível das tomadas”, 
disse.
Acrescentou que quando caiu a 
primeira chuva em Janeiro os 
residentes deste quarteirão mo-
bilizavam-se para comprar areia 
para fazer o aterro nas ruas, só 
que infelizmente esta última 
chuva caiu enquanto ainda esta-
vam no processo de recolha do 
dinheiro.

Zona do Centro Arco Íris 
reclama esquecimento

No interior do Centro Arco Íris 
é visível a bacia de água for-
mada, aliás, graças as barreiras 
criadas por esta instituição re-
ligiosa alguns moradores conse-

guem sair de casa para dife-
rentes pontos.  
Em contacto com Venân-
cio Mandlate, chefe-adjunto 
do quarteirão 5A, ficamos a 
saber que as estruturas do 
bairro tiveram um encontro 
com o Município da Matola, 
que prometeu fazer valas de 
drenagem, mas no referido 
encontro, enquanto as inter-

venções de longo prazo não 
acontecem “pedimos à edi-
lidade para mobilizar meios 
para a abertura de valas 
provisórias ou camiões cis-
ternas para a sucção da água 
e aliviar o sofrimento destas 
famílias que são obrigadas a 
coabitar com micróbios, po-
rém lá vão cinco dias e não 
se vislumbra nenhuma solu-
ção”.
“Lembro-me que em 2014 
quando pela primeira vez ti-
vemos uma situação igual 
formos orientados a fazer o 
levantamento das famílias 
que se encontravam em si-
tuação crítica e de lá para cá 
nunca mais se voltou a falar 
sobre o assunto”, referiu.
Acrescentou que “as chuvas 
que caíram esta última vez 
vieram provar que se calhar 
a transferência não é a solu-
ção ideal, porque quase todo 
o bairro Nkobe está em si-
tuação crítica e não sei se o 
município teria espaço para 
responder às necessidades de 
reassentamento de um bairro 
inteiro”.

O porta-voz do Conselho Mu-
nicipal da Cidade da Matola, 
Firmino Guambe, vereador 
para Área de Infra-estruturas, 
disse ao MAGAZINE Inde-
pendente que vai arrancar 
este ano a primeira fase da 
construção de valas de dre-
nagem em bairros críticos da 
autarquia. 
Guambe assegurou que ainda 
está em estudo o bairro onde 
será implantada esta fase das 
valas de drenagem, orçada em 
28 milhões de meticais, porém 
estão na dianteira os bairros 
da Liberdade e Fomento. 
Sobre as acções que vão ali-
viar toda a Matola, o verea-
dor disse serem necessários 
70 milhões de dólares para 
implantar as infra-estruturas 
de saneamento do meio em 
todos os bairros desta urbe, 
e isto significaria cinco anos 
sem o município pagar nenhu-
ma despesa, desde salários, 
recolha de resíduos sólidos e 
outras despesas, daí que ain-
da decorre a mobilização de 
recursos através de parcerias.  
Entretanto, enquanto isso não 
acontece, segundo a fonte, o 
município vai fazendo o que 
é possível com vista a assistir 
as 1457 famílias que estão no 
epicentro dos impactos ne-
gativos das chuvas, estando 
a ser desencadeadas acções 
tais como abertura de “valas” 
para o escoamento das águas, 
limpeza das valas de drena-
gem existentes e reabilitação 
das vias de acesso.
Segundo dados avançados 
pelo vereador, o epicentro das 
inundações no Conselho Mu-
nicipal da Cidade da Matola 
foram o Posto Administra-
tivo da Machava, com 1022 
famílias afectadas dos bairros 
Nkobe, Bunhiça e Km-15, e 
o Posto Administrativo da 
Matola-Sede, com os bairros 
mais afectados da Liberdade e 
Sikwama, com 458 famílias, e 
67 famílias do Posto Adminis-
trativo do Infulene

Laura Ubisse

Venâncio Mandlate
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Cashew industry will not 
collapse, says minister  

Portugal to send special force trainers to mozambique  
The Portuguese Defence Minister, Joao Gomes Cravinho, interviewed by the news agency Lusa, says that 
about 60 Portuguese trainers of special forces will be sent to Mozambique to assist in the fight against 
terrorism in the northern province of Cabo Delgado.  

War cannot be won if 
local people are hostile 

Terrorists reportedly 
running out of food  

The islamist terrorists opera-
ting in the northern Mozam-
bican province of Cabo Del-
gado are reportedly releasing 
hostages because they are no 
longer able to feed them.  
According to a report in the 
independent newssheet “Me-
diafax”, five girls, aged be-
tween 16 and 18, reappeared 
in the town of Macomia last 
week, after they had been 
held prisoner by the terro-
rists for about three years.  
They said that their main 
task in the terrorist camps 
was to cook for their captors. 
They led a nomadic life, ac-
companying the terrorists as 
they walked through dense 
bush from one camp to the 
next. The girls said they 
were also obliged to carry 
the food which the jihadists 
stole in their raids against vi-
llages.  
They sa id the terror i st 
camps used to be “full of 
people”. But in recent mon-
ths the food began to run 
out and the islamists told 
their captives that those who 
were able to go back to their 
homes could do so. The girls 
decided to leave, and made 
their way on foot to Maco-
mia town.  
The difficulties faced by the 
jihadists arise from successful 
operations by the Mozambi-
can defence and security for-
ces, cutting off the terrorist 
logistics, and also the fact 
that there is nobody left to 
steal from, since they have 
driven so many peasants off 
their land.  
The five girls, named as Sifa 
Ahmed, Mava Saide, Maria-
mo Abudo, Fatima Adinane, 
and Fofiwa Bakari, stayed 
at the home of one of their 
uncles in Macomia. But they 
said they intend to travel to 
the neighbouring province 
of Nampula, where most of 
their families have sought re-
fuge. AIM

Mozambican Agriculture 
Minister Celso Correia on 
Wednesday denied that 
the cashew processing 
industry will collapse me-
rely because the Singapo-
re-based Olam Group has 
decided to pull out of the 
cashew market.  

Last week, Olam is-
sued a statement 
saying that it will 
close its Mozam-
bican cashew pro-

cessing factories, justifying this 
decision on the grounds of “glo-
bal trends in the cashew nut ma-
rkets and recurrent difficulties in 
obtaining sufficient good quality 
raw material”.    
 Olam added that it will also end 
its support for small scale ca-
shew producers.  
 OLAM is the largest single 
player in the Mozambican ca-
shew processing industry. Its sta-
tement gave few details – but it 
is no secret that in 2020, the sa-
les and prices of cashew nuts fell 
sharply, a phenomenon blamed 
on the Covid-19 pandemic. One 
of the main markets for Mozam-
bican cashews, China, cut back 
its imports. Other cashew produ-
cers, such as Vietnam and Gha-
na are facing similar problems.  
 On a visit to the “Condor Ana-
cardium” processing plant, in 
Macia district, in the southern 
province of Gaza, Correia told 
reporters that the government 
has received no official commu-
nication from Olam, and so was 
taken by surprise when the news 
of Olam’s intended departure 

from Mozambique appeared in 
the press.  
 But this was not the first time 
Olam had abandoned a Mozam-
bican industry. Correia recalled 
that some years ago Olam had 
owned cotton gins, but then 
abandoned them, just as it in-
tends to abandon its cashew 
plants.  
 But, just as the cotton indus-
try did not collapse, he said, 
so the cashew industry will not 
fall apart just because Olam is 
pulling out.  
 Indeed, the statistics on cashew 
production, Correia continued, 
indicate that the industry is 
growing. To date, in the 2020-
2021 marketing campaign, pea-
sant farmers have sold 130,000 
tonnes of raw cashew nuts. The 
Minister was hopeful that this 
year, the producers will exceed 
the 150,000 tonnes of nuts sold 
in the 2019-2020 campaign.  
 He predicted that the income of 
peasant cashew famers will rise, 
and did not see any risk of the 
cashew sector collapsing in the 
near future.  
 Correia added that the gover-
nment respects Olam’s decision, 
although the government should 
review its relations with the 
company “because it is impor-
tant to develop sustainable rela-
tions which look at the country 
in the medium and long term”.  
 Nonetheless, Correia wanted 
Olam to remain in Mozambique 
and to play a significant role in 
the import-export business. He 
noted that Olam imports about 
30 per cent of the cooking oil 
consumed in Mozambique, whi-
ch is refined locally and subsidi-
sed by the government.  
 Correia’s visit to the Condor 
Anacardium factory was inten-

ded to launch a bank guarantee 
fund, of about 1.5 million US 
dollars, made available by the 
government to help cashew com-
panies seek bank finance at rea-
sonable interest rates in order to 
finance their operations.  
 The fund is open to all cashew 
companies. It will allow Condor 
to breathe more easily, because 
it has been facing problems of 
liquidity arising from the high 
prices aid to farmers for the raw 
nuts and the low prices practiced 
on the international market for 
processed cashew kernels.  
 Condor managers told Correia 
that the legal framework for the 
sector should be revised to make 

it more profitable to process the 
nuts in Mozambique. Correia 
agreed, but stressed that the 
basis for the industry consists 
of the peasants who grow the 
nuts. They must see their inco-
me grow, at the same time as 
the processing factories make a 
profit and expand their invest-
ment.  
 There are 17 cashew proces-
sing plants in Mozambique, but 
only ten are currently operatio-
nal. Condor’s factory in Macia 
is regarded as one of the most 
modern. It employs about 700 
people and can produce about 
35,000 tonnes of processed ker-
nels a year.AIM

The Deputy Chief of Staff of 
the Mozambican Armed Forces 
(FADM), Bertolino Capitine, 
has warned that the Mozam-
bican state cannot win its war 
against terrorists in the northern 
province of Cabo Delgado, if the 
local people are hostile to the go-
vernment forces.  
 Speaking on Monday to troops 
stationed in Macomia, one of the 
districts worst hit by terrorism, 
Capitine declared “We can have 
state-of-the-art cannon, but if 
the population is hostile to the 
Mozambican state, there will be 
no victories”. 
 Cited in “Noticias de Defesa”, 
an unofficial website supporti-
ve of the Mozambican defence 
and security forces, he urged the 
FADM to maintain its commit-
ment to eradicating terrorism in 
Cabo Delgado. 
 “The time has now come to 
destroy those who are opposed 
to the motherland”, stressed 
Capitine.”The conditions have 
already been created. What we 
needed to confront terrorism we 
have now received”.  
 Defeating the terrorists, he said, 
would be a way of honouring the 

memory of the late Chief of Sta-
ff, Eugenio Mussa, who died of 
illness on 8 February.  
Meanwhile, truck drivers in the 
town of Palma have complained 
of delays in the convoys under 
military escort that supply the 
town with foodstuffs and other 
goods, according to a report in 
the independent newssheet “Car-
ta de Mocambique”. 
 Since terrorists have made the 
road from the provincial capital, 
Pemba, to Palma unsafe, the mi-
litary have been protecting con-
voys of trucks that carry goods 
to Palma from the town of Nan-
gade, in the west of Cabo Del-
gado. 
 However, truck drivers now 
claim that the convoys are being 
delayed, which is worsening 
shortages in Palma. They told 
“Carta de Mocambique” that 
trucks laden with goods have 
been held up for days in Nan-
gade, waiting for the military to 
give the order to leave. 
 They allege that every day the 
troops promise that the convoy 
will set off “tomorrow”, but “it 
never happens, and we can’t risk 
going on our own”.AIM



23 de Fevereiro 2021   |   Terça-feira 15Magazine independente

A mineradora Vale Moçambique 
acaba de abrir cerca de 70 va-
gas para estágios remunerados, 
destinados a moçambicanos com 
idades entre 18 e 35 anos. As va-
gas, cujas candidaturas podem 
ser submetidas até ao dia 28 do 
mês em curso, estão abertas no 
âmbito do Programa de Estágio 
2021 da Vale, com a duração de 
12 meses.
Trata-se de uma iniciativa que 
abre novas oportunidades de em-
prego para os jovens moçambicanos 
que tenham concluído os níveis de en-
sino médio e superior, nas áreas de for-
mação adequadas às vagas disponíveis. 
A Vale Moçambique incentiva tam-
bém a candidatura de mulheres para a 
ocupação dos lugares disponíveis. 
Para o nível superior estão disponíveis 
vagas nas áreas de Administração de 
Empresas; Engenharia Química; Enge-
nharia de Produção e de Minas, Psi-
cologia, Recursos Humanos e Gestão 
de Recursos Humanos, Engenharia, 
Finanças, Gestão de Empresas, Con-
tabilidade e Auditoria. Há também 
lugares nas áreas de Energia, Enge-
nharia Ambiental, Biologia, Quími-
ca, Agronomia, Engenharia Florestal, 

Engenharia Civil, Mecânica e Minas, 
Engenharia Eléctrica, Engenharia Me-
cânica, Engenheira Mecatrónica, Hi-
dráulica, Economia, Gestão, Geologia 
e Geotécnica.
Para as candidaturas de nível médio, 
os interessados devem possuir forma-
ção nas áreas de Electricidade, Elec-
tromecânica, Mecânica Industrial, 
Mecânica Geral, Mecânica, Geologia e 
Minas, Electricidade, Instrumentação 
e Automação.
Para além de beneficiar de uma expe-
riência profissional bastante rica, os 
futuros estagiários terão direito a re-
muneração, beneficiando ainda de um 
plano de saúde, alimentação e trans-
porte. 

O BCI acaba de lançar, a nível nacio-
nal, uma campanha de comunicação 
intitulada “Usa a Máscara”, com a 
qual intensifica a observância de me-
didas preventivas, com destaque para 
o uso da máscara como a melhor for-
ma de prevenir a contaminação por 
Covid-19. Desta maneira, é feito o 
apelo a todos para o uso da máscara 
antes de sair de casa. 
Esta campanha, de alto impacto, está 
a ser veiculada nos órgãos de comuni-
cação social, nas redes sociais e, entre 
outros, nas agências do Banco, atra-
vés de cartazes. 
A mesma vem reforçar a anterior 
campanha “Mesmo enquanto estiver-
mos separados… Vamos vencer”, que 
arrancou no ano passado, incidin-
do sobre três medidas básicas: usar 
a máscara, lavar frequentemente as 

mãos e manter o distancia-
mento físico.
Perante os últimos desen-
volvimentos relativos à evo-
lução do novo coronavírus, 
o BCI reforçou a higieniza-
ção das suas instalações, em 
todo o país. Nas agências, 
aumentou o número de equi-
pas de limpeza, estando re-
forçada a desinfecção regular 
dos postos de atendimento, 
com especial enfoque para os 

pontos de maior contacto (maçanetas 
das portas, balções de atendimento 
ao público, corrimões, tampos das 
secretárias, entre outros). Os espaços 
de ATM são actualmente desinfec-
tados de 2 em 2 horas, por meio de 
um produto especial, o qual é inó-
cuo para os humanos e animais, mas 
mortal para uma ampla variedade de 
bactérias, fungos, leveduras e vírus, 
garantindo assim a total desinfecção 
das máquinas de ATM.
O BCI está igualmente a ampliar 
as suas acções de sensibilização jun-
to dos seus clientes portadores de 
POS, entre os quais os responsáveis 
de grandes superfícies comerciais (su-
permercados, mercearias, bombas de 
abastecimento de combustível, etc.), 
para a permanente higienização dos 
terminais.

A CONDOR, uma empresa do ramo da 
indústria do caju, e o Banco Único as-
sinaram, há dias, no distrito de Bilene, 
em Gaza, um memorando de entendi-
mento com vista a dinamizar o processo 
de exportação da amêndoa de caju no 
País.
 A iniciativa visa minorar a crise de li-
quidez, que assola a indústria nacional 
do caju, já há três anos, agravada pelos 
efeitos da pandemia da Covid-19.
O Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Fábrica de Processamento da 
Castanha de Caju de Bilene, Gonçalo 
Correia, anotou que com este memoran-
do estão criadas as condições para a re-
cuperação económica deste sector.

Correia espera ver igualmente revista 
a legislação que regula o subsector do 
caju no País.
Por seu turno, o ministro da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, Celso 
Correia, que testemunhou a assinatura 
do memorando, disse que para a recu-
peração da indústria nacional do caju o 
Governo criou um fundo de garantia de 
cerca de um milhão e meio de dólares 
americanos.
Refira-se que o grupo CONDOR possui 
três fábricas de processamento da cas-
tanha de caju, que operam nas provín-
cias de Nampula e Gaza, empregando 
perto de três mil e quinhentos trabalha-
dores. RM

O Presidente da CTA, Agosti-
nho Vuma, foi eleito Presiden-
te da Confederação Empresa-
rial da SADC (SADC BC) e 
membro do respectivo Comité 
Executivo (EXCO), pela Reu-
nião Geral Anual do órgão, 
realizada em Outubro de 2020. 
A SADC BC é o órgão máxi-
mo das associações empresa-
riais ao nível da SADC, que 
integra 16 Estados membros e 
6 associações empresariais. A 
SADC Business Council tem 
como missão influenciar a for-
mulação de políticas públicas 
para facilitação do acesso ao 
mercado, industrialização, de-
senvolvimento de cadeias de 
valor e desenvolvimento sócio-
-económico regional, continen-
tal e mundial. 
O Secretariado interino desta agre-
miação funciona junto da NEPAD 
Business Foundation. O Comité 
Executivo da SADC BC segue o mo-
delo da Troika da SADC e é com-
posto por um Presidente, Vice-Presi-
dente e um Tesoureiro. 
Para o mandato 2020-2021 com-
põem o Comité Executivo da SADC 
BC: Presidente: Agostinho Vuma – 
Confederação das Associações Eco-
nómicas de Moçambique (CTA); 

Madalitso Kazambe – Câmara de 
Comércio e Indústria do Malawi 
(MCCI) e Angelina Ngalula- Funda-
ção do Sector Privado da Tanzânia 
(TPSF).
A CTA irá apostar, nesta presidên-
cia, na endogenização da economia 
regional através do financiamento ao 
desenvolvimento industrial e no for-
talecimento de parcerias para a par-
tilha dos recursos em prol do desen-
volvimento empresarial e dos povos 
da Comunidade.

Vale abre vagas para estágios 
remunerados 

BCI lança campanha “Usa máscara”

CONDOR e Banco Único dinamizam 
exportação da amêndoa de caju no País

Vuma eleito Presidente da 
Confederação Empresarial da SADC 

Marcas em Movimento
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economia
Chaves comanda Associação Internacional dos Aeroportos de África
O Presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique (ADM), Ema-
nuel Chaves, foi há dias nomeado Presidente da Associação Internacional dos Aeroportos de África 
(ACI-África). “A nomeação é fruto do reconhecimento do trabalho que a empresa Aeroportos de 
Moçambique tem estado a levar a cabo”, assinala ADM.

Devido ao impacto da Covid-19

PIB da indústria extractiva deve 
crescer 1,5 porcento este ano 

Exportações e importações 
registam uma redução de 24% 
As exportações e importações de 
Moçambique registaram uma re-
dução de 24% entre os meses de 
Janeiro e Setembro de 2020 em 
relação ao período homólogo de 
2019, devido ao impacto da pan-
demia da Covid-19, segundo da-
dos divulgados na semana finda, 
na cidade de Maputo, pelo Mi-
nistério da Indústria e Comércio.
Trata-se de um impacto que se 
deveu, particularmente, ao en-
cerramento das fronteiras, ao 
declínio das cadeias de valor e 
à oscilação dos mercados. Es-
tes factores levaram o Governo, 
através do Ministério da Indús-
tria e Comércio, em parceria 
com a União Europeia, no âm-
bito do programa “Promove Co-
mércio”, a organizar um webinar 
sobre as “Dinâmicas das Expor-
tações para a União Europeia 
Mesmo em Tempos de Covid-19 
em Moçambique”.
A escolha da União Europeia 
como mote para o evento reside 
no facto de, nos últimos 10 anos 
(2011-2020), ser o principal par-
ceiro comercial de Moçambique, 
figurando como destino de 38% 
do total das exportações, o cor-
respondente a 14.158,06 milhões 
de dólares norte-americanos. Em 
2019 e 2020, por exemplo, o País 
exportou para aquele mercado 
504.1 e 197.3 milhões de dólares, 
respectivamente.
Essencialmente, o evento ti-
nha como objectivo divulgar o 
Acordo de Parceria Económica 
(APE), um instrumento legal 
que regula as relações comer-
ciais entre os países de África, 
Caraíbas e Pacífico (ACP) com 
a União Europeia, ratificado por 
Moçambique, através da Resolu-

ção n° 12/2017 de 16 de Outu-
bro.
O acordo estabelece e introduz 
um novo regime de cooperação 
económica e comercial com a 
União Europeia, permitindo a 
Moçambique maximizar o tra-
tamento preferencial que tem 
nas relações comerciais, expor-
tar para a UE livre de quotas e 
direitos aduaneiros, beneficiar e 
usar regras de origem mais fle-
xíveis e vantajosas na produção 
dos bens que exporta, de facto-
res de produção mais baratos, de 
melhor qualidade e mais inova-
dores.
Na ocasião, a vice-ministra da 
Indústria e Comércio, Ludovi-
na Bernardo, referiu que, volvi-
dos quatros anos da vigência do 
APE, o Governo pretende actua-
lizar e integrar melhor o Plano 
Operacional da sua implemen-
tação, potenciar, profissionalizar 
e modernizar a capacidade das 
micro, pequenas e médias empre-
sas, fomentar o desenvolvimento 
da industrialização, promover a 
digitalização e o comércio elec-
trónico, bem como massificar 
a informação de mercado e das 
oportunidades de negócios e in-
vestimentos existentes.

Para Ludovina Bernardo, o 
evento constituiu uma oportuni-
dade para reflectir sobre “(i) os 
constrangimentos, desafios e os 
impactos reais da Covid-19 nas 
transacções comerciais com a 
EU, (ii) a necessidade da prio-
rização das cadeias de valor do 
agronegócio, indústria, turismo e 
serviços, (iii) a modernização do 
ecossistema administrativo, pro-
cessual e institucional de apoio 
ao comércio externo, assim como 
sobre (iv) as melhores formas de 
divulgação integrada do Acordo 
de Parceria Económica como 
uma oportunidade para maximi-
zar as nossas exportações”. 
Por seu turno, o embaixador da 
União Europeia em Moçambi-
que, António Sanchez-Benedito 
Gaspar, sublinhou que, ape-
sar do impacto da Covid-19, o 
balanço da implementação do 
Acordo de Parceria Económica 
é positivo, tendo em conta que 
“havia (antes da eclosão da pan-
demia) uma tendência crescente 
em termos de aumento das tro-
cas comerciais e económicas en-
tre Moçambique e UE”.
“Este é um acordo que estabele-
ce uma relação de reciprocidade 
progressiva e assimétrica, des-
truindo barreiras e construindo 
pontes económicas e comerciais”, 
disse o diplomata, para quem a 
solidariedade e a cooperação, 
associadas a instrumentos e ins-
tituições capazes, flexíveis e re-
silientes são indispensáveis em 
momentos como o que o mundo 
atravessa. “É um momento desa-
fiador, mas devemos, sempre, ter 
um olhar positivo, optimista e 
uma visão estratégica e de longo 
prazo”.

Ludovina Bernardo

O Produto Interno Bruto 
do sector da indústria 
extractiva para o ano 
de 2021 terá um cresci-
mento positivo anual de 
1,5% comparativamente 
às previsões de 2020. No 
entanto, as exportações 
globais de minérios vão 
registar um crescimento 
de 56,8% comparativa-
mente às previsões de 
2020.

Elísio Muchanga 

Segundo indicam as 
previsões do Executi-
vo, este crescimento 
será alcançado apesar 
do Plano Económico 

e Social poder ser implementado 
num contexto ainda da Covid-19 
que vai afectar a produção dos 
minerais.
 O crescimento do PIB neste 
sector também deve-se à adap-
tação das medidas de mitigação 
dos impactos negativos adopta-
das pelas empresas, a produção 
dos minerais com grande peso 
na estrutura global (ouro, zircão, 
ilmenite, carvão coque e térmico, 
rubi e gás natural). 
De acordo com as previsões do 
Governo, a produção do ouro 
em 2021 deverá crescer, mercê 
do bom desempenho das empre-
sas produtoras deste mineral em 
2020, bem como a perspectiva 
de abertura de duas minas no 
segundo trimestre de 2021, com 
uma estimativa média de produ-
ção de 11Kg por mês.
“Prevê-se ainda para 2021 um 
crescimento dos níveis de pro-
dução de areias pesadas (ilmeni-

te, zircão, rutílo, concentrado), 
como resultado parcial da trans-
ferência da planta de processa-
mento a húmido das empresas”, 
refere o Executivo.
Ainda neste sector, de referir 
que as areias pesadas de Chi-
buto realizaram este ano a sua 
primeira exposição de titânio e 
prevê exportar nesta primeira 
fase cerca de duas mil toneladas 
deste minério para o mercado 
asiático.
Ainda de acordo com as projec-
ções, para o sector da indústria 
extractiva o plano de produção 
de grafite, em 2021, é de 69 mil 
toneladas. 
“Os efeitos da Covid-19 levaram 
à paralisação das actividades, 
em 2020, de uma das maiores 
empresas de produção de grafite 
no País, associada à queda dos 
preços no mercado internacio-
nal, facto que condicionou que 
as previsões de produção este 
ano fossem feitas em baixa re-
lativamente aos níveis atingidos 
nos anos de 2018 e 2019”, refere 
o Governo.
Para 2021 prevê-se que a pro-
dução de rubi atinja níveis de 
1.750.000 carates, dado que as 
operações irão decorrer nos dois 
tipos de depósitos, primário e 
secundário, não obstante a em-
presa que produz o rubi ter pa-
ralisado as actividades por um 
período de três meses (Abril a 
Junho) de 2020. 
Já no que diz respeito à produ-
ção do carvão mineral, o fun-
cionamento das mineradoras de 
carvão mineral, em 2021, conti-
nuará condicionado devido aos 
afeitos da Covid-19. Os grandes 
consumidores externos fechados, 
facto que leva as empresas a 
produzirem com base nas enco-
mendas. 
Perante esta realidade, a pro-
dução de carvão coque em 2021 
está planificada para 9.385.600 
toneladas e 6.685.200 toneladas 

de carvão térmico, representan-
do um crescimento de 93,5% e 
120 % respectivamente.
 De salientar que um dos maio-
res produtores de carvão mine-
ral do País anunciou o desinves-
timento neste sector, facto que 
poderá influenciar no alcance 
das metas projectadas pelo Exe-
cutivo.
O outro recurso mineral de 

maior peso na estrutura global 
de produção é o gás natural. 
Em 2021 a produção vai crescer 
em 6,4% devido ao restabeleci-
mento do curso normal das ac-
tividades económicas na África 
do Sul, principal e único merca-
do de exportação.
Em 2021, as exportações glo-
bais de minérios vão registar um 
crescimento de 56,8% compara-

tivamente às previsões de 2020, 
como resultado do crescimento 
acentuado dos metais não-metá-
licos em 165,4% (principalmente 
o grafite, betonite, diatonite e 
granito em blocos) e dos mine-
rais combustíveis (carvão coque 
e térmico) em 133,7%, e a pre-
visão da abertura dos grandes 
mercados mundiais de exporta-
ção.
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Depois do insulto e da detenção, veio o 
perdão. Ao mais alto nível, com direito 
a uma audiência, o ofendido sentou 
com os ofensores para o desespero dos 
defensores do ofendido. As questões 
chegaram depois de anunciado o perdão, 
não sem antes os ofensores, de camisete, 
calça jeans e sapatilhas, ofenderem os 
protocolos da Presidência da República.
 Com as inundações na zona sul, milhares 
de pessoas sitiadas; a instabilidade na zona 
Centro (Nhongo ainda não foi capturado 
apesar da grande caça ao homem); o 
terrorismo no Norte e esta Covid-19 que 
é omnipresente e acabou devolvendo 
Armindo Tiago ao lugar de médico, não 
haviam agendas mais importantes para 
cumprir? E não demoraram vozes a pen-
sar que insultar ao PR servia como uma 
carta de pedido de audiência. Se esta 
moda pega? Como diriam os brasilei-
ros, a estes que agora a Nossa Sra. dos 
Relaxamentos anunciou que vamos 
pagar mais uma dívida corrupta. Um 
lugar no Conselho de Segurança da 
ONU custa-nos assim tanto?  
Enquanto lá não chegamos nos de-
batemos ainda com as tempestades, 
as trazidas pelos ventos e pelas 
chuvas, mas também as permitidas 
por falta de ordenamento urbano. 
As ilhas que se tornaram as casas 
de luxo no triunfo, que até podia 
ser uma valorização do imóvel 
(todo o mar ali perto), só provam 
a quantidade de água e de vento no 
cérebro dos novos ricos.
Mais uma tempestade de visita a 
Moçambique que se tornou um 
destino-corredor de tempestades de 
toda a sorte. Desta  vez o nome – 
Guambe – é-nos familiar. Se Santos 
de Casa não fazem milagres (que 
o diga Marcelino), esperemos que 
os vilões não nos causem também 
grandes estragos. 

Ofendidos
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Aniversariantes

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

  Eu sei que perdi o prazo e 
estou atrasada com a 

minha mensagem, mas 
peço desculpas. Sim-
plesmente precisava 
de te mandar uma 
mensagem, mesmo 
que atrasada, mãe. A 
vida sempre merece 
ser celebrada, mesmo 

que seja uns diazinhos 
atrasado. Então aqui es-

tou, minha rainha, para te 
transmitir os meus votos de 

aniversário e o meu amor. Eu te desejo muitos 
sorrisos e momentos especiais nessa nova fase 
da tua vida. Que cada dia seja uma aventura 
e aproveite ao máximo. Votos da tua filha 
Érica Chongo.

Princesa, gostaríamos 
de te oferecer mil pre-

sentes. Na verdade 
faríamos qualquer 
coisa para te ver 
feliz. Isso não é 
sequer novidade, 
mas especial-
mente hoje, Ra-
faela, lutaríamos 

ainda mais para 
fazer o teu coração 

sorrir. Tu tens sido 
uma menina incrível, 

dona de um coração de 
ouro e sempre atenta ao que se passa ao teu 
redor. Isso demonstra que te preocupas com 
o mundo e és um ser humano deslumbrante. 
Parabéns! Votos dos teus pais.

Hoje é teu aniversário, 
filho, mas quem festeja 

realmente somos nós. 
Tu foste a realiza-
ção de um sonho 
e trouxeste muito 
amor e felicidade 
para as nossas vi-
das. Hoje é a luz dos 

teus olhinhos que 
ilumina o coração e 

o teu sorriso significa o 
mundo para os teus pais. 

Somos felizes porque tu existes e pela tua 
felicidade enfrentaremos o mundo se for 
preciso. Temos muito orgulho em ti e no 
menino que te estás tornando. Se todos os 
filhos fossem como tu o mundo seria mais 
emocionante. Votos dos teus pais. 

Rafaela 
Blessing

Ofélia 

Raquia 
Gessica

Melita 

Hoje a melhor irmã mais 
velha do mundo está 

de parabéns e eu me 
sinto imensamente 
feliz por vê-la cel-
ebrar mais um 
ano de vida. É 
a minha grande 
amiga, aquela 
que está presen-

te nos bons mas 
principalmente 

nos maus momen-
tos e que está sempre 

l á para mim. Sabe sempre 
quais as palavras certas que deve dizer 
para que eu me sinta melhor por nos 
tornarmos essa família alegre em todos 
os sentidos. E  sem dúvida alguma que 
alguém que admire do fundo do meu 
coração. Votos do Martinho. 

Feliz aniversário! Hoje 
é o teu dia especial, 

pois completar mais 
um ano de vida é 
um momento de 
alegria, de cele-
brar junto dos que 
mais amas, junto 
daqueles que têm 
um sorriso e um 
abraço sincero 

para compartilhar 
contigo neste dia de 

festa. Abras o teu cora-
ção para todas as felicita-

ções, para a alegria que é a dádiva da 
vida e usufruas dela o melhor que consi-
gas. Parabéns e muitas felicidades! Que 
a vida continue sorrindo e presenteando-
te com as melhores graças, com muito 
amor, saúde e felicidades mil.

Tem coisas na vida que 
só a experiência é ca-

paz de proporcionar. 
Quando vejo a tua 
forma serena de 
encarar o mundo 
aprendo muito con-
tigo. Nada faz mais 

feliz do que conhecer 
a vida através dos 

teus exemplos. Quando 
se descobre a pólvora tem 

a vovó que acredita.  Ah vovó, quem pode 
não amar esse rostinho carinhoso, esse 
olhar seguro, e tantas histórias bonitas 
escritas no coração. Deus com certeza 
te vai presentear com muitos dias felizes 
iguais a esse. Parabéns! Votos dos teus 
netos. 

Luzia 
Mãe, por todos os camin-

hos que com inten-
sidade tu ainda pre-
tendes percorrer, 
mesmo que haja 
obstáculos, estes só 
nos fazem amadu-
recer e aprender a 

caminhar por ruas 
lindas e felizes. Que 

consigas tornar todos 
os teus sonhos uma reali-

dade, através dessa mão de fibra que 
tens. Mesmo que atrasado, queremos 
te dizer que apesar daquele dia ter-
mos esquecido, quando lembramos 
sentimos uma culpa muito grande 
pelo teu aniversário. Muitas felici-
dades mãe. Votos das tuas filhas. 

Meu bem, eu tenho um 
presente para ti. Este 

não tem embrulho 
nem lacinho, mas 
é muito especial. 
E s s e  p r es ent e 
não dá para ver, 
nem para tocar 
ou cheirar, mas 
é  v e r d a d e i r o . 

Esse presente és 
tu. Feliz aniversário 

minha esposa, minha 
vida! Aproveite muito este 

dia e lembre-te que estarei sempre ao 
teu lado para garantir o teu sorriso, 
paz e alegria. Rodeie-te de tudo aquilo 
que te traz felicidade e grite ao mundo 
inteiro o quanto é bom ser feliz. Para-
béns! Votos do Martinho.

Julieta
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Mafalala Walking Tour distinguido no Travelers Choice 
Mafalala Walking Tour é o vencedor do prémio “Travelers Choice” para 2020, na categoria Excursões e Caminhadas, 
atribuído com base no somatório de um ano de comentários de viajantes no Tripadvisor, a maior rede social para a divul-
gação do turismo no mundo.

A lei moçambicana limita nascimento de cineastas 

Mazuze conquista outra posição de destaque na Noruega

Os jovens cineastas mo-
çambicanos Pedro Hilário 
e Moisés de Sousa sen-
taram com o Magazine 
Independente. Falaram da 
sua paixão pela cinema e 
do que ele pode influen-
ciar.  Mas questionaram 
também a lei de cinema, 
que, no entender deles, 
limita os criadores.

Adelina Pinto

Em jeito de intro-
dução, o cineas-
ta Pedro fala do 
que o motivou 
a seguir a área. 

“Foi quando descobri que o 
cinema, para além de regis-
tar um acontecimento, tam-
bém pode estimular e mudar 
a concepção das pessoas de 
forma a engrenar no espíri-
to daquilo que é o conteúdo 
em questão”.   Já ao cineas-
ta Moisés o que motivou foi 
uma infância associada aos 
filmes. Então, quis transmitir 
essa realidade onde vive, per-
cebeu que é possível fazer. 

Juntos tem um projecto com 
tema “lição de vida” em que 
envolvem jovens, idosos e 
crianças para apurar um mo-
delo de convivência social, 
“naturalmente para que te-
nhamos uma sociedade sau-
dável”. 
No trabalho desenvolvem 
conteúdos na base de temas 
de interesse social, como as-
suntos conjugais de relacio-
namento entre pai e filho.
“Produzimos um filme curta-
-metragem “Covid-19”, que 
neste momento esta em análise 
no Ministério da Saúde, para 
a divulgação, que conta com 
um conteúdo de interesse glo-
bal, não só para Moçambique. 
Quando divulgamos em alguns 
programas televisivos ainda es-
tava na criação, mas agora so-
freu alterações em 80 %”. 
Tem também um evento juve-
nil designado “belo ao extre-
mo”. O público, indicam, tem 
estado a receber com entusias-
mo o projecto destes jovens. 
“Acreditamos que no país nun-
ca viram algo idêntico”, notam.
Desde o início do trabalho 
como cineastas, dizem, já ti-
veram alguns documentários 
que os marcaram, como “lição 
de vida” que desde o primeiro 
minuto é impossível abando-
nar, com línguas locais, o que 

O saxofonista e compositor 
moçambicano Ivan Mazuze 
foi, recentemente, convidado 
e apontado como conselheiro 
administrativo para a concei-
tuada sala de concertos na 
cidade de Oslo, denominada 
Cosmopolite Scene. 
Esta nomeação acontece pou-
cos meses depois de ter sido 
indicado para o cargo de con-
selheiro nacional para o Fó-
rum de Jazz na Noruega, o 
Riksscenen, que é a casa re-
presentante nacional da mú-
sica e dança folclórica nacio-
nal e internacional.
O instrumentista radicado 
na Noruega foi indicado pela 
Presidente do Conselho, Ani-
ta Rathore, e vai permanecer 
no cargo por dois anos. 
Para Mazuze, é enorme a sa-
tisfação de poder fazer parte 
do conselho administrativo 
do Cosmopolite Scene e con-
tribuir com a sua experiên-
cia como artista, consultor e 
curador cultural. 
“É meritório fazer parte des-
te elenco como conselheiro 
administrativo, especialmen-
te para uma casa que contri-
buiu para a minha elevação 
enquanto artista, pois Cos-
mopolite Scene foi e tem sido 
uma das plataformas que ve-
nho usando na apresentação 
dos meus inúmeros projectos 
artísticos, bem como para 
várias colaborações com ar-
tistas internacionais na No-
ruega, com o objectivo de 
expandir para um público 

diverso”. 
O conselho administrativo, 
agora liderado pelo moçam-
bicano Ivan Mazuze, é res-
ponsável por garantir que 
haja directrizes artísticas em 
todas as actividades da casa. 
Este órgão opta por criar um 
conselho administrativo com 
membros de diversas compe-
tências nas suas respectivas 
áreas, e Mazuze foi escolhido 
como representante artístico 
neste órgão.
Cosmopolite Scene é um dos 
principais palcos da música 
nacional norueguesa e in-
ternacional, jazz e projectos 
culturais emocionantes ba-

seado na Noruega. Depois de 
se mover entre vários locais 
diferentes em Oslo, Cosmo-
polite está, desde 2008, fixa-
do no edifício histórico Soria 
Moria em Torshov. O espa-
ço há  muito se estabeleceu 
como um importante ponto 
de encontro entre pessoas e 
culturas. Além disso, o lugar 
oferece algumas das melhores 
experiências musicais e cul-
turais da capital. Ao longo 
dos anos, Cosmopolite Scene 
apresentou grandes nomes 
internacionais, como Gerry 
Mulligan, Diana Krall, Chick 
Corea, Joe Zawinul, Bo Did-
deley, Marcus Miller, Nusrat 
Fateh Ali Khan e Mulatu 
Astatke, Gregory Porter, e 
Salif Keita.
O fundador, originário de 
Marrocos, Miloud Guiderk, 
recebeu vários prémios e ho-
menagens ao longo dos anos. 
Em 2001, Guiderk foi agra-
ciado com o Prémio Festival 
de Jazz de Oslo pela sua di-
fusão idealista da world mu-
sic em geral e da música jazz 
em particular, para a for-
mação e diversão do público 
cultural da capital. 
Ivan Mazuze tem conquista-
do um amplo espaço de ges-
tão e criação na Noruega, 
país onde está radicado há 
uma década. Suas qualifica-
ções vão para além de um 
instrumentista e compositor. 
Mazuze é consultor cultural 
e gerente de produção para o 
Município de Drammen.

foi um estímulo para os cineas-
tas. “O impacto que o projec-
to pode trazer para o estilo de 
vida de hoje é resgatar os prin-
cípios morais. Como vê, não há 
princípios morais na sociedade 
porque não optam pelo lado 
positivo das coisas. E preten-
demos resgatar os princípios 
morais”. 
Contam que tem estado a ter 
obstáculos na produção dos 
filmes. A Política do Cinema 
em Moçambique, indicam, não 
ajuda aos cineastas, em parti-
cular independentes. “As políti-
cas acabam não nos ajudando 
porque a Lei do Cinema que 
está, desde 2016 em vigor, não 
ajuda por causa das taxas de 
rodagem que é preciso pagar, 
valores elevados corresponden-
tes a quatro ou cinco salários 

mínimos para pagar uma licen-
ça de apenas 12 meses”. 
Para eles, que ainda tem que 
obter uma câmara profissional 
com qualidade e sem patroci-
nador, esta lei desfaz sonhos 
e limita o nascimento dos ci-
neastas. “Futuramente, vamos 
mudar essa situação e tornar 
os cineastas moçambicanos 
livres de explorar os recursos 
culturais a nossa disposição”, 
garantiram. 
Mas, mesmo com as dificulda-
des, continuam a trabalhar. 
Recebem o feedback das pes-
soas que tem acesso as nossas 
obras. 
As dificuldades que exis-
tem para que o cinema mo-
çambicano seja reconhecido 
mundialmente, pensam, é a 
promoção. “Apelamos ao Go-

verno “a aceitar a arte, a nos-
sa cultura e o que sabemos fa-
zer, porque podemos fazer. A 
nossa dificuldade é de exibir 
os nossos próprios produtos. 
Acrescentar que as pessoas 
embora estejam em frente 
não valorizam muito a arte”. 
O cinema moçambicano no 
futuro, pensam, poderá não 
desenvolver muito enquan-
to não houver a revisão das 
políticas. “Muitos criadores 
de conteúdo estão revoltados 
pela criação da lei que limi-
ta um criador de conceber. 
Contudo, estará nesse baixo 
nível de reconhecimento. Um 
e outro filme vai escapar, no 
caso do Resgate que depois de 
muito período de existência só 
agora que teve a oportunidade 
de ser exibido”. 
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As Visitas do Dr. Valdez: O encanto da (des)ilusão 
Da Literatura ao Teatro

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

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

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

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

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

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

PUBLICIDADE

Venâncio Calisto criou 
um espectáculo a partir 
do romance “As Visitas 
do Dr. Valdez”. A obra 
de João Paulo Borges 
Coelho é só o ponto de 
partida, porque a meio do 
caminho o texto da peça 
ganha vida própria. Mas 
reitera este encanto da 
(des) ilusão patente no 
livro.

Elton Pila

A ilusão é  uma 
f a c a  d e  do i s 
gumes, conse-
quentemente 
também o seu 

antónimo. Há-de ser mais fe-
liz o iludido ou o desiludido? 
Há-de ser mais sacana quem 
ilude ou quem desilude? Eti-
moligicamente, a palavra 
também empurra-nos para 
esta confusão, afinal, illudo - 
que é a origem em latin - quer 
significar, simultaneamente, 
divertir e enganar.
É sobre a ilusão, entre a di-
versão e o engano, que gira o 
romance de João Paulo Bor-
ges Coelho “As Visitas do Dr. 
Valdez” (Prémio José Cravei-
rinha, edição 2004). Também 
é por estes campos que a peça 
deambula. Mas já lá vamos.
O livro, no núcleo duro, con-
ta a estória de duas irmãs, 
Sá Caetana e Sá Amélia, que 
com o criado Vicente, deixam 
a Ilha do Ibo para fixarem-se 
na Cidade da Beira, temendo 
os ventos da revolução para a 

Independência que já começa-
vam a soprar. É na cidade da 
Beira que Sá Caetana, talvez 
com a intenção de animar os 
dias entediantes – o que seria 
por diversão, talvez para fazer 

esquecer a irmã de cobrar-lhe 
as dívidas – o que seria uma 
vontade manifesta de enga-
nar, trama a volta de um Dr. 
Valdez, já morto, encarna-
do espalhafatosamente (sim, 
mesmo espalhafatosamente) 
por Vicente. 
Mas esta é apenas a primeira 
camada de leitura. O enredo 
tem como pano de fundo um 
período de transição. A par-
tir do passado de glória das 
duas irmãs, que no tempo da 
narrativa estão já idosas e do 
espreitar o futuro a partir das 
conversas de Vicente com os 
seus amigos, os criados das 
casas vizinhas, assistimos esta 
transição da época Colonial 
para a Independência. 
Esta segunda camada, já co-
meçamos a falar da peça, o 
encenador realça com dis-
cursos revolucionários que 
chegam a partir de um rádio 
d´época.
É nesta transição que está a 
actualidade do livro e a per-
tinência do espectáculo. Mu-
daram os ventos, calaram-se 
as armas, mas olhemos a obra 
como uma metáfora para 
a incerteza que assombra o 
mundo actual. Esta incerteza 
que coloca alguns com sauda-
des e outros com saudades e 
vontade do futuro. 

Desconstruir o livro para 
reconstruir a peça

 O romance apresenta vários 
subtextos que subsidiam e tor-
nam mais complexa a estória 
principal. O encenador simplifi-
cou-o e criou um universo úni-
co. O passado, peça-chave para 
percebermos o enredo, chega-
-nos a partir dos diálogos entre 
as duas irmãs, o futuro chega-
-nos também um pouco dali, 
mas mais dos discursos revolu-
cionários que são ouvidos por 
alguns segundos no decorrer do 
espectáculo. 

Para a narrativa da peça, foi 
parte do texto do livro deixado 
de lado, acrescido outro mais, 
em que é reiterado, talvez de 
forma mais escancarada do que 
no livro, este jogo de ilusão, 
entre a diversão e o engano, 
repete-se. 
Afinal, sabe Sá Amélia (Eunice 
Mandlate) - sabemos também 
nós, os espectadores - que Vi-
cente (Samuel Nhamatate) é 
quem se faz Dr. Valdez. Mas 
deixa-se levar para depois pro-
por ou impor (não sabemos, 
porque cochicha-lhe) ao criado 
que se faça Njungo Araújo, fa-
lecido marido de Sá Caetana 
(Sufaida Moyane). Nesta inver-

são de papéis que não é expli-
cada, talvez nem devesse ser, é 
mais o teatro dentro do teatro, 
a diversão. Como se se tratasse 
de um ritual, a peça termina 
quase com a mesma acção que 
teria começado.
O espectáculo estreou no Tea-
tro Avenida, dia 19 de De-
zembro. Poucos dias antes, 
conversamos com o encenador, 
entre os ensaios. Vimo-lo preo-
cupado. Ouvimo-lo ditar qual o 
ritmo que deviam ter os passos 
dos autores. Afinal, no palco 
os passos têm de convidar o 
espectador a um  som, a um 
momento. Na peça, quando Sá 
Caetana põe-se a costurar, são 

os seus pés que nos convidam 
ao barulho de uma máquina de 
costura inexistente.
Mas também ouvimos, ao en-
cenador, dizer que tom devia 
ser colocado na fala, que ges-
tos deviam ser feitos. Porque 
no teatro, assim como na vida, 
mais do que o que se diz, im-
porta o como e com o quê se 
diz. Afinal, é isto que nos deixa 
entrever a intenção.
Vimo-los, o encenador e os 
actores, voltarem ao ponto de 
partida. Repetirem os tempos, 
os tons, os gestos, os sentidos, 
quantas vezes fossem precisas 
até acertar tudo ou estar lá 
perto. Vimo-los, num processo 
de criação aberto, todos com 
uma palavra a dizer. O espec-
táculo teve casa cheia e aplau-
sos no final, alguns de pé. 
Na Fundação Fernando Lei-
te Couto, também com casa 
cheia, o espectáculo foi apre-
sentado com ligeiras, mas 
significativas mudanças. A 
peça foi retrabalhada. Mas, 
diga-se, porque dizer é preci-
so, a primeira representação 
foi melhor conseguida. Não 
pelo espaço, porque “palcos” 
alternativos são uma aposta 
do teatro contemporâneo, 
mas por alguns momentos 
que foram retirados que da-
vam mais vida ao sentido 
que se queria transmitir na 
peça.

Para a narrativa da peça, foi parte do texto do livro deixado de lado, acrescido outro mais, em que é reiterado, 
talvez de forma mais escancarada do que no livro, este jogo de ilusão
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Lebron James anuncia entrada no mundo da música
O ícone do basquetebol norte-americano e figura dos Los Angeles Lakers, com quem con-
quistou na última temporada o seu quarto título de campeão da NBA, Lebron James, anunciou 
recentemente que está a preparar-se para a entrada no mundo da música.desporto

As províncias de Nampula, no 
Norte do País, e Inhambane, 
no extremo Sul, “arregaçam as 
mangas” para a partir das se-
lecções provinciais produzirem 
resultados que tornem as mes-
mas regiões grandes referências 
do futebol nacional. 
Falando há dias à margem da 
cerimónia de entrega de mate-
rial e equipamentos desportivos 
às associações provinciais pela 
FMF, os representantes destas 
duas parcelas do País manifes-
taram a sua satisfação e assu-
miram o compromisso de tra-
balhar para fazer diferença no 
actual estágio do futebol. “O 
material que recebemos é uma 
mais-valia para o futebol na 
província de Inhambane, sobre-
tudo para os actores directos 
que são os jogadores que am-
bicionam chegar longe”, disse 
Manuesse Ribeiro Maela, Secre-
tário-geral da Associação Pro-
vincial de Futebol de Inhamba-
ne (APFI). 
Com os apoios concedidos pela 
FMF, a província de Inhamba-
ne aposta a médio e longo pra-
zo em fazer uma indústria de 
futebol, para consumo e venda 
de talentos. 
Maela sustenta o seu ponto de 
vista afirmando que à seme-
lhança de outras províncias, 
Inhambane possui “matéria-pri-
ma” para produzir jogadores de 
futebol. Outrossim, enaltece as 
parcerias com algumas institui-
ções locais, como o caso do Go-
verno provincial e dos conselhos 
autárquicos que colaboram para 
o desenvolvimento do futebol.
“A província tem já preparada 
toda uma estrutura organizativa 
para movimentar as selecções 
provinciais de diferentes esca-
lões, incluindo femininos”, disse. 
Maela acrescentou que a acção 
é coordenada no terreno pelo 
director técnico provincial. No 
entanto, o jovem executivo da 
APFI reconhece ainda a prepon-
derância dos cursos de treinado-
res levados a cabo pela FMF, 
tendo anotado que no curso 
do Nível “D” beneficiaram da 
instrução, em Inhambane, 41 
técnicos e para o Nível “C” a 
província tem alistados 30 for-
mandos.

FMF apoia associações 
provinciais de Nampula 
e Inhambane

Governo desmantela incubadora do vírus da 
Covid- 19 escondida na comunidade desportiva 

O Governo moçambica-
no, depois de suspender 
o Moçambola devido à 
propagação da Covid-19 e 
não segurança na tes-
tagem, veio à ribalta, na 
semana passada, travar 
a incubadora do vírus da 
doença que se estava a 
alastrar na comunidade 
desportiva. Com a tole-
rância para o regresso 
aos treinos, seguida de 
testagem em massa, 
apenas 6 clubes das 14 
do Moçambola estão em 
condições de regressar 
aos treinos, devido à taxa 
baixa de positividade.

Alfredo Langa

Naquilo que po-
demos chamar 
de treino para 
c o m b a t e r  a 
Cov id - 19  em 

Moçambique, muito recen-
temente o Governo, através 
do Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, suspendeu o Moçam-
bola por um período de 30 
dias. Entretanto, já foram 
disputadas apenas 4 jorna-
das do certame. 
Esta tomada de decisão ti-
nha em vista o enquadra-
mento das medidas de pre-
venção com vista a mitigar 
a propagação da Covid-19, 
que tem vindo a registar um 
indesejado crescimento da 
doença no País. 
Os clubes que militam no 
Moçambola, a Liga Moçam-
bicana de Futebol (LMF) e 
a Federação Moçambicana 
de Futebol, (FMF) entraram 
num conclave desportivo de 
emergência, visando encon-
trar uma saída enquanto 
decorre a suspensão por 30 
dias. 
Como forma dos clubes que 
disputam o Moçambola vol-
tarem no mínimo aos trei-
nos, o Governo, através do 
Conselho de Ministros, auto-
rizou o regresso aos treinos 
para as 14 equipas que mili-
tam no Moçambola com re-
gras bem definidas para tal.
 A retoma aos treinos impos-

ta pelo Governo aos 14 clu-
bes do Moçambola só acon-
tecerá com pelo menos 10 
porcento de jogadores com 
teste positivo para o novo 
coronavírus. Esta foi uma 
saída provisória encontra-
da para contribuir de forma 
segura e ajudar os jogadores 
da selecção nacional ao nível 
doméstico que possam estar 
em actividades, tendo em 
conta o duplo compromis-
so dos Mambas no próximo 
mês de Março, diante do 
Ruanda e de Cabo Verde, 
para o CAN Camarões-2021. 
Esta decisão minimiza, ou 
seja, evitaria uma nova pré-
-época quando o campeona-
to for reatado já na quarta 
jornada.
 O Governo, através da Se-
cretaria de Estado do Des-
porto, Federação Moçam-
bicana de Futebol e Liga 
Moçambicana de Futebol, 
criaram condições para que 
os 14 clubes do Moçambola 
fossem submetidos a testes 
de despiste de Covid-19, fac-
to que aconteceu nos dias 11 
e 13 de Fevereiro. Um dado 
que deixou o Governo, preo-
cupado, apesar de ter permi-
tido o regresso aos treinos, é 

o número de atletas infecta-
dos pela Covid-19 nos clubes 
do Moçambola, com uma 
taxa de positividade de 12.3 
porcento, portanto acima da 
média nacional, que é de 10 
porcento.
Entretanto, das 14 equipas 
que participam no Moçam-
bola apenas seis apresenta-
ram uma taxa de positivida-
de abaixo de 10% em relação 
aos testes de despiste para 
o novo coronavírus, tendo 
o Conselho de Ministros de-
cidido na semana passada 
que os clubes que registaram 
uma taxa inferior a 10% de 
casos positivos do novo co-
ronavírus seriam autorizados 
a regressar ao treinamento, 
enquanto vigora a suspensão 
do Moçambola2021 em Mo-
çambique. 
Segundo o documento da Se-
cretaria de Estado do Des-
porto (SED), através da Di-
recção Nacional do Desporto 
de Rendimento, apenas seis 
clubes estão permitidos a 
regressar aos treinos, sendo 
que muitos deles poderão 
iniciar a partir desta segun-
da-feira, após a passagem do 
ciclone Guambe.
Segundo apuramos, os seis 

Regresso aos treinos abrange poucas equipas numa primeira fase  

Pormenor de um processo de testagem aos jogadores do Moçambola
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Há barulho no 
Sporting de Quelimane

Está longe de ser harmo-
nioso o processo eleitoral 
que reconduziu Arman-
do Cardoso, a mais um 
mandado de quatro anos 
à frente do Sporting de 
Quelimane. Tal deve-se 
ao facto de a lista encabe-
çada por Manuela Dallas 
estar inconformada com o 
facto de se ter assistido ao 
que chama de “processo 
viciado pela lista de con-
tinuidade”. 
Nelson Chagunda, manda-
tário da lista, afirma que 
desde que “manifestamos 
a intenção de apresentar 
a nossa candidatura co-
meçamos a assistir a uma 
tentativa de inviabilizar a 
nossa lista, acho movido 
pela direcção, que esta-
va fora de mandato desde 
Outubro de 2020”. 
Segundo ele, depois de 
um aturado processo ne-
gocial chegou-se a consen-
so quanto à realização de 
eleições e, inclusive, ficou 
claro quais eram as con-
dições para participar da 
Assembleia-Geral eleitoral, 
mas com o aproximar do 
acto “começaram a criar 
dificuldades no forneci-
mento da documentação 
que ia orientar o proces-
so. Foi aí que começou a 
se verificar manobras para 
viciar o acto”, afirmou ci-

tando como exemplo “a 
listagem de familiares e 
trabalhadores da empresa 
do vice-presidente da As-
sembleia-Geral sem terem 
a situação regularizada. 
No clube não se admitia 
novos sócios há bastante 
tempo, mas estes foram 
colocados na lista e sempre 
que pedimos informação 
para estarmos dentro do 
processo tivemos como res-
posta um silêncio”. 
A referida lista dos que 
foram integrados à última 
hora tem sete elementos 
que têm ligação familiar 
com elementos da l ista 
vendedora e trabalhadores 
da empresa do vice-presi-
dente da Mesa da Assem-
bleia-Geral. Ao todo são 
17 pessoas tidas como ile-
gais e a candidata Manue-
la perdeu por 12 votos de 
diferença. “Pelo que se vê, 
quem ganhou as eleições 
no Sporting de Quelimane 
foi a empresa CHAMAU-
NE MULTISERVICE”.
 Inconformados com este 
processo, a lista de Ma-
nuela solicitou a inter-
venção da Direcção Pro-
v inc ia l  da  Juventude , 
Emprego e Desporto, e do 
representante do Conse-
lho Nacional do Desporto, 
mas “nada visível foi feito 
até agora”, refere a fonte.

O País está fora de duas gran-
des provas africanas, designa-
damente o CAN de 2020 na 
Mauritânia e a janela de apu-
ramento para o Afrobasket. 
Neste contexto, os Mambinhas 
não conseguiram passar à ou-
tra fase do grupo, tendo aver-
bado três derrotas diante do 
Uganda, por duas bolas sem 
resposta, frente à Mauritânia, 
pelo mesmo resultado, e por 
fim uma derrota gorda com os 

Camarões, por quatro bolas a 
uma. No certame, Moçambique 
só conseguiu marcar um golo. 
Entretanto, nos Camarões, na 
janela de apuramento para o 
Afrobasket, Moçambique não 
conseguiu o apuramento. A 
selecção nacional de basquete-
bol sénior masculina conseguiu 
cumprir o que havia traçado 
para a terceira janela de quali-
ficação para o Afrobasket 2021, 
que passava por vencer o Qué-

nia, por mais de 17 pontos. No 
entanto, os pupilos de Miguel 
Guambe, ao vencer por 44-71, 
ou seja, 27 pontos de diferença, 
atingiram o que pretendiam, 
mas as contas acabaram por 
não ser favoráveis, na sequên-
cia do triunfo dos quenianos, 
registado na noite de sábado 
diante de Angola, por 74-73.

Seis clubes regressam aos treinos  

Moçambique fora de duas 
grandes provas africanas 

clubes autorizados e suas 
respectivas percentagem são: 
Desportivo de Maputo que 
teve apenas um caso positi-
vo de 43 testados, o equiva-
lente a 2%, o Costa do Sol 
também com um caso de 36 
testes (3%), o Textáfrica de 
Chimoio, com um caso po-
sitivo em 55 diagnósticos 
(2%), a Liga Desportiva de 
Maputo com dois casos po-
sitivos das 50 amostras reco-
lhidas (4%), o Incomáti de 
Xinavane com dois de um 
total de 31 pessoas testadas 
(6%) e, por fim, o Matchedje 

de Mocuba com 5% de casos 
positivos, visto que teve dois 
casos positivos de 39 exa-
mes. 
As restantes oito equipas 
que disputam a maior pro-
va de Moçambique, Moçam-
bola, continuarão em con-
finamento, voltando a ser 
testados no dia 26 de Feve-
reiro pelo Instituto Nacional 
de Saúde, em coordenação 
com a Secretaria de Estado 
do Desporto. A medida será 
abrangente a todos os 14 clu-
bes, portanto o Ministério da 
Saúde e a Secretaria de Esta-

do do Desporto (SED) capa-
citaram recentemente mem-
bros das equipas médicas das 
entidades desportivas. 
Segundo o director nacional 
do Desporto de Alto Rendi-
mento, Francisco da Concei-
ção, a medida visa diminuir 
o impacto da contaminação 
nos recintos desportivos. 
Pretende-se com esta acção 
transmitir as melhores es-
tratégias e combinações pos-
síveis para dar vasão a esta 
situação da Covid-19, con-
cretamente na comunidade 
desportiva. Manuela Dallas

Mambinhas
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Na classe jornalística o 
vírus invisível do coro-
navírus também não dá 
tréguas. Estes tam-
bém estão expostos a 
infecção pela Covid-19 
devido à natureza do 
seu trabalho. Dois jorna-
listas, um deles tam-
bém activista social, 
Naldo Chivite, e Adão 
Matimbe, presidente da 
Associação Moçambica-
na de Imprensa Despor-
tiva (AMID), deram o 
seu testemunho volun-
tário, contribuindo para 
a prevenção deste mal 
que está a ceifar vidas 
no Planeta Terra.

Alfredo Langa   

Em Moçambi -
que quase que 
e ra  tabu a l -
guém aparecer 
publicamente 

a revelar o seu estado de 
positividade da Covid- 19, 
mas gradualmente o medo 
foi passando com as publi-
cações nas redes sociais, e 
não só, de algumas figuras 
a revelar e aconselhar o pe-
rigo da doença. Os jornalis-

tas não estão imunes a esta 
doença. Muito recentemen-
te vimos um testemunho 
do jornalista e activista so-
cial Naldo Chivite sobre se-
quelas psicológicas e físicas 
causadas pela doença. 
Na semana passada, o pre-
sidente da Associação Mo-
çambicana de Imprensa 
Desportiva (AMID), Adão 
Matimbe, falou da doença. 
No seu depoimento longo 
extraímos os mementos dra-
máticos. 
Eis alguns extractos: “o ví-
rus existe e é invisível. O 
quadro clínico agravou-se e 
começaram as dificuldades 
respiratórias. Literalmente 

faltava-me o ar para respi-
rar. A minha mente come-
çou a desenhar um quadro 
sombrio. Pairava a morte. 
A espera para um trata-
mento mais cuidadoso era 
longa. O ponteiro do meu 
relógio estava parado! Eu 
e os outros doentes demos 
entrada na enfermaria de 
Cardio-pneumologia, trans-
formada em enfermaria de 
trânsito para os doentes 
da Covid-19, no HCM. Ter 
uma cama naquela enferma-
ria não foi fácil. Foi preciso 
esperar toda a madrugada 
para que alguns doentes as 
desocupassem, por alta ou 
por óbito. Insuflado o oxigé-

nio, voltei à vida. Ao fim do 
dia recebi alta hospitalar. 
Dois dias depois voltei a 
ter falta de ar, consequen-
temente nova baixa hospi-
talar. Ao princípio estava 
novamente prostrado na 
sala de urgências do HCM. 
Quando finalmente as ca-
mas ficaram disponíveis 
fomos levados para a mes-
ma enfermaria. A minha 
mente voltou a vislumbrar 
vários cenários. Aquela sala 
transmitia medo, mas tam-
bém tranquilidade. Medo, 
porque o quadro clínico po-
deria se agravar e evoluir 
para óbito. Como dizem os 
médicosꓽ tranquilidade, por-

que poderia receber oxigé-
nio e cuidados médicos que 
me levassem a nova alta. 
Durante a medicação, um 
episódio voltaria a marcar-
-me. Repentinamente um 
doente piorou chegando a 
precisar de oxigénio. O pes-
soal em trabalho teve que 
recorrer, abruptamente, 
ao meu oxigénio. Daí uma 
movimentação brusca da 
minha cama, em troca 
com a do doente grave. 
Finalmente a alta hospi-
talar. Os médicos tinham 
uma certeza. Eu era hi-
pertenso, mas com sinais 
vitais estáveis. A 15 de 
Fevereiro passei por novo 
teste e o resultado positi-
vo chegou-me, seguido do 
aconselhamento do pes-
soal da Direcção de Saú-
de da Cidade de Maputo 
(DSCM).
 Antes de terminar as ter-
ríveis memórias passadas 
no leito hospitalar, quero 
elogiar o trabalho zeloso e 
abnegado dos profissionais 
da saúde. Não estou aqui 
para amedrontar quem 
quer que seja. O meu ape-
lo é para que todos possa-
mos assumir uma postura 
mais responsável na abor-
dagem da doença, ou seja, 
para além da adopção das 
habituais medidas de higie-
nização, sair de casa se for 
absolutamente necessário, 
pois quanto maior for o 
grau de exposição, maior é 
o risco de contágio”. 

A classe da comunicação social também é vulnerável à Covid- 19


