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Há revolta pela indicação de Efigénio Baptista para presidir o “caso dívidas ocultas”

Uma mexida
suspeita

- O magistrado, que é de nível distrital, já esteve
no banco dos réus e foi alvo de vários processos
disciplinares.
- É arrepiante que Efigénio Baptista tenha sido
promovido - Isálcio Mahanjane, advogado da
família Guebuza.
- O CSMJ, presidido por Adelino Muchunga, é
acusado de proteger Juiz problemático.

Mais uma da gestão
danosa de Naguibo

Cabo Delgado: MDM quer
mais cometimento da AR

Trabalhadores da Rádio Moçambique (RM) sem
água para beber e direcção de Naguibo acusada
de gastar cerca de 300 mil em 5 dias de reunião
de balanço do “Consultivo” de apenas um dia.

As vítimas de insurgência em Cabo Delgado
são os peticionários que devem merecer maior
atenção por parte da Assembleia da República
(AR), indica o MDM.

Serviço da dívida
vai continuar a
crescer até 2022

Raptores voltam a passear a classe
SERNIC desconhece dono das câmaras de vigilância
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RM sem água de beber e direcção de Naguibo acusada de gastar 300 mil em reunião

“Gozo de protecção do Primeiro-ministro”

O

PCA da Rádio Moçambique (RM), Abdul Naguibo, é acusado de ser o
promotor de discórdia e desmandos na estação emissora, cuja gestão, entre outras coisas, não consegue prover água de beber para os funcionários,
numa altura em que a direcção gastou, em 5 dias, cerca de 300 mil meticais em encontro para avaliar um Conselho Consultivo de um dia.

nhar que estava atento ao que
estava a acontecer na estação
emissora de rádio.
O MAGAZINE soube que o
exímio protector do PCA Na-

capaz de colocar freio ao PCA
intocável.
Para ouvir a sua versão, o
jornal chegou à fala, via telefónica, com o PCA da RM,

Neuton Langa

A gestão de Naguibo na maior
estação de rádio pública do
País foi sempre alvo de contestação desde que chegou a
PCA, cuja ponta do iceberg
quebrou há duas semanas
quando o Conselho Consultivo
da Rádio Moçambique reuniu
com todos os delegados provinciais.
Na reunião, um dos pontos
discutidos foi a crise financeira que a RM atravessa nos
últimos tempos. Aliás, o pagamento do décimo terceiro
salário referente a 2020 teria
atrasado, sendo este um dos
exemplos da situação que a
primeira e mais antiga estação
de rádio do País enfrenta.
A reunião do “Consultivo”
teve a duração de um dia e foi
realizada através de plataformas digitais com todo o bureau da RM, a nível nacional.
Sucede que, ao arrepio da crise
que a RM atravessa, Naguibo,
juntamente com o seu corpo
directivo, deslocou-se a uma
estância hoteleira de cinco estrelas, no distrito de Vilankulo, província de Inhambane,
para fazer a avaliação do Conselho Consultivo que decorreu
em Maputo, com a duração de
apenas um dia, através de plataformas digitais.
Neste contexto, as fontes não
encontram respostas para tal
procedimento. O Conselho
Consultivo teve a duração de
um dia, cuja reunião realizou-se usando as plataformas digitais, mas o encontro para fazer
a avaliação do “Consultivo”
obrigou a cinco dias numa estância turística em Vilankulo.
O MAGAZINE sabe que todas as despesas atinentes a
logística (viagem, hospedagem
e alimentação), que teve a duração de cinco dias, foram custeadas pela RM, cujo valor é
de cerca de 300 mil meticais.
Entretanto, enquanto o PCA
e seus directores desfilam a
classe na apreciação da reunião da Rádio, os colaboradores da RM estão sem água
para beber. Aliás, segundo as
nossas fontes, os funcionários
da RM começam a acostumar-se a trabalhar com a garganta
seca e ter que recorrer a reprografias para imprimir os seus
textos, mas o que ainda não

sabem é que daqui a alguns
meses terão de fazer-se à rua
com meios próprios, pois a frota de viaturas 4x4 adquiridas
com o erário público, no ano
passado, carece de manutenção, havendo algumas viaturas
que estão parqueadas não só
por falta de manutenção, mas
também por falta de combustível.
A direcção da empresa pública
encabeçada por Abdul Naguibo não consegue abastecer os
veículos automóveis, porque,
segundo as fontes, as senhas
de combustível são monopolizadas pelos assessores do
PCA, nomeadamente Rogério
Guambe e Patrício Filipe.
As fontes contam que Naguibo foi resgatar os dois assessores na Rádio Cidade que
são acusados de promover
um ambiente de intimidação
e estagnação de colegas no
seio da RM. Estes assessores

procuram apenas por quadros
da Rádio Cidade para ocupar
cargos de chefia ao nível da
Rádio Moçambique. Afirmam
ainda que, enquanto os trabalhadores mais antigos da RM
não caírem nas graças destes
dois assessores, estes continuarão a comer o pão que o diabo
amassou.

“Gozo de protecção da
Frelimo”
Face a este ambiente de crispação e intimidação instalado
na RM, Abdul Naguibo informou ao corpo directivo e
aos administradores da Rádio
que ele era intocável e gozava de protecção da Frelimo.
“Sei que vocês estão a preparar uma cabala para mim mas
saibam que sou intocável”,
disse Naguibo numa das últimas reuniões, no ano passada,
convocada por ele para subli-

“Sei que vocês estão
a preparar uma
cabala para mim
mas saibam que
sou intocável”, disse
Naguibo numa das
últimas reuniões,
no ano passada,
convocada por ele
para sublinhar
que estava atento
ao que estava
a acontecer na
estação emissora de
rádio.
guibo é o Primeiro-ministro
Carlos Agostinho do Rosário.
Por outro lado, foram escritas
diversas cartas direccionadas
ao Primeiro-ministro, denunciando os desmandos do seu
protegido, mas nunca houve
uma resposta ou uma medida

na sexta-feira (16.04), cujo
contacto apenas permitiu que
o articulista dissesse que era
jornalista do MAGAZINE Independente e ele (PCA) solicitou que lhe fosse enviada uma
mensagem em texto.
A nossa equipa de reportagem
enviou a mensagem solicitada pelo PCA, com os seguintes assuntos: A falta de água
para beber, falta de combustível e manutenção de viaturas,
realização de uma reunião de
balanço do “Consultivo” por
cinco dias em tempo de crise;
desmandos dos dois assessores, nomeadamente Rogério
Guambe e Patrício Filipe, a
protecção que o PCA diz gozar do partido Frelimo, na
pessoa do Primeiro-ministro.
Contudo, até ao fecho desta
edição, esta segunda-feira (19),
o PCA da Rádio Moçambique
ainda não havia respondido às
nossas perguntas.
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CSMJ promove Juiz problemático a quem atribui o processo das “dívidas ocultas”

Uma mexida suspeita

C

heira à manipulação. O Conselho Superior de Magistratura Judicial
(CSMJ) colocou Efigénio José Baptista como Juiz Presidente para liderar
a secção que acolhe o processo das dívidas ocultas. O magistrado, que é
de nível distrital, já esteve no banco dos réus. Um problemático para um
processo problemático, que há dois anos anda a passo de camaleão.

Neuton Langa

Com base na deliberação
n.71/CSMJ/CP/2021, de 31
de Março, no seu ponto 13,
atinente a Movimentação de
Magistrados, no seu número
3) na alínea f), o CSMJ nomeou Efigénio José Baptista,
Juiz de Direito B, Interino,
da 7ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo
para a 6ª Secção do mesmo
Tribunal.
Efigénio Baptista substitui
Evandra Gonçalo Uamusse,
juíza de Direito B, da 6ª secção do Tribunal judicial da
cidade de Maputo, que passa
para a 10ª secção do mesmo
Tribunal.
O magistrado promovido
nos termos da alínea f), do
nº1, do artigo 54 da Lei nº
24/2007, de 20 de Agosto,
Lei de Organização Judiciária, a nomeação, em comissão
de serviço, promove Efigénio
Baptista para Juiz Presidente da 6ª secção do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo.
Efigénio Baptista enfrentou
já vários processos disciplinares no seio CSMJ, a destacar
a condenação por três meses de prisão convertidos em
multa no valor 15 mil meticais. O Magistrado teria ficado famoso em 2018, depois
de espancar um cidadão em
plena via pública no distrito
de Manica, quando exercia
as funções de juiz distrital
naquela província. Naquela
época, o juiz teria dito que
não se podia dizer que cometeu um crime de ofensas
corporais voluntárias, que
resultou em doença e impossibilidade para o trabalho,
quando a vítima não sofreu
nada.
Por sua vez, o ofendido Ricardo Sinaleua teria prometido recorrer da sentença, uma
vez que, nos cálculos por si
efectuados, a sua indemnização devia rondar nos quatro
milhões de meticais.
Fontes do MAGAZINE Independente anotam que o
magistrado enfrenta outros
processos disciplinares no
CSMJ, mas por ser próximo
do Presidente do Tribunal
Supremo, Adelino Muchanga, este ainda não foi expulso

Adelino Muchanga

Efigénio Baptista

da Magistratura Judicial.
Aliás, segundo fontes do
MAGAZINE, é por ser próximo do Presidente do Tribunal Supremo, que o processo
referente às dívidas ocultas
será julgado por si, na 6ª
Secção do Tribunal Judicial
da Cidade Maputo, nos próximos meses.
Nossas fontes relatam que
reina um ambiente de descontentamento entre os juízes de categoria provincial
que por inerência de funções
e tempo de carreira – mais
de 10 anos - deveriam assumir o julgamento do processo
das dívidas ocultas.
Efigénio Baptista é Juiz de
Direito B, Interino, que significa que o Magistrado ainda é juiz de nível C e/ou por
outra, Baptista é juiz de categoria distrital com menos
de 10 anos na Magistratura
Judicial, agravado pelo mau
comportamento, que em
nada abona à classe dos juízes.

temente objectiva com vista a prejudicar os arguidos
do caso das dívidas ocultas.
“Primeiro, houve a alteração
na Lei do Processo Penal,
que veio agravar os prazos de
prisão preventiva. Segundo,
com base na Lei Processual,
a Juíza Evandra Uamusse,
que dirigiu a instrução contraditória e proferiu o despacho de pronúncia, não
poderia julgar o processo”,
declarou.
Para o advogado, é interessante o facto de ter-se trocado a juíza Evandra Uamusse
por um juiz que é próximo
ao Presidente do Tribunal
Supremo, Adelino Muchanga. Entende que constitui um
perigo que o presídio do Supremo Tribunal seja citado
como estando por detrás da
maquinação do processo das
dívidas ocultas.
Mahanjane faz notar que o
Presidente do Supremo começa a seguir os caminhos
promíscuos da Procuradora-geral da República, Beatriz
Buchilli. “Muchanga começa
a deixar sua marca nos holofotes”, ironiza.
Em relação ao facto do magistrado Efigénio Baptista
ser um juiz de Direito B, Interino, o advogado diz arrepiar ainda mais que um juiz
daquela estirpe seja promo-

É arrepiante que Efigénio
Baptista tenha sido promovido
Isálcio Mahanjane, advogado
da família Guebuza, diz serem curiosas as mexidas que
estão a ser feitas no judiciário de uma maneira aparen-

vido a juiz presidente, com
agravante de enfrentar processos disciplinares.

Não se trata de promoção,
mas de nomeação
A luz da Lei do Direito à
Informação n° 34/2014 ao
CSMJ, o Magazine endereçou
uma carta a Secretária-Geral
do CSMJ, Rita de Franco
Duque Ismael, solicitando o
Registo biográfico de Efigénio
Baptista. Pedimos também
esclarecimentos sobre os contornos da promoção do juiz,
tendo em conta que enfrenta
vários processos disciplinares.
O CSMJ respondeu a nossa missiva, alegando que não
existia nenhum processo disciplinar a correr contra Efigénio
Baptista.
Em relação a nomeação para
exercer as funções de Juiz
Presidente, o CSMJ esclarece
que não se trata de promoção,
mas de nomeação em comissão de Serviço, atento ao disposto nos artigos 33 e 34, nº
1, aliena i), ambos do Estatuto dos Magistrados Judiciais,
aprovado pela Lei nº 7/2009,
de 11 Março, conjugado com
a alínea f), do nº 1, do artigo
54 da Lei nº 24/2007, de 20
de Agosto. O CSMJ faz menção que este é o único juiz da
Secção em que está afecto, só
poderia ser ele a presidir tal
como sucede com as demais
Secções Criminais do Tri-

bunal Judicial da Cidade de
Maputo.
Por outro lado, a nossa equipa de reportagem entrou em
contacto com o Presidente da
Associação Moçambicana de
Juízes, Carlos Mondlane, que
se limitou a dizer que o Conselho era soberano para fazer
as nomeações e colocações.
Recusou-se a dizer mais.

Processo das Dívidas Ocultas a passo camaleão
Recorde-se que o Tribunal
Supremo decidiu conceder liberdade sob caução a Fabião
Mabunda, que embolsou 10.1
milhões de Meticais, Manuel
Renato Matusse 6.1 milhões,
Maria Inês Moiane, 3 milhões, Khessaujee Pulchand
1.2 milhões, Sérgio Namburete, 522 mil, e Zulficar Ali
Esmail Ahmad, 309 mil Meticais.
Por sua vez, os outros cinco arguidos foram libertos
sob termo de identidade e
residência, nomeadamente
Crimildo Manjate, Naimo
Quimbine, Mbanda Henning,
Sidónio Sitoe e Simione Mahumana.
Enquanto isso, o núcleo duro
processo nomeadamente,
Bruno Langa, Ndambi Guebuza, Gregório Leão, Ângela
Leão, Cipriano Mutota, Teófilo Nhangumele e António
do Rosário continuam em
prisão preventiva.
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Defende deputado Silvério Ronguane

Maior petição é das vítimas de
insurgência em Cabo Delgado

A

s vítimas de insurgência em Cabo Delgado são os peticionários que
devem merecer maior atenção por parte da Assembleia da República
(AR), indica o deputado do MDM, Silvério Ronguane, referindo que não
importa quantas diligências ou quantos casos encerrados, mas o cometimento da AR sobre o assunto.

No entanto, a resolução da Comissão de Petições, Queixas e
Reclamações, aprovada por consenso pela Assembleia da República, aponta para a necessidade
de realização de diligências aos

Elísio Muchanga
De acordo com aquele representante do povo, a maior petição é
a do povo de Cabo Delgado onde
concidadãos nas mãos de criminosos cruéis estão a ser decapitados, mulheres violadas, crianças
estupradas, estes é que exigem
que “esta” Assembleia faça qualquer coisa.
Falando no debate do relatório
da Comissão de Petições, Queixas e Reclamações, Ronguane
foi mais incisivo ao salientar que
“enquanto analisamos este relatório de queixas, uma grande
queixa e petição ecoa nos nossos
ouvidos e requer a nossa atenção
e a atenção desta casa, a casa do
povo. É a petição dos habitantes
de Palma, Nangade, Quissanga,
Mocímboa da Praia, Muidumbe,
Macomia, entre outros, que de
Cabo Delgado pedem para que
esta Assembleia lhes acuda”.
De acordo com o deputado, a
Assembleia precisa interrogar-se se está a fazer o melhor pelo
povo de Cabo Delgado ou não,
porque esta é a queixa maior,
esta é a maior petição e preocupação do povo. “Se ignoramos
aqueles nossos irmãos que mais
sofrem, em vão estaremos a dizer que ouvimos as queixas dos
moçambicanos”, afirma o deputado.
Mais adiante, o deputado salienta que o povo de Cabo Delgado é o que mais está a ser
injustiçado, sem esperança, perdeu o norteꓼ está sem eira nem
beira e se coloca ao serviço da
justiça que a Assembleia pratica
ao ser o tribunal do povo, sem
custas judiciárias, sem procedimentos jurídicos complexos,
sem maçada, nem linguagens
de especialistas. Portanto, urge
ouvir a queixa das vítimas dos
insurgentes, cujos direitos são
constantemente violados, bens
são roubados, destruídos sem
que ninguém os defenda.
Para Silvério Ronguane, não
importa quantas diligências,
quantos casos encerrados, quais
tiveram andamento e quais foram arquivados, o que importa
neste momento é saber qual é o
cometimento da Assembleia da
República em relação a Cabo

Delgado. Isto sim, é o que o
povo quer saber neste momento.
“O que o povo quer saber é
se a Assembleia da República esteve lá, quer ajudar, tentou fazer a diferença, e se os

deputados aproximaram-se e
aconchegaram a população de
Palma, Quissanga, Muidumbe,
Nangade, Mocímboa, Macomia,
entre outras regiões afectadas?”questiona.

níveis provincial e central, com
vista a auscultar os peticionários e entidades afins.
Esta refere que a colaboração
das autoridades centrais e provinciais é fundamental para

uma melhor compreensão do
objecto das inquietações dos cidadãos e recolha de informações
supervenientes.
A resolução aprovada refere que
a Comissão apreciou 104 petições desde Julho de 2020, canalizadas por cidadãos de todo o
País.
A maioria diz respeito à área do
trabalho, emprego e segurança
social (38%), seguida da área
social, financeira e social (31%),
do uso e aproveitamento de terra (19%) e habitação e urbanidade (12%).
A resolução revelou ainda que
foram indeferidas 13 petições
por “mostrarem que a sua pretensão é ilegal, questionar decisões judiciais e actos administrativos insusceptíveis de
recurso, carecer de fundamento,
bem como por ter decorrido o
prazo legal de prescrição do direito que é objecto de petição”.
A Comissão propôs “que se oficie o Procurador-Geral da República, solicitando informação
em torno de 26 petições, queixas
e reclamações”, anunciando que
pretende realizar 109 audições,
sendo 76 a entidades públicas e
privadas e 33 aos peticionários.

Oldemiro Balói (1955 – 2021)

Uma vida a abrir caminhos

Morreu aos 66 anos de idade, na África do
Sul, para onde se deslocou a 22 de Fevereiro para tratamento. E corpo foi a enterrar
este sábado.
Baloi serviu como chefe da diplomacia
moçambicana de 2008 a 2017, depois de,
no início da década de 1990, ter sido vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação.
Entre 1994 e 1999 foi ministro da Indústria, Comércio e Turismo.
Em 2019, liderou a missão de observadores
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) às eleições presidenciais
na Guiné-Bissau.
Oldemiro Baloi licenciou-se em Economia,
pela Universidade Eduardo Mondlane, obteve um mestrado em Economia Financeira pela Universidade de Londres (SOAS) e
também trabalhou no Banco Internacional
de Moçambique (Millennium BIM), onde
era membro do seu Conselho Executivo.
Após a Independência em 1975, Baloi
entrou para a Frelimo, partido no poder,
tendo sido membro do Comité Central de
2012 a 2017.

Verónica Macamo, ministra dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação (MINEC), disse que Baloi se destacou pela simplicidade
com que interagia com os seus quadros e
colaboradores, o que fazia de si amigo de
todos. “Sabia elogiar o bom trabalho e
criticar, e mandar corrigir o que estivesse
errado”, disse.
Segundo a governante, Baloi, entre outros
aspectos, destacou-se pelo zelo e dedica-

ção em tarefas complexas e de elevada
responsabilidade, entre elas, a função de
vice-ministro da Cooperação, posto que
acumulava com o cargo de coordenador da Comissão Executiva Nacional do
Programa de Emergência, num período
histórico difícil devido à guerra de desestabilização que foi acompanhada pelo aparecimento do fenómeno de deslocados e
refugiados.
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Que deviam ajudar na investigação dos raptos

SERNIC desconhece dono das
câmaras de vigilância
Quando os moçambicanos tentavam digerir o terror do último
ataque do “Al-Shaabab” a Palma, em Cabo Delgado, os raptores, a seu bel-prazer, voltam a
fazer vítimas nas cidades de Maputo e de Quelimane, em número de três cidadãos.
O primeiro rapto ocorreu na
cidade de Maputo, na noite de
domingo, 11 de Abril, o segundo
na manhã de terça-feira, 13 de
Abril, e o terceiro aconteceu na
noite de 15 de Abril, por volta
das 19 horas, na cidade de Quelimane.
Os dois raptos ocorridos na capital moçambicana aconteceram
em locais próximos a esquadras
da Polícia da República de Moçambique (PRM), mas também
estavam lá patentes câmeras de
vigilância.
Comecemos pelo rapto de domingo, que aconteceu por volta
das 18 horas, no bairro do Alto-Maé, na Avenida Romão Fernandes Farinha, onde os sequestradores bloquearam a viatura
da vítima e retiraram-na à força,
seguido de disparo de dois tiros,
um dos quais sobre a sua esposa
que tentou sem sucesso impedir
que Arvind Kumar Lakman fosse raptado.
Kumar Lakman é empresário e
comerciante de 68 anos de idade,
descendente de indianos.
O segundo rapto ocorreu às
11h00, depois da vítima deixar o
edifício do Consulado de Portugal, na Avenida Mao-Tse-Tung,
a 500 metros duma esquadra da
PRM.
A vítima foi uma mulher de
49 anos de idade, residente em
Nampula. Esta é esposa de um
empresário com actividades no
ramo da hotelaria naquela província nortenha do País.
No entanto, o rapto da noite de
quinta-feira (15.04) ocorreu na
cidade de Quelimane contra o
filho do empresário Nathoobai.
O jovem foi raptado por quatro
homens armados e mascarados,
no centro da cidade de Quelimane, na província da Zambézia.
Testemunhas relatam que os
quatro homens teriam levado os
celulares de alguns clientes que
se encontravam na esplanada do
Restaurante Quinta Nico, onde a
vítima se encontrava.

Câmaras de vigilância que
embelezam Maputo e Matola
Há mais de cinco anos que nas

O

sindicato dos raptos volta a aterrorizar o País e desta feita escalou a cidade
de Quelimane, tendo a vítima sido o filho de um empresário local. Em Maputo, foram raptados dois cidadãos, em locais com câmaras de vigilância,
cuja gestão o SERNIC desconhece. O ministro do Interior anunciou uma
estratégia contra os raptos, mas tal continua mera intenção.

principais avenidas e ruas das
cidades de Maputo e Matola foram montadas câmaras de vigilância para a segurança pública,
cujo sistema tem largas vantagens para o esclarecimento de
crimes como raptos.
Sobre o assunto, o porta-voz do
Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC), ao nível da
cidade de Maputo, Hilário Lole,
disse que devido ao secretismo
do processo não poderia afirmar
se foram retiradas imagens das
câmeras de segurança ou quais
seriam as evidências que o SERNIC dispunha para o esclarecimento dos casos.
Questionado se as câmaras de
segurança funcionavam de facto
e qual era a entidade que comanda esse sistema de segurança, o
porta-voz do SERNIC respondeu
que “essa questão é um bocado
profunda para os meandros da
investigação criminal. Até porque as câmeras de vigilância não
estão sob gestão do SERNIC e
desconheço a entidade que esteja a comandar essas câmeras de
segurança”.
Fontes do MAGAZINE indicam
que as câmeras de vigilância colocadas nas cidades de Maputo e
Matola estão sob gestão da Casa
Militar. Aliás, a Casa Militar,
entre outras funções, é responsável pela segurança do Presidente
da República e sua família, mas
fontes do MAGAZINE também
indicam que há agentes forma-

dos dentro do Comando-Geral
da PRM para operar no sistema
de vigilância, mas ninguém sabe
dizer por que este departamento
e seus quadros são invisíveis.
Por outro lado, desde a tomada
de posse do ministro do Interior,
Amade Miquidade, a onda de
raptos tem ganhado contornos
alarmantes. Só em 2020 houve
registo de pelo menos 11 raptos
ocorridos nas principais cidades
do País, tendo sido apenas julgados os raptores do empresário
Manish Cantilal e condenados a
20 anos de prisão.
Entretanto, somente este ano registamos dois raptos em menos

de 72 horas, depois de 2020 ter
sido um ano atípico e cheio de
raptos nas cidades de Maputo,
Matola e Beira. Aliás, o ministro
Miquidade teria prometido no
Conselho Coordenador do SERNIC, no ano passado, que estava
em curso um processo de melhoria da estratégia para estancar o
crime de raptos que assola o País
há mais de 10 anos.

Os raptores estão a render milhões às custas de
inocentes
O Secretário-geral da Renamo,
André Magibire, recorda que os

Michal Umeshkumar raptado em Quelimane

raptos assolam o País há 10 anos
e desde então nunca foram encontrados os mandantes. “Estamos deveras preocupados porque
o sindicato dos raptos está a enraizar-se na nossa sociedade. Isto
é caso para dizer que a indústria
do rapto é um negócio chorudo,
com os raptores estão a render
milhões que custaram sangue de
homens honestos e trabalhadores”, deplorou. Magibire lembrou
que os empresários que estão
a ser vítimas de sequestros são
agentes económicos que contribuem para o desenvolvimento do
País, através de pagamento de
impostos e promoção de emprego, por isso eles merecem uma
segurança máxima provida pelo
Estado.
Por outro lado, o porta-voz da
bancada parlamentar do MDM,
Fernando Bismarque, caracteriza
estranho o facto de nunca ter se
abortado um sequestro sequer ou
prendido algum mandante dos
raptos.
Por isso, no seu entender, os
sequestros têm uma teia com o
SERNIC porque não faz sentido
que estes aconteçam próximo das
esquadras, a Presidência da República e sede do SISE. Aliás, no
rapto da mulher de nacionalidade portuguesa ocorrido próximo
ao Consulado de Portugal estão
lá presente câmeras de vigilância,
mas a Polícia ainda não tem pistas.
Em relação à criação de unidade anti-raptos anunciada pelo
Presidente da República, Filipe
Nyusi, no ano passado, Bismarque diz que o anúncio era uma
propaganda política porque não
é pela ausência da unidade antiraptos que não se combate o crime de raptos. Portanto, não é
pela falta ou ausência de instrumentos, mas sim há falta de vontade política porque há interesses
subjacentes nisso, há polícias envolvidos, e obviamente o crime
compensa em Moçambique.
Entretanto, o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo,
Feliz Sílvia, mostra o repúdio da
Frelimo e desafia o Governo a
continuar a redobrar esforços de
modo que este mal que flagela a
economia seja estancado.
Em relação à unidade ant-raptos, o porta-voz acredita que o
Governo esteja a envidar esforços
para a operacionalização da unidade e dentro em breve será tornado público o modus operandi
dessa unidade.
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Embondeiro

Lionel Papane

“A

Isaías Marrão, o embondeiro
maioral dos empresários de Tete

residência dele
era um embondeiro, o vago buraco no tronco.
(…) Os portugueses se interrogavam: onde desencantava ele tão maravilhosas criaturas?
Onde, se eles tinham já desbravado os
mais extensos matos?” (Mia Couto).
Conhecido como o rosto da UNIVENDAS (União de Compras e Vendas),
a maior casa de mobílias de todos os
tempos na cidade de Tete, e do Cine-esplanada Kudeca, a maior sala de
cinema ao ar livre do País, com 700
lugares, inaugurado no dia 25 de Junho de 1975.
A mobília de madeira maciça vendida
na UNIVENDAS era produzida na sua
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própria carpintaria e marcenaria
com o mesmo nome, e a sua massa laboral constituída de pessoal
altamente competente, alguns dos
quais provenientes da “temba”
(periferias e subúrbios), desde alfaiates e custureiros, contabilistas e guarda-livros, marceneiros e
motoristas, expeditos e balconistas, etc.
Homem de boa têmpera, Isaías
Marrão era de carácter inclusivo e durante muitos anos, mesmo não existindo nenhuma escala
que destacasse o seu mérito em
relação às demais indústrias de
Tete, a sua UNIVENDAS ocupou
e manteve-se na primeira posição
no ranking das indústrias de Tete
por décadas. Foi “Boss of all bosses” vitalício de Tete, nos tempos
em que as regras de concorrência
eram claras e o único padrinho
era a competência. Teve grandes
concorrentes, como a SOMAC,
dos sócios Abel da Silva e Medeiros, a Carpintaria e Marcenaria
Machado, João da Rocha Matos
da SOCOTE, etc.
Isaías Marrão não frequentava
a temba mas a temba era o seu
dia-a- dia. Foi a malta da temba
que fez o seu nome gigante. Dava
mérito à temba e, como que prestando tributo, dizia aos seus próximos que quando partisse desta
vida gostaria que o seu corpo fosse sepultado ao redor de uma árvore, evidenciando a sua vivência,
o apego e respeito pela natureza.
O seu corpo foi sepultado exactamente conforme o seu desejo, no
Cemitério de M´Pádue, na tem-

ba.
Se a sua residência era um embondeiro (figurativo), como Mia
Couto escreveu, foi assim que
Isaías Marrão viveu e terminou a
sua carreira terrestre, sepultado
num vago buraco de um embondeiro (figurativo), na temba dos
místicos submundos e conglomerados.
Isaías Marrão passou por uma fase
turbulenta, quando em 1976 o
Kudeca foi nacionalizado pelo Estado. A sua bravura e determinação afirmaram-se e não se vergou
aos sátrapas dos excessos de zelo.
O Estado retratou-se e o Maioral
conseguiu manter o património até
finais da década de 2000. O Kudeca foi destruído e no seu lugar foi
construído um hotel, na onda das
perspectivas e projecções optimistas do futuro “El dorado”, nossa
velha cidade quente e seca.
As cadeiras do Cine-esplanada Kudeca tinham uma estrutura metálica, assento e encosto de madeira bem trabalhada e devidamente
envernizada, que emprestavam ao
local uma perspectiva de arena
moderna, que encerrava com um
palco ao centro e uma tela gigante
por trás do mesmo, jardins e uma
vista privilegiada da Ponte Samora Machel e o frescor do rio Zambeze, que corre ao lado de onde
se encontrava. Sem dúvida, um
projecto ecológico majestoso bastante à frente do seu tempo. Isaías
Marrão tinha uma filosofia de vida
impressionante. Era artista e visionário.
A sua casa era um santuário de

tertúlias, por onde passava obrigatoriamente toda a classe da comunicação social da época. Gostava
de escrever e publicava os seus artigos em alguns jornais, usando o
pseudónimo P. Moreno e algumas
vezes assinava o seu próprio nome.
A mobília produzida na UNIVENDAS ainda é das melhores que já
existiu em Tete e apesar do “dumping”, com o advento de cadeias de
multinacionais em Tete (mobiliário
construído à base de madeira prensada de pouca durabilidade), a procura por mobiliário à base de madeira nacional tem estado a crescer.
Ou seja, a nova tendência de regressão, concorrendo com as actuais cozinhas moduladas (cozinha
americana), sem sombra de dúvida
que se fabrica na UNIVENDAS. O
mobiliário de escritório, consolas e
escrivaninhas, ao estilo Dom Henrique de Avis, eram as ex-libris da
UNIVENDAS.
Isaías Marrão nasceu em Trás-os-Montes, Portugal, e por alguma
razão escolheu viver em Tete, Moçambique, e foi em Tete onde se
destacou pilar da sociedade, figura
indissociável da história de Tete.
O seu legado não deve ser esquecido, particularmente na cidade de
Tete, que muito deve à sua memória. Identificou-se com o desenvolvimento de Tete como muitos
embondeiros de Tete que já atingiram posições cimeiras em diferentes
campos da vida, muito fizeram e
continuam fazendo por Tete.
Que a terra lhe seja leve, embondeiro maioral dos empresários de
Tete!
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O boato e o terrorismo
de mãos dadas

N

a semana passada houve alvoroço, pânico e agitação,
em Mueda e
em Palma, na província de
Cabo Delgado. A agitação
foi provocada por via de
um boato posto a circular
nas redes sociais, e até em
alguns órgãos de comunicação social, noticiando a
ocupação ou ataque daquelas cidades por grupos terroristas.
Alguns autores difusores
desse boato são conhecidos,
havendo até jornalistas reputados que correram a dizer que as vilas de Palma
e de Mueda estavam a ser
atacadas por terroristas ou
que tinham sido ocupadas.
O boato, como é lógico,
criou danos. Criou danos
na reputação do País quer
dentro quer fora das nossas
fronteiras, pois notícias daquele conteúdo dão sempre
a ideia de que Moçambique
é um País falhado, sem se-

gurança nenhuma para investimento e sem garantias
para um turismo relaxante.
O boato criou agitação no
sempre sofrido povo moçambicano, nas populações
que vivendo na humildade
e na base do seu suor trabalham para garantir o
sustento das suas famílias.
Quando se fala de ataques
terroristas há sempre o receio de que a morte anda
sempre à espreita e a destruição de infra-estruturas
públicas ou privadas é palavra de ordem.
Portanto, não se deseja
estas notícias sobre ataques terroristas em Mueda, Palma ou qualquer
outra cidade ou aldeia de
Cabo Delgado, ou mesmo
em qualquer parte do território nacional. Como se
pode imaginar, estamos a
falar de zonas de guerra
onde não se pode brincar
com notícias falsas ou com
anedotas sobre ataques ou
ocupações.

Alguns autores desses boatos, espalhados principalmente através das redes sociais, são caras conhecidas.
Ou porque são jornalistas
ou porque são os famosos
influenciadores de opinião
pública. Correr para espalhar uma notícia exclusiva
parece ser o mal que embebeda muitos dos utilizadores das redes sociais. Mas
há quem, sendo jornalista,
também correu a publicar o
boato antes da confirmação
necessária e obrigatória da
história junto de fontes autorizadas, como mandam as
regras.
Por consequência da irresponsabilidade, da falta de
profissionalismo ou mesmo
de pura má- fé, alguns jornalistas correram a noticiar
um boato sobre a segurança
de pessoas e seus bens, sobre a segurança de distritos
ou vilas e sobre a segurança
de infra-estruturas.
O impacto do boato foi tão
grande que até estações re-

putadas de rádio e televisão
no estrangeiro noticiaram-no como facto certo quando não passava de mentira, beliscando a reputação
desses órgãos. Portanto, foi
grave o boato e os impactos
dele derivados atingiram em
catadupa muitos alvos.
Foi mesmo devido a gravidade do assunto que o Presidente da República, Filipe
Nyusi, viu-se obrigado a
denunciar o boato e a chamar à razão os seus autores,
na esperança de que não se
recorra a mentira para se
desestabilizar um País. Já
basta a violência armada!
Também nós denunciamos o
recurso ao boato, sobretudo
em áreas tão sensíveis como
é a segurança e a defesa da
Pátria. Os autores de tais
boatos, sejam das redes sociais ou jornalistas, devem
pôr a mão na consciência,
pensando nos danos que as
suas atitudes irreflectidas
criam na sociedade.
A verificação dos factos,

contactando-se fontes familiarizadas com os assuntos,
é uma regra básica. O boato, tal como o terrorismo, é
um inimigo forte ao qual se
recorre para desestabilizar
países ou comunidades, pessoas ou instituições.
Evitemos a todo custo o
recurso ao boato, a desinformação e a mentira, sobretudo quando se trata
de actos ligados à segurança do País. É que quando
o Estado se zangar com os
boateiros pode tomar medidas para desencorajar tais
actos, medidas que infelizmente poderão atingir toda
uma sociedade. O Estado,
quando se sentir provocado
por boateiros, pode limitar
as liberdades de opinião e
de informação ou de circulação de pessoas e bens, o
que não se deseja.
Usufruamos das nossas liberdades mas sem nunca
cair no exagero e na mentira. O boato, tal como o
terrorismo, mata.

José M. Martins Ferreira

A pandemia como oportunidade para
criar novos paradigmas educativos (Conclusão)
Mas basta atentarmos nas
grelhas que acompanham os
concursos de progressão académica para constatarmos a
abundância de casos em que
a investigação vale o dobro
da parte pedagógica e em
que a esta é atribuído o mesmo peso da terceira missão.
Pelo lado das instituições,
julgo que estes dois exemplos
chegam para justificar o que
digo a encimar este parágrafo e que, infelizmente, não
chega a ser polémico, porque
é factual.
Falta-nos considerar o lado
do Estado, que em 2019 publicou finalmente um Decreto-Lei que “aprova o regime

jurídico do ensino superior
a distância”. Sem querer ser
quezilento, permitam-me
acrescentar que não gosto
do nome – nem do termo
“ensino”, que remete para
os modelos instrutivistas
do professor como fonte do
conhecimento (porque não
“educação”, que, sobre ser
agnóstico a este respeito,
permitiria manter o acrónimo “EaD”?), nem daquele
“a distância”, porque acentua uma clivagem que eu
me empenho em combater.
Quem não frequenta o portal do Diário da República
Eletrónico poderá não saber
que a publicação das nossas

leis é aí acompanhada por
um “Resumo em linguagem
clara”, particularidade que
me parece pouco caridosa
para com o texto da lei propriamente dito. O mais interessante, se assim se pode
dizer, está, no entanto, naquelas poucas linhas que o
Estado escolheu para nos
explicar, na dita “linguagem
clara”, que “O ensino a distância consiste no ensino em
que:
“os participantes, docentes e
estudantes se encontram fisicamente separados;
“existem equipas online que
dão apoio tecnológico à participação e interação entre

participantes;
“não existe limite de tempo
e lugar em relação aos conteúdos de ensino;
“o modelo pedagógico baseia-se em ambientes virtuais.”
Quem lê estas linhas não
ficará certamente surpreendido com o meu desapontamento. E repito – não é por
ser quezilento. Mas é que…
todo aquele palavreado cava
uma trincheira entre dois
mundos que deviam conviver harmoniosamente e que
estou certo virão no futuro
a fazê-lo, desde logo porque
a capacidade de ministrar
cursos simultaneamente na

forma presencial (on-campus) e a distância (online)
representa uma vantagem
competitiva de natureza estratégica. Não gosto por isso
da primeira cláusula, porque
no futuro a localização dos
intervenientes será irrelevante, e ainda menos da última,
porque me parece vantajoso que o modelo pedagógico
seja o mesmo, em vez de termos um “presencial” e outro
“virtual”. E confesso que
me escapa por que razão, na
modalidade a distância, não
deve existir “limite de tempo e espaço em relação aos
conteúdos de ensino”
Observador
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O deficit de liderança
e a crise actual

m muitas organizações, as
chefias ainda
actuam com
base na autoridade formal e centram-se
na gestão dos processos,
quando o sucesso depende
cada vez mais de equipas
comprometidas e autorresponsáveis.
A linguagem da economia
e da gestão tomaram conta
do espaço público e invadiram a vida privada. Acordamos com as previsões do
Governo para a evolução da
economia e adormecemos
com a sua revisão pelos organismos europeus. Dezenas
de indicadores percentuais
mantêm-nos a par da evolução de projetos e objectivos
cujo verdadeiro significado
muitas vezes nos escapa.
Num certo sentido, compreende-se que assim seja.
A economia é um pilar essencial da sociedade e determina as várias dimensões
do nosso bem-estar indivi-

dual. Uma gestão eficaz é
a única forma de assegurar
que as decisões são criadoras de valor. E, como se
sabe, o que não pode ser
medido não pode ser gerido.
Por outro lado, numa sociedade complexa e em rápida
mudança prevalece o imediatismo. Há pouca disponibilidade para se ir além das
aparências e pensar a longo
prazo.
Mas esta linguagem dominante é também uma cortina de fumo que tende a
ocultar o essencial: a visão
do futuro que se pretende
construir, as grandes opções estratégicas em causa,
a mobilização das vontades
e o sistema de valores que
apoia as tomadas de decisão. Têm faltado os atores
capazes de protagonizar
este papel. É aqui que radicam muitos problemas de
fundo que estamos a enfrentar: um acentuado deficit de
liderança.
O problema tem-se agrava-

do e manifesta-se a vários
níveis. O impulso dos “pais
fundadores” para criar uma
Europa pacífica, próspera, e
solidária tem vindo a perder
energia e estamos cada vez
mais longe de construir um
eleitorado europeu. Os desentendimentos quanto às
políticas comuns de defesa e
de emigração, a falta de solidariedade no investimento
e na distribuição da riqueza
e, recentemente, as atribulações no planeamento e na
logística da distribuição das
vacinas, são prova de que
faltam lideranças com projetos claros, agregadores e
mobilizadores. Continuam a
prevalecer os interesses dos
eleitorados nacionais, enquanto a crise engrossa os
extremismos nacionalistas.
O deficit de liderança também afecta as políticas internas. Os exemplos mais
recentes entre nós foram a
apresentação da Visão Estratégica para o Plano de
Recuperação Económica de

Portugal 2020-2030 e do
Plano de Recuperação e Resiliência aberto para discussão pública. Duas oportunidades para se debater uma
visão de longo prazo para o
país, as grandes opções para
solucionar problemas estruturais de longa data e lançar
as bases de um desenvolvimento sustentável. A discussão passou quase despercebida, o assunto foi morrendo
e acabou por ser eclipsado
pela polémica sobre a gestão dos fundos da “bazuca
europeia”… Faltou, uma vez
mais, a liderança desta ocasião única para construir
uma proposta que modelasse o futuro e conquistasse a
confiança dos cidadãos.
A nível empresarial, o deficit de liderança é também
uma realidade. Em muitas
organizações, as chefias ainda actuam com base na autoridade formal e centram-se na gestão dos processos
e das rotinas, quando o sucesso depende cada vez mais

de equipas comprometidas e
autorresponsáveis, capazes
de responder aos desafios da
mudança com soluções rápidas e criativas.
O principal obstáculo à solução do deficit de liderança é
o determinismo hegeliano de
que os líderes são um produto do “processo histórico” e
surgem independentemente
de qualquer acção intencional. É um facto que a emergência das lideranças é determinada por interações
complexas entre o contexto
social, o quadro psicológico
dos liderados e a personalidade do líder. Mas numa
sociedade aberta, as ideias
são discutidas, os líderes
são eleitos e as competências de liderança podem e
devem ser desenvolvidas.
Por isso, o aprofundamento
da participação democrática e a formação em liderança serão sempre chaves
importantes para os nossos
principais desafios.
Observador

Voz do Povo

Recolher obrigatório e os direitos fundamentais
Elias Massango

Eunice Pinto
O recolher obrigatório é uma série de limitação ao direito fundamental da livre circulação.
E isso não pode ser determinado ao abrigo do
estado de calamidade pública pelo Executivo
sem o crivo da Assembleia da República. As autoridades impõem o recolher obrigatório a partir
das 22:00 horas num contexto em que o sistema
de transporte público em Moçambique é deficiente.

Adérito Guiamba
Considero inconstitucional o recolher obrigatório decretado para as cidades- capitais de Moçambique, incluindo o Grande Maputo, visando
conter a propagação da Covid-19. A Constituição da República preconiza que as medidas que
visam a limitação de direitos e liberdades fundamentais devem ser aprovadas pela Assembleia
da República.

Não pode um decreto impor privação da liberdade. Não se percebe o facto do decreto que
aplica o recolher obrigatório impor penas de prisão a quem violar a medida, pois as sanções penais são cominadas na lei penal. Tem de haver
condições para que os transportes funcionem de
forma eficiente e eficaz. Deve-se incentivar a população com o dinheiro que o Governo recebeu
no âmbito da Covid-19.

Fernanda Leves
O recolher obrigatório é uma medida totalmente inconstitucional porque a limitação dos
direitos fundamentais, como a livre circulação
de pessoas, só pode ocorrer dentro dos desígnios
constitucionais. Não pode ser limitada a circulação das pessoas com base num decreto presidencial como este e as pessoas estão a ser espancadas e detidas ilegalmente.

20 de Abril 2021 | Terça-feira

MAGAZINE Independente

Publicidade

|

9

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

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

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

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

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501,
Maputo – Moçambique
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734
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ICM e Gapi dinamizam a cadeia de
comercialização agrícola
O acto foi enriquecido com
a iniciativa dos gestores da
Linha de Crédito à Comercialização Agrícola (LCCA)
financiarem três comerciantes
operando em Cabo Delgado,
Tete e Gaza, num montante
global de 11 milhões de Meticais. A LCCA é um instrumento do FRCA financiado
e gerido pela Gapi e pelo
Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) que, até ao
momento, concedeu créditos
a 167 comerciantes rurais na
ordem dos 230 milhões de
meticais.
A importância da actuação
desta parceria ICM-Gapi foi
reconhecida pelo primeiro-ministro que exortou “a que
mais intervenientes se beneficiem e a actividade de comercialização agrícola permita a compra de grande parte
da produção nos campos”.
A cerimónia realizou-se sob o
lema “Comercialização agrícola dinamizadora do agro-negócio e industrialização” e
contou ainda com a presença
do ministro da Indústria e
Comércio, Carlos Mesquita.
Os três comerciantes financiados no acto representam a
atenção que a LCCA presta
a diferentes regiões do país,
nomeadamente, Cornélio
Seta de Balama, em Cabo
Delgado, Jacob Paulo Benjamim, de Angónia, Tete, e
Celina Manhique de Chibuto,

“O

Governo vai continuar a reforçar o Fundo Rotativo de Comercialização Agrícola (FRCA) e a contar com a parceria de instituições financeiras”, declarou o Primeiro-ministro,durante as
cerimónias centrais do lançamento da Campanha de Comercialização Agrícola 2021, realizada há dias, em Chongoene, Gaza.

Gaza.
Adolfo Muholove, presidente da Comissão Executiva
(PCE) da Gapi, referiu que
“estes beneficiários são parte
de 167 que, ao longo de todo
o país e desde que lançámos
a LCCA, já receberam cerca
de 230 milhões de meticais,
que possibilitou a comercialização de cerca de 55.000 to-

neladas de produtos diversos,
com destaque para milho,
gergelim, feijões, soja, amendoim, arroz e, recentemente,
castanha de cajú”.
Muholove destacou a necessidade do reforço desta linha
para que a actividade de comercialização se torne mais
abrangente e impactante:
“Esta linha tem um sucesso

visível e contribui para a inclusão financeira, económica
e social dos intervenientes,
sendo um dos principais indicadores do seu sucesso, a
taxa de reembolso do crédito,
que está na ordem dos 98%.
Os números são ainda pequenos se considerarmos o universo das necessidades, mas
o nível de eficiência e os re-

sultados até aqui alcançados,
nos dão certeza de que este é
o caminho a seguir”.
O ICM reconhece e enaltece
o bom desempenho da LCCA
e convida mais parceiros para
que o reforcem. Para Mohamed Valá, director deste
Instituto Público, “embora
tenha ainda poucos recursos,
é inegável o impacto significativo no meio rural, com o
real acréscimo da renda familiar. Esperamos poder expandir o fundo, com a adesão
de outros intervenientes para
servir o objectivo principal
que é dotar os comerciantes
de capacidade técnica e financeira para comprarem os
excedentes agrícolas e, consequentemente dinamizar esta
actividade e, simultaneamente, alimentar a indústria”.
No evento foi revelado que
uma das razões para o bom
desempenho da LCCA é a
metodologia de intervenção
integrada que a Gapi implementa, na qual combina
Serviços Financeiros, com a
capacitação e assistência técnica dos beneficiários, para
melhorar as suas capacidades
de gestão, porque - conforme
destacou Adolfo Muholove“Não basta dar crédito. É
preciso reforçar a capacidade
de gestão e actuação dos operadores e vincar o facto de
que crédito é responsabilidade e deve ser reembolsado”.

Macuamule nomeado vice-reitor da A Politécnica
A Universidade Politécnica, a
primeira instituição de ensino
superior privado no País, conta
desde semana passada com um
novo vice-reitor. Trata-se do
Professor Doutor Cristiano Macuamule, que substitui no cargo
a Professora Doutora Rosânia da
Silva.
Doutorado em Bioquímica pela
Stellenbosch University (África do Sul), Cristiano Macuamule desempenhava, até à sua
nomeação, o cargo de Director
Científico-Pedagógico, tendo em
seu lugar sido indicada Nancy
Samamad, doutorada em Fisiologia Vegetal e Pós-Produção pela
Universidade Federal de Viçosa
(Brasil).
Para além de Cristiano Macuamule e de Nancy Samamad foi
também empossado o Professor
Catedrático Jubilado Armando Jorge Lopes, para chefe do
Gabinete de Avaliação, Monito-

rização e Garantia de Qualidade, cargo que vai desempenhar
cumulativamente com o de assessor do reitor.
Na sua intervenção, o reitor da
Universidade Politécnica, Professor Doutor Narciso Matos,
apontou como principal desafio
a melhoria da qualidade de ensino naquela instituição. “Acredito
que os estudantes e encarregados
de educação escolhem as universidades nas quais acreditam
mais. Não escolhem as mais
baratas, como muitos acham.
Senão não estariam a mandar
os filhos para a África do Sul
ou Portugal. Eles fazem-no porque acreditam que é lá onde os
seus filhos vão ter melhor formação. Por isso precisamos de
crescer em termos de qualidade
para que o número de estudantes também cresça. Só assim poderemos ser uma universidade
capaz de dar a cada docente ou

dirigente as ferramentas de que
precisam para serem excelentes”,
disse.
Ainda no que diz respeito à qualidade, Narciso Matos fez saber
que todos os 22 cursos leccionados na Universidade Politécnica,
e submetidos à avaliação externa, foram aprovados. “Devemos
implementar as recomendações

que nos foram deixadas, por isso
criámos, internamente, o Gabinete de Avaliação, Monitorização e Garantia de Qualidade”.
Na ocasião, o reitor da Universidade Politécnica defendeu a
necessidade de a instituição que
dirige apostar mais na investigação. “Somos uma universidade
que pretende trazer uma ligação

muito forte entre os estudos e
a aplicação dos resultados, sobretudo nas áreas tecnológicas.
Devemos sair das salas de aula
e ir para onde se produz, e de lá
trazer as expectativas da produção para as salas de aula. Que
esse seja o nosso objecto de pesquisa e de extensão. O País tem
expectativas sobre nós”.
A melhoria da qualidade do
processo de ensino e aprendizagem foi também mencionada
pelo novo vice-reitor, Cristiano
Macuamule, como fundamental
para a formação de quadros,
que depois assumem diversas
responsabilidades, bem como
para a credibilização da instituição.
“Só com a melhoria do processo
de ensino e aprendizagem é que
se pode preparar melhor os profissionais do nosso País e atrair
mais estudantes para a nossa
instituição”, sublinhou.
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CESC aponta influências políticas no
atraso das comunidades de Marrupa

O

Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC)
denuncia que as comunidades de Iaranca e Nungo, no distrito de Marrupa, na província de Niassa, é que tenham recebido alguns valores, mas
bastante insignificantes, devido a influências políticas dos proprietários
das coutadas.

António Zacarias
Das razões para a não contribuição para as comunidades está a
ausência de fiscalização, o facto
de todo o processo estar centralizado ao nível da província, a
não integração das comunidades
e governos locais do Estado em
todo o processo deste negócio,
mas acima de tudo devido a influências políticas dos proprietários das coutadas e concessões florestais. Aliás, em forma
demonstrativa, o CESC cita
um dos fiscais florestais como
tendo confidenciado que numa
das ocasiões neutralizou alguns
estrangeiros que tinham caçado
animais ilegalmente, cuja multa
seria de 2.5 milhões de meticais,
mas este viria a deixar os troféus
passarem após receber a ameaça
de perda de emprego caso continuasse a reter aqueles cidadãos
estrangeiros com os respectivos
troféus.
Em demonstração, as comunidades locais, segundo o mapa do
Serviço Provincial do Ambiente, ainda não beneficiaram dos
valores referentes à exploração
faunística. Não obstante, a empresa MWA está a desenvolver
actividades de caça desde 2006,
numa área que abrange cerca de
270 000 hectares, fazendo limite
com a Reserva Nacional do Niassa, a norte, estando localizada a
130 quilómetros a sul da Reserva
de Caça Selous, na Tanzânia.
Como se isto fosse pouco, fora da
coutada do bravio, Rosa Cossa,
com domicílio em Montepuez,
em Cabo Delgado, obteve a concessão em 2010, através do contrato de Concessão Florestal n.º
02/Niassa/2010.
Do mapa do Governo provincial
consta que a concessionária só
pagou os 20% em 2017, não existindo outros dados sobre o ano
de início das actividades nem dos
pagamentos anteriores.
São informações contidas num
estudo sobre Gestão de Receitas
Provenientes da Exploração Florestal e Mineira, canalizadas nos
termos da lei para algumas comunidades em Niassa, Nampula
e Zambézia, divulgado pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC),
em Janeiro deste ano, no País,
cuja cópia está na posse do MAGAZIINE.

O documento aborda que a partir de 2015 tem vindo a reduzir
o número de CGRN beneficiárias
dos 20% da taxa de exploração
florestal na província do Niassa,
por três razões, sendo a ausência
de exploração de recursos florestais, a falta de conta bancária
por parte das comunidades para
a qual deve ser canalizado o valor, o que faz com que os valores
sejam retidos até à legalização da
associação, mas também pela ausência, nalguns casos, de um dos
assinantes de contas bancárias.
No capítulo reservado à alocação
e gestão dos 20% da taxa de exploração florestal e faunística na
província do Niassa, quanto aos
fundos alocados no período 20132019, o documento refere que,
embora a legislação seja antiga,
quanto à exploração dos recursos florestais e faunísticos, só 6
CGRN, nomeadamente Tulo,
no distrito de Lago, Unango,
Chicuedo e Ncapunda, em Sanga, e Mapica e Muaruaneque, no
distrito de Cuamba, de um total
de 58 em toda a província, começaram a receber os valores provenientes da exploração florestal
a partir de 2014. “Grande parte
dos CGRN (33 das 58) começou
a receber em 2015. Em 2016,
apenas a comunidade de Ngadinge de Ligogolo-Chiconono, no
distrito de Muembe, teve receitas provenientes da exploração
de recursos florestais”, lê-se.
Em 2018, os operadores florestais não estiveram operacionais,
devido a dois factores, designadamente a renovação de planos
de maneio florestal e a crise financeira que assolou alguns operadores.
A maioria dos operadores retomou as operações em 2019. Em
2020, a administração distrital

de Marrupa foi informada da
existência de mais de 500 mil
meticais referentes ao ano de
2019 para as comunidades de
Nungo, Marangira sobre a fauna
e Iaranca sobre a exploração florestal. Mas, segundo este documento, o valor ainda não chegou
às comunidades devido às novas
exigências do Ministério da Eco-

nomia e Finanças, inseridas na
reforma do Sistema de Administração Financeira do Estado,
para a canalização dos valores
via E-Sistafe, o que obriga à legalização dos CGRN de modo a
receber o fundo via este sistema.
Em estatísticas, a província de
Niassa tem recebido mais receitas provenientes da exploração
faunística do que da floresta. Entre 2015 e 2019, as comunidades
receberam em toda a província
23.6 milhões de meticais resultantes da exploração da fauna,
contra 5.05 milhões de meticais
da taxa de licenciamento de florestas. Só o distrito de Mavago
recebeu 3.28 milhões de meticais
em cinco anos, muito próximo
do valor das receitas de exploração florestal para as comunidades de toda a província de Niassa. No entanto, “embora seja a
actividade geradora de maiores
receitas, há pouca monitoria da
exploração de recursos faunísticos quando comparado com a
área florestal”, acha-se no documento do CESC.
O estudo encomendado por
aquela organização não governamental nacional aponta ainda,

no capítulo referente ao mecanismo de alocação e regularidade dos desembolsos, bem como
quanto à centralização da gestão
dos 20% a nível provincial e central, que actualmente a transferência de 20% para as contas
bancárias das comunidades, tuteladas pelo CGRN, é feita por via
do Sistema Electrónico de Administração Financeira do Estado.
Antes do cadastro das contas
bancárias no Sistema Electrónico
de Administração Financeira do
Estado, os 20% eram canalizados
pelas entidades licenciadoras por
via de cheque ou transferência
para os CGRN.
Mas denuncia que há demora excessiva na canalização dos 20%.
“Embora o artigo 4 do Diploma
Ministerial n.° 93/2005, de 4 de
Maio, preveja a transferência trimestral das receitas consignadas
para as contas das comunidades
beneficiárias, na prática isso não
acontece, uma vez que as transferências são anuais, podendo
demorar mais de um ano. Na
província de Niassa, as comunidades ainda não receberam os
20% correspondentes aos anos de
2019 e 2020”.

PUBLICIDADE

Matrículas para 2021
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais,
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª
classe por um valor acessível.

matricular novos ingressos da
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Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede
do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar
através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.
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Após retrocesso na educação devido à Covid-19

Professores querem maior envolvimento dos

A

s escolas moçambicanas tentam passar por cima dos obstáculos impostos pela pandemia da Covid-19, com vista a recuperar do retrocesso
registado na educação. Os professores reconhecem que com a reprogramação do ensino-aprendizagem se tornou fundamental o envolvimento
activo de todos, sobretudo dos pais.

Aida Matsinhe

Da ronda feita pelo MAGAZINE Independente pelas escolas
da cidade e província de Maputo
constatou-se que o denominador
comum é que boa parte destas
está ainda muito longe de remediar o estrago educacional causado pela Covid-19, que ditou
a interrupção do ano lectivo de
2020 para as classes sem exame,
reconhecendo deste modo a importância do envolvimento dos

pais e encarregados de educação
na prossecução dos objectivos
educacionais estabelecidos.
Segundo avançou Gerónimo Simão, director da Escola Primária Completa de Laulane, o acolhimento dos alunos na volta às
aulas presenciais, suspensas após
a pandemia da Covid-19, reforça
a necessidade de aproximação
cada vez maior entre a família
e escola de modo a melhorar os
resultados a serem obtidos pelas
crianças, desde as classes iniciais

até ao ensino secundário.
Este envolvimento entre os intervenientes no processo de
ensino-aprendizagem (PEA) vai
permitir sanar logo no início os
aspectos que possam interferir
negativamente no desempenho
escolar da criança, por meio de
uma comunicação estratégica entre o professor e a família.
Simão recordou que a paragem
registada no ano lectivo anterior trouxe muitas consequências
negativas para as crianças, pois

desacelerou o ritmo da aprendizagem.
Para o professor, com o reajuste do programa de ensino, onde
a maior parte das crianças passou a ter aulas duas a três vezes
por semana, reduzindo cada vez
mais o período de permanência
na sala de aulas, a família tornou-se cada vez mais o principal
contexto no qual uma criança
interage e os pais e/ou encarregados de educação são as principais figuras de interacção e
aprendizado.
Por sua vez, Félix Pembere, director da Escola Primária Completa das Mahotas, avançou que
os 4664 alunos inscritos para o
ano lectivo de 2021 foram distri-

buídos em 186 grupos de alunos que
passam a ter aulas em três turnos.
Este exercício resultou da orientação emanada pelo Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano, com vista a observância das
medidas para a contenção da propagação da pandemia.
Olhando especificamente para os
resultados que se espera destas medidas no sector da educação, que
resultaram na redução dos dias de
aulas por semana, Pembere disse
que em termos de aproveitamento a
reestruturação do programa de ensino trouxe alguns benefícios, sendo
que o mais importante foi garantir
que as crianças não ficassem em
casa por causa da pandemia.
A outra vantagem, segundo a fonte,
tem a ver com a redução do número
de alunos por turma, o que permite
que o professor possa atender às
especificidades de cada aluno.
“A eficácia da aprendizagem não
tem só a ver com o tempo, mas
também com as metodologias que
os professores aplicam neste processo, e acredito que apesar da
redução dos dias de aulas pode-se lograr bons resultados. E o que
tenho visto como reacção é que
os professores estão a trabalhar e
acredito que possamos no final do
ano, se continuarmos neste método, atingir bons resultados”, avançou.
Segundo Pembere, a possibilidade
de não se atingir os resultados de
pelo menos 80 porcento de aprovação é remota, na medida em
que os programas foram ajustados
olhando para o que se deve aprender em cada classe.
Mais adiante, a fonte explicou
que, por exemplo, as classes que
não voltaram para a escola no ano
passado têm o primeiro trimestre
para aprender os conteúdos das
classes anteriores e os trimestres
subsequentes serão para leccionar
os conteúdos da referida classe.
Porém reconhece que no exercício
desta função de ensinar certamente que haverá algum défice, “afinal
estamos a trabalhar numa situação atípica, mas acredito que com
o esforço de todos será possível
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s pais no processo de ensino-aprendizagem

atingir os resultados desejados.
Temos igualmente trabalhado
com os pais, no sentido de incentivar para ocupar as crianças com actividades escolares
naqueles dias que não têm aulas, por isso os professores dão
muito trabalho de casa e aos
que têm condições pedimos
para mandarem os filhos à explicação”, referiu.
Com giz e apagador e distante
das crianças, na EPC de Laulane encontramos uma professora
em mais um exercício da sua
profissão, afinal, apesar de dar
aulas a crianças da 1ª classe o
contacto físico com os alunos
deve ser evitado. Entretanto,
mesmo reconhecendo que os desafios são enormes, por estar a
trabalhar com crianças que na
sua maioria ainda têm dificuldades de pegar no lápis e abrir
o caderno, a professora acredita
em resultados positivos.
“É sim possível alcançar os resultados com ajuda do encarregado. Entendendo que o professor tem estado com o aluno
só duas vezes por semana, os
pais devem ajudar as crianças,
incentivando-as a fazer muitas
cópias, comprar os cadernos de
caligrafia e ensinar as crianças
a pegar no lápis”, orientou.
Olhando para os conteúdos
programáticos, a professora
referiu que para o caso da 1ª
classe o programa orienta o
corpo docente, nesta primeira
fase, a trabalhar com o grafismo, mas o maior desafio nesta
fase é que muitas crianças nem
sequer sabem pegar correctamente no lápis, e, mesmo reconhecendo os riscos, o professor
é obrigado a higienizar as mãos
de modo a melhor orientar as
crianças.
Por outro lado, a professora reconhece que com o reajuste do
programa de ensino-aprendizagem as crianças terão a oportunidade de aprender de acordo
com as suas especificidades.
“São 25 crianças por turma e
em trinta minutos é sim pos-

sível fazer o acompanhamento
devido das crianças e garantir
que possam assimilar os conteúdos ministrados em cada
aula”, aflorou.
Já na EPC das Mahotas, o
MAGAZINE conversou com
Gilda Matsimbe, que depois de
apontar os desafios impostos
pelo novo normal no sector da
educação disse que a paragem
registada no ano lectivo anterior trouxe algum retrocesso no
PEA, pois muitas crianças voltaram à sala de aulas com as
dificuldades apresentadas nos
primeiros dias de aulas do ano
2020.
“Estou a trabalhar com turmas
da 3ª classe e boa parte destas
crianças apresenta dificuldades
iguais as de uma criança que
está a ter pela primeira vez o
contacto com a escola”, afirmou.
Por outro lado, garantiu que a
escola vai trabalhar dentro do
possível para que as crianças
voltem a adaptar-se ao ambiente escolar. “Ainda estamos a
trabalhar com as classes anteriores neste primeiro trimestre,
mas acredito que com a colaboração dos pais e encarregados
de educação será possível alcançar os objectivos desejados”,
disse.
Uma outra preocupação apresentada pela professora está
relacionada com as crianças
que vivem em famílias cujos
pais não têm recursos para pagar um explicador e, por outro
lado, têm baixo nível de escolaridade, o que não lhes permite ajudar os seus filhos na resolução dos trabalhos de casa.
“Apelamos para que procurem
alguém no bairro ou da família
para ajudar estas crianças de
nodo a que não fiquem à margem do PEA”, avançou.
Por sua vez, o professor Edrisson Tembe olhou primeiro para
as condições de trabalho da sua
classe neste período da pandemia, afirmando que os desafios
são enormes uma vez que o

professor é obrigado a trabalhar duas vezes com a mesma
turma para fazer seis dias, incluindo aos sábados, de modo a
garantir que as crianças possam
ter aulas três vezes por semana.
Por outro lado, segundo avançou o professor, fica difícil coordenar duas turmas, que no fundo se trata da mesma turma,
porque mediante os desafios encontrados são obrigados a mudar da estratégia inicial de trabalho, e isso consome o pouco
período de aulas que os alunos
têm disponível.
“A reorganização do programa
educacional peca apenas pelo
facto das crianças terem poucas
aulas por semana e o distanciamento que se deve manter entre o professor e o aluno, o que
muitas vezes não é funcional
para as classes iniciais”, disse
Tembe.
“É muito difícil trabalhar neste novo modelo porque não podemos corrigir os cadernos dos
alunos e uma das motivações
para que as crianças aprendam
é a correcção dos seus cadernos.
Por exemplo, o certo que colocamos no caderno da criança
conta muito para que esta se
dedique mais à aprendizagem.
Então esse também é um dos
entraves”, aflorou.
Segundo avançou o professor,
há crianças da 1ª classe que
nem sequer sabem pegar no lá-

pis e o professor deve aproximar
mais a este aluno, violando o
protocolo de saúde que versa sobre as medidas de protecção da
doença na sala de aulas.
Tembe disse ainda que o encarregado de educação deve
compreender que este é um momento difícil e deve evitar dar
lanche a criança, pois temos notado que a criança manuseia o
lanche de qualquer maneira e o
professor deve parar de dar aulas para orientar esta criança.
“O tempo de estadia na escola
é reduzido e acreditamos que se
esta criança sair de casa depois
de tomar a refeição pode aguentar as três horas e meia na escola e depois vai para casa onde
terá outra refeição”, disse.
Para Ludovina João, directora
da Escola Primária Completa
de Malhampsene, os desafios
são maiores e espera-se que
com o empenho e colaboração
de todos os intervenientes no
processo de ensino sejam alcançados os 80 porcento de alunos
aprovados.
A escola, segundo o programa,
está a dar aulas de recuperação
das classes anteriores e espera-se que findo o primeiro trimestre se possa entrar para o programa do ano em curso.
À semelhança de muitas escolas
públicas, esta escola também
dá aulas duas vezes por semana e apela aos encarregados de

educação para apoiar os alunos
e fazer o acompanhamento dos
TPC que os alunos recebem,
orientando as crianças nos dias
em que têm aulas para evitar
que estas faltem às aulas.
No rol das medidas de protecção
à Covid-19, a directora avançou
que para além de orientar as
crianças no processo de higienização das mãos, na ida à casa
de banho, os professores têm
orientado as crianças para o uso
correcto das máscaras.
Aliás, a este respeito, a médica-pediatra Carmélia Uamusse
disse que as crianças, particularmente, são um vector importante na cadeia de transmissão, pois, apesar de raramente
apresentarem as formas graves
da doença, estas estão sujeitas
à infecção. Daí que, segundo a
pediatra, embora haja muitos
estudos sobre a doença, e por
se tratar de uma pandemia que
pouco ainda se sabe dela, o uso
da máscara é recomendado a
partir dos seis anos, quando não
é possível garantir o distanciamento físico.
É importante que os pais orientem as crianças em idade escolar para que façam o uso correcto da máscara, mas também
podem optar pelo uso combinado da máscara e da viseira,
pois as crianças têm tendência
a mexer os olhos com alguma
regularidade.
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Police commander orders
manhunt against military junta

T

he General Commander of the Mozambican police
force. Bernadino Rafael, on Wednesday ordered a
manhunt against all followers of the dissident “Renamo Military Junta” who refuse to surrender and join
the current demobilization of the Renamo militia.

Speaking in Beira, at the end
of a working visit to the central
province of Sofala, Rafael, cited
by the independent television
station STV, said the police
must pursue “relentlessly and
professionally” all members of
the junta who refuse to demobilise, and bring them to court.
The Junta broke away from
Renamo in 2019, denounced Renamo leader Ossufo Momade as
“a traitor”, and declared that
the head of the junta, Mariano
Nhongo, was now the true leader
of Renamo.
Nhongo did not accept the peace agreement that Momade signed with President Filipe Nyusi
in August 2019, and continued a
low level insurgency, ambushing
vehicles on the main roads in
Manica and Sofala provinces.
In late October 2020, Nyusi
offered a seven day truce to the
Junta and instructed the defence
and security forces not to pursue
Junta units during this period.
But Nhongo spurned the offer,
and the attacks continued. In
mid-December, Nyusi warned
that Nhongo’s behaviour meant
“There is nothing we can do

but launch vigorous operations
against this enemy”.
The Junta seems to be running
out of steam. It has not launched
any attacks since January, and
dozens of Junta followers are
reported to have surrendered to
take advantage of the demobilization package on offer. They
include high profile junta leaders such as Andre Matsangaissa
Junior, the nephew of the first
commander of Renamo, Andre
Matade Matsangaissa.
Part of the agreement between

Jacaranda recovers banana
production in Monapo
The Jacaranda banana production company has fully restored
activities within 15,000 hectares
in Metocheria locality of Monapo
district, in the northern Mozambican province of Nampula, after
an outbreak of the Panama disease that caused the Matanuska
company, which was initially
implementing the project, to go
bankrupt.
During the 1950s, Panama disease (also known as fusariaum
wilt) almost wiped out the then
dominant type of commercial banana, the Gros Michel banana.
The disease inflicted enormous
costs and forced producers to
switch to other, disease-resistant
cultivars. In recent years, a new
outbreak of Panama disease caused by the strain Tropical Race
4 (TR4) threatens the production of the Cavendish banana,
today’s most popular type.
Jacaranda has inherited all the
assets from Matanuska and took
control of banana production in

Metocheria in 2018. The first
move by the new management
consisted of the replacement of
the banana trees by a disease resistant variant.
In order to ensure sustainable
production, the new management has installed a research
laboratory and sought means to
prevent the occurrence of similar
problems, according to a report
in Thursday’s issue of the Maputo daily “Noticias”.
The Mozambican Minister of
Agriculture and Rural Development , Celso Correia, visiting the
province, was impressed with the
results achieved by the laboratories and advised them to share
the experiences with undergraduate students from higher institutions across the country, to
ensure the transfer of know-how.
The Jacaranda company currently employs 950 workers and
plans to increase the work-force
to 1,500 employees over the next
two years.AIM

Nyusi and Momade was for the
“demobilization, disarming and
reintegration” (DDR) of what
are delicately referred to as
Renamo’s “residual forces”. Both
the government and Renamo

have declared repeatedly that
Nhongo’s followers are welcome
to join the DDR.
At Beira ceremony, Rafael told
the Sofala police “Continue
looking for those people who
have still not surrendered. Find
their hideouts and detain all of
them so that they can answer
to the courts. Do this with the
professionalism, zeal and res-

ponsibility that has always characterized you as a defence and
security force”.
He pointed out that all Junta members who have already
surrendered are now enrolled in
the DDR, and are being returned to civilian life.
Rafael also urged the police
to work in close collaboration
with the community in order
to ensure public order and security.
Referring to the curfew imposed by the government as a
measure to halt the spread of
the Covid-19 respiratory disease, and which runs from 22.00
to 04.00 every night, he said
“The presence of the police on
the public highway should be a
moment of joy for the public,
and there should be no fear.
So when we go onto the streets
at 22.00, our purpose is not to
threaten the public”.
“Our presence on the public
highway should be a synonym
for better security”, he added.
“We left the community for
our training, and we are returning to the same community
with the purpose of guaranteeing
its protection. This is our main
task”.AIM

Two arrested over attack
on police station

The Mozambican police have
arrested two individuals suspected of involvement in an
armed attack early on Saturday morning against a police
station in the administrative
post of Capirizanje, in Moatize
district, in the central Mozambican province of Tete.
The attackers, who did not
steal anything, just opened fire
leaving the walls of the premises riddled with bullets, causing fear and panic among the
nearby communities as they
suddenly heard the shooting.
Though there were no victims,
police spokesperson, Deolinda
Matsinhe, said two individuals
are now under police custody
while investigations continue

to find out the motivations
behind the incident.
“We can assure you that they
are not terrorists”, she said,
“but just some opportunists
who staged the attack.”
The Moatize district administrator, Maria Torcida, said
the situation in Capirizanje is
now back to normal and the
residents are moving freely in
their routine activities. Road
traffic is also moving smoothly
and the authorities claim that
everything is under control.
Capirizanje became infamous
in November 2016, when mass
theft of fuel from a tanker went
very wrong, leading to an enormous explosion in which 104
people died.AIM

Terrorists stole
perhaps a million
dollars in Palma
The Islamist terrorists who attacked the town of Palma in the
northern Mozambican province
of Cabo Delgado on 24 March
stole over 30 million meticais
(about 536,000 US dollars at current exchange rates) from one of
the town’s banks, according to a
report in Wednesday’s issue of
the independent newssheet “Carta de Mocambique”.
The figure is not official, but
Pedro da Silva Pambe, the head
the Afungi police post, just outside the town, said that the manager of the Palma branch of
the country’s largest commercial
bank, the Millennium-BIM, had
guaranteed that an initial survey
showed about 30 million meticais
had disappeared from the bank’s
coffers.
But branches of two other
banks, Standard Bank and the
BCI, also came under attack.
The BCI branch suffered the
worst damage, since it was completely burnt to the ground.
A report on Mozambique Television (TVM) claimed that the
amount stolen from all three
banks was equivalent to a million dollars. The bank ATMs
and safes were smashed open.
This was a relatively sophisticated operation since the terrorists
used the banks’ own emergency
generators to provide electricity
for power tools, including cutters
with diamond saw blades.
The TVM footage also showed
major damage done to telecommunications systems in Palma,
with cables cut, generators destroyed and officers burnt out.
According to the independent
television station, STV, mobile
phone coverage by at least one of
the operators has been restored
to parts of Palma district – namely to Quionga, on the border
with Tanzania, to Afungi, where a consortium headed by the
French oil and gas company
Total plans to build gas liquefaction plants, and to the Quitunda
resettlement town where families
displaced by the Total project
have been rehoused.
But the central part of Palma
town itself is still without communications, and it is not yet
clear when the phone networks
will be restored. AIM
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Marcas em Movimento

Vale assinala Dia da
Mulher Moçambicana
Na semana em que se comemorou o Dia
da Mulher Moçambicana, a Vale organizou uma palestra online para falar sobre
os Desafios da Mulher a nível pessoal e
profissional, no contexto da pandemia
da Covid-19. Uma forma que reconhecer
o papel e a importância cada vez maior
da mulher moçambicana numa sociedade mais equitativa. A conferência
decorreu na terça-feira, dia 6 de Abril,
e destinou-se a todos os colaborares da
empresa, homens e mulheres.
Marcela da Costa, 37 anos,
Supervisora de Processos de
Controle. Yolanda Tembe,
32 anos, Engenheira de Produção. Alita Vuma, 25 anos,
Engenheira de Laboratório.
Em comum estas três mulheres têm histórias de sucesso
na Vale Moçambique.
“Quando o meu marido foi
transferido para Tete, já na
altura era funcionário da Vale, candidatei-me a uma vaga na empresa e
entrei, hoje somos um casal Vale”, conta Marcela que lidera uma equipa praticamente só de homens. O grupo de
trabalho que gere na Vale Moçambique é constituído por 32 colaboradores,

apenas três são mulheres. Apaixonada
pelo que faz reconhece que ser mulher
num mundo de homens “é um desafio
diário”. “Para além do desafio profissional é também um desafio de género.
Temos que estar sempre a provar que
somos capazes”.
Actualmente, 10% dos mais de 3600
colaboradores directos da Vale são mulheres, mas a empresa quer que esse
número continue a aumentar, refor-

çando assim, o equilíbrio de género nas
suas equipas. A mineradora mantém
a mesma política para os funcionários
das empresas subcontratadas. Ao todo,
entre postos de trabalho directos e indirectos, a Vale dá emprego a cerca de 13
mil pessoas.

EDM solidaria com as vitimas
de Cabo Delgado

A Electricidade de Moçambique
(EDM) apoia e solidariza-se com 176
famílias que vivem, neste momento,
na condição de deslocados devido aos
ataques terroristas em Cabo Delgado,
no norte de Moçambique. O referido
apoio consistiu na realização de uma
campanha de angariação de fundos
na Empresa, a nível nacional, durante o mês de Março a qual arrecadou
558.636,36MT (Quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta
e seis Meticais e trinta e seis centavos). Com este valor foram adquiridas
cestas básicas para as famílias a acima
referenciadas, compostas por produtos alimentares, vestuário e material

escolar. Numa outra da acção
de voluntariado, as trabalhadoras da EDM abdicaram de
receber a habitual capulana e
rosa oferecidos pela Empresa,
no âmbito da celebração do 7
de Abril, Dia da Mulher Moçambicana, canalizando o valor que tinha sido orçamentado
para a aquisição de produtos
de higiene feminina entregues
também as mulheres vítimas
dos ataques em Cabo Delgado.
No mesmo espírito, as Áreas
de Serviço ao Cliente da EDM
em Quelimane e Mocuba juntaram
esforços e ofereceram vários artigos
entre cobertores, produtos alimentares e vestuário para adultos e crianças
deslocados de Cabo Delgado, no Centro de Reassentamento de Macuvine,
em Mocuba. Para apoiar o sector da
saúde, a EDM angariou e canalizou
para as autoridades de saúde o montante de 457.550,43MT (Quatrocentos
e cinquenta e sete mil, quinhentos e
cinquenta meticais e quarenta e três
centavos), para compra de material
de prevenção e protecção dos profissionais de saúde que trabalham arduamente na primeira linha de combate à
Covid-19.

Prémio anual da Ford Direct
Markets destaca parceiros
A Ford Direct Markets
anunciou recentemente os vencedores do seu
prémio anual de Directores e Presidentes – um
programa concebido para
reconhecer os seus parceiros distribuidores pelo
excepcional desempenho
em experiência de cliente e operações referente
ao ano de 2020. Um total de quinze parceiros
distribuidores receberam
prémios na vasta unidade
de negócios dos Mercados
Directos da Ford. Os vencedores são
provenientes de Moçambique, Samoa
Americana, Camarões, Camboja,
Egipto, Fiji, Kuwait, Laos, Malásia,
Marrocos, Papua Nova Guiné, Qatar, Senegal, Tanzânia e Emirados
Árabes Unidos. Dos quinze prémios,
seis parceiros distribuidores receberam o cobiçado Prémio do Director.
Foram eles a InterAuto, em Moçambique, Al Tayer Motors, nos Emirados Árabes Unidos, Al Mana, no
Qatar, ALJ Auto Jameel (LLC), no
Egipto, Sime Darby, na Malásia e
Samoa Motors, na Samoa Americana. “Estes são os prémios de maior

prestígio que atribuímos anualmente na Ford aos nossos parceiros distribuidores”, disse Randy Krieger,
Presidente da Ford Direct Markets.
“Esta é a nossa forma de reconhecer
as iniciativas e desempenhos mais
notáveis referentes ao ano transacto
e de agradecer aos principais intervenientes nos Mercados Directos da
Ford pelos seus contínuos esforços.
Os nossos distribuidores são o garante de que os nossos clientes são
tratados como família e permanecem
satisfeitos, leais e comprometidos a
longo prazo com as nossas marcas
Ford e Lincoln.”

Cuamba recebe 50 electricistas
formados pela Nacala Logistics
O distrito de Cuamba, em Niassa, passa
a contar com mais 50 técnicos de electricidade recém-graduados pela Tecnicol
Moçambique, numa formação financiada
pela Nacala Logistics.
A acção é levada a cabo no âmbito do
Programa de Preparação para o Mercado
de Trabalho, que tem por objectivo formar jovens que residem ao longo do Corredor de Nacala, para explorar as oportunidades de emprego e de auto-emprego

que surgem na região.
Durante a cerimónia de graduação, que
teve lugar no dia 26 de Março, o representante da Nacala Logistics, José Piquitai, explicou as razões que levaram a em-

presa a apostar no curso de eletricidade.
“Durante o processo de preparação destes cursos, lançámos uma pesquisa para
identificar as necessidades de formação
de cada local. Em Cuamba, a escolha
recaiu sobre o curso de eletricidade. Podemos afirmar que o próprio distrito de
Cuamba optou por este curso”, aclarou
José Piquitai.
Por sua vez, o Director da Tecnicol Moçambique, Rui Tembe, destacou o facto de os jovens recém-graduados
terem-se beneficiado de disciplinas
relevantes para esta actividade.
“Esta formação foi complementada por módulos de gestão de
negócios e higiene e segurança no
trabalho, para permitir que os graduados possam se auto-empregar”,
acrescentou o responsável.
Os jovens graduados, por seu turno, reforçaram o compromisso
com o desenvolvimento local. “Nós
graduados da Tecnicol, electricistas, sentimo-nos capacitados para
responder aos desafios do mercado de
trabalho através da promoção do auto-emprego, com zelo, profissionalismo, responsabilidade e qualidade”, sublinhou o
representante dos graduados.
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Serviço da dívida vai
continuar a crescer até 2022
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ciamento externo não concessional, por forma a salvaguardar os rácios da dívida pública.
Na gestão das dívidas soberanas, especificamente a dívida
da EMATUM (MOZAM2023),
prevê-se a criação do espaço fiscal com o alívio do serviço da
dívida nos próximos cinco anos
e a prorrogação dos reembolsos
do capital por um prazo de dez
anos, no âmbito da reestruturação com a emissão de Novos Títulos de Dívida (MOZAM2032)
concluída em 2019 e acordo estabelecido de princípio com um

grupo de detentores dos títulos.
Quanto às dívidas do Sector
Empresarial do Estado (SEE),
espera-se uma melhoria na gestão dos passivos contingentes
através da sistematização dos
dados sobre os passivos das empresas para maior transparência
das finanças públicas.
Sobre a gestão das dívidas atrasadas do Estado aos fornecedores de bens, prestação de
serviços, empreitadas e obras
públicas, espera-se a continuidade da implementação da estratégia definida pelo Estado.

Vuma diz que valorização do metical
só é útil se tiver efeitos na economia

N

uma altura em que vários países têm perdoado e ou suspendido a dívida,
devido aos impactos da Covid-19, não é desta que o serviço da dívida
do País vai conhecer decréscimo, pelo menos até 2023. O cenário médio
fiscal 2022-2024 indica que o serviço da dívida vai continuar a crescer até
ao ano 2022.

Elísio Muchanga
De acordo com o cenário médio
fiscal 2022-2024, espera-se que o
serviço da dívida pública aumente ligeiramente em relação ao
PIB entre 2021 e 2022 em 2pp,
reflectindo as despesas com juros nominais que incidem sobre
a dívida pública, significando um
aumento maior do pagamento de
juros e dos encargos da dívida
pública.
No entanto, perspectiva-se que o
serviço da dívida tenda a reduzir
entre 2023 e 2024, situando-se
em 6,9% no fim deste período do
cenário fiscal.
Um documento sobre a matéria
indica a queda registada na re-

ceita em 2020 (24.1% do PIB)
relativamente a 2019 (28,1% do
PIB), o aumento da despesa
com a pandemia da Covid-19,
tem estado a pressionar o crescimento do déficit primário,
aumentando as necessidades de
financiamento e aumento dos
juros nominais, sendo que em
2020 situou-se em -4% do PIB
e espera-se que venha melhorar entre 2022-2024 em média
(-3,1%).
A médio prazo prevalece o desafio de assegurar o financiamento interno mediante melhoria das fontes de arrecadação
da receita do Estado, e, pelo
desenvolvimento do mercado
de capitais, facilitando a imple-

mentação da política monetária
através de taxas de juro competitivas.
Quanto à Gestão da Dívida
Pública, a pandemia da Covid-19 é apontada como tendo
criado pressão às contas fiscais
com o aumento das despesas
nas áreas social (sobretudo na
saúde), e económica. Moçambique beneficiou da suspensão da
dívida em Março de 2020, que
permitiu melhorar o espaço fiscal para fazer face aos desafios
da pandemia da Covid-19.
O documento refere ainda que,
embora haja uma elevação das
necessidades de financiamento
dos gastos públicos, espera-se
uma limitação do uso do finan-

Governo vai investir USD 95 milhões na
aquisição de equipamento ferroviário
O Governo de Moçambique vai
adquirir este ano da Índia seis
locomotivas, cinco automotoras e
noventa carruagens para o transporte de passageiros e carga, no
País.
O ministro dos Transportes e
Comunicações que falava em
Boane, província de Maputo,
no Conselho de Directores dos
Caminhos de Ferro de Moçambique, disse que aqueles meios,
orçados em 95 milhões de dólares, vão juntar-se aos 300 vagões
adquiridos na África do Sul.
Janfar Abdulai disse que os
meios vão contribuir para o aumento do transporte de cargas
no sistema ferroviário Sul e Centro do País.
O projecto é avaliado em cerca
de USD 95 milhões, financiado
através de uma linha de crédito
acordada entre os governos de

Moçambique e da Índia e gerido pela empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique
(CFM).
Recentemente, o ministro dos
Transportes e Comunicações
(MTC), Janfar Abdulai, testemunhou de forma virtual a
partida do primeiro lote do equipamento, constituído por duas
locomotivas e 12 vagões, que
deverá brevemente chegar a Mo-

çambique.
De acordo com o MTC, este
projecto inscreve-se no Plano
Económico e Social deste ano,
na prossecução do objectivo estratégico do PQG (2020-2024)
que preconiza o aumento da capacidade de transporte de carga
e passageiros nos principais corredores de transporte do País.
No entanto, o ministro dos
Transportes e Comunicações
anunciou no Conselho de Directores dos Caminhos de Ferro de
Moçambique que o sector está a
trabalhar para garantir a retoma
das linhas de transporte ferroviário nas carreiras de longo curso.
Trata-se das linhas de Limpopo,
na zona Sul, e Sena, no Centro
do País, interrompidas no âmbito da implementação das medidas de contenção da propagação
da Covid-19. RM/Redacção

O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA),
Agostinho Vuma, refere que a
acentuada valorização do metical em relação ao dólar norte-americano só será útil se tiver
efeitos na economia.
“O mais importante é ver o
efeito da valorização do metical
na economia”, referiu Agostinho Vuma, em entrevista à
agência Lusa, lamentando o
facto de a apreciação resultar
de políticas e não da produção
nacional.
O metical subiu desde Fevereiro 18,6% face ao dólar, invertendo a tendência de desvalorização, fazendo da moeda
moçambicana a mais valorizada nos primeiros meses deste
ano a nível mundial.
Face a estes dados, o presidente da CTA, a maior associação patronal moçambicana,
mostrou-se céptico em relação
às vantagens da flutuação positiva da moeda nacional, duvidando que possa surtir efeito
na economia.
“Como estão as nossas taxas
de juro hoje, que o metical
apreciou? Como é que está a
circulação de massa financeira
na economia? Como é que está
a promoção da carteira de crédito para o sector produtivo”,
questionou Agostinho Vuma.
Aquele dirigente empresarial
assinalou que os ganhos do metical em relação à divisa norte-americana não resultam da
dinâmica da economia moçambicana, mas de factores de política monetária interna e externa, principalmente a injecção
de liquidez nas principais economias mundiais para o combate à pandemia da Covid-19.
“Ficaria mais satisfeito se essa
valorização do metical tivesse
origem na produção, se produzíssemos muito e exportássemos muito, mas nós não estamos a produzir”, observou.
A valorização da moeda moçambicana surge apesar da revisão em baixa da previsão de
crescimento económico para

este ano por parte do Fundo
Monetário Internacional, que
desceu a estimativa de 2,1%,
em Outubro, para 1,6% na semana passada, e a valorização
aparece na sequência das medidas tomadas pelo Banco Central.
Em 17 de Março, o Comité de
Política Monetária (CPMO) do
Banco de Moçambique decidiu
manter a taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) em
13,25%, justificando a decisão
com a “prevalência de elevados
riscos e incertezas, não obstante a revisão em baixa das perspectivas de inflação no curto e
médio prazo”.
Prevê-se “um menor agravamento de preços, a reflectir,
fundamentalmente, a tendência
para apreciação do metical decorrente das medidas tomadas
na última sessão do CPMO,
num contexto de fraca actividade económica”, acrescentou
o regulador, que em Janeiro
subiu a taxa MIMO em 300
pontos base, para os actuais
13,25%.
Segundo o Banco de Moçambique, a pressão cambial reduziu-se substancialmente, com a
procura de divisas a ser “totalmente satisfeita”, como resultado “de uma maior fluidez que
se observa no mercado cambial, contrariamente à tendência registada no princípio do
ano”.LUSA
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BNI financia 47% das PMEs no País

O

Banco Nacional de Investimento BNI, um banco de desenvolvimento
estatal cujo objectivo é fornecer financiamento de longo prazo para
empreendimentos sustentáveis que contribuam para o desenvolvimento
social e económico do País, garante estar a financiar cerca de 47,5 porcento das pequenas e médias empresas.

Elísio Muchanga
Esta garantia foi dada pelo
Presidente do Conselho de
Administração (PCA) da
instituição, Tomás Matola,
durante a 1ª conferência das
PMEs que decorreu recentemente em Maputo.
Segundo Matola, para além
dos 47.5 porcento do financiamento do BNI às PMEs o
banco está a financiar também a indústria com 56 porcento, a indústria alimentar
com 76 porcento e o agronegócio, desde a produção, o
processamento até ao mercado com 26 porcento.
Matola aponta a falta de financiamento como razão do
fraco desenvolvimento das
PMEs no País.
No que se refere ao financia-

mento às PMEs, no âmbito
da pandemia da Covid-19, o
Presidente do Conselho de
Administração do BNI afirmou que os financiamentos
às empresas já começaram a
ser efectuados.
O PCA apontou igualmente
alguns factores que determinaram a não aprovação
de alguns projectos para o
financiamento, sendo de destacar a ausência de demonstração financeira, por parte
das empresas requerentes do
crédito, ausência do plano
de negócios, IRPC, IRPS,
ausência de garantias e registo de incumprimento no
controlo de registo de crédito.
Matola avança que muitas
empresas solicitaram créditos acima da sua capacidade de reembolso e houve
também empresas que foram
constituídas somente para
concorrer à linha de crédito, dado que a data do seu
registo é posterior ao lança-

mento das linhas de crédito
pelo BNI.
De referir que o BNI lançou
duas linhas de financiamento direccionadas às empresas
para mitigarem os efeitos da
Covid-19. Uma linha correspondia a mil milhões de
meticais, financiados diretamente por fundos do Estado,
e outra de 600 milhões de
meticais angariados através
de um empréstimo de mercado ao Instituto Nacional
de Segurança Social – INSS.
Estes pacotes de financiamento tiveram cerca de 925
concorrentes, uma procura
maior do que se esperava,
causando assim um défice de
resposta de cerca de 8.4 mil
milhões de meticais da demanda.
Das linhas de financiamento
em alusão, de acordo com o
PCE do BNI, foram aprovadas perto de mil propostas,
sendo que a zona Sul teve
585 propostas aprovadas, o
Centro 293 e Norte com 180.

PCA do INSS pede apoio para inscrever TCP em Montepuez
A forte presença de Trabalhadores por Conta Própria
(TCP), no distrito de Montepuez, em Cabo Delgado,
levou o Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS), Kabir Ibrahimo, a solicitar apoio das autoridades locais com vista a
trazê-los ao Sistema de Segurança Social Obrigatória.
Kabir Ibrahimo fez tal solicitação ao Governo distrital e
à autarquia de Montepuez,
durante uma visita que realizou na semana passada
àquele ponto da província de
Cabo Delgado, no quadro do
périplo que vem realizando
para o acompanhamento das
actividades planificadas para
o presente ano.
Para o PCA do INSS, é importante que haja acções
coordenadas nesse sentido,
do ponto de vista intersectorial, com vista a identificar
os potenciais grupos e mobilizá-los para a sua inscrição no
Sistema de Segurança Social
Obrigatória, porque só assim
os visados podem garantir o
seu futuro, assim como dos
seus familiares, quando não
tiverem mais capacidade
para trabalhar, ou mesmo na
sua actual fase profissional
activa, em que podem aceder
aos benefícios que o sistema
oferece, como são os casos de

subsídios de doença e de funeral.
Em resposta, tanto o Governo do distrito como a
autarquia de Montepuez
prontificaram-se a trabalhar
em estreita colaboração com
o INSS para o efeito, uma
vez que tal plano do INSS
ajudará a população local,
economicamente activa, que
mesmo trabalhando não tem
nenhuma perspectiva, em
termos da sua vida após a
reforma, não obstante actualmente estarem a produzir uma renda que permitiria
garantir o seu sustento no

futuro.
Para além da agricultura, os
trabalhadores informais de
Montepuez, que estão a ser
inscritos no regime de TCP,
também exercem actividades
no sector comercial, mineiro,
industrial e transportes.
A mesma solicitação foi estendida às autoridades do
distrito de Chiúre, onde o
PCA do INSS escalou na sua
recta final da visita a Cabo
Delgado.
Chiúre, tal como Montepuez,
conta com uma delegação
distrital do INSS, sendo que
Chiúre conta com 378 con-

tribuintes (empresas), 4.107
beneficiários (trabalhadores)
e 43 pensionistas, estando,
igualmente, a assistir os distritos vizinhos de Ancuabe e
Mecufi.
Em Montepuez, Kabir Ibrahimo visitou contribuintes e
beneficiários, nomeadamente
a RW Machambas, que se
dedica à produção hortícola,
que apresentou alguns constrangimentos relacionados
com a redução de clientes,
em face da suspensão das
actividades por parte de empresas compradoras dos seus
produtos, maioritariamen-

te que prestam serviços aos
projectos de gás no norte da
província, devido aos ataques
terroristas nessa região. Com
este facto, explicou a empresa, urge a necessidade de
uma reinvenção nos métodos
de colocação da produção,
privilegiando-se a conservação e transformação local dos
produtos, de modo a evitar
a sua deterioração e, assim,
mantendo os empregos existentes.
Em Chiúre, o PCA escalou
a empresa Korosho Moçambique, Lda, que se dedica ao
processamento da castanha
de caju.
Quanto ao programa da acção sanitária e social da sua
instituição, o PCA do INSS
ofereceu, durante a visita a
Cabo Delgado, diversos produtos ao INGD, em apoio
aos pensionistas vítimas da
Covid-19 e dos ataques terroristas no norte da província.
Outro grupo contemplado
foi de pensionistas com diferentes tipos de dificuldades, a quem ofereceu cabazes
básicas. Tais foram os casos
do pensionista de invalidez
Impate Caetano Curare (de
Pemba), que sofre de cegueira, bem como das pensionistas de sobrevivência Amina
Mussa (Montepuez) e Gracinda António (Chiúre).
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Trapalhices, boatos e factos
Que em tempos de guerra a primeira baixa é
a verdade, disso todos sabemos. Falta-nos é
coragem para que, depois de ver centenas de
perfurações no corpo, chamemos a balística
para saber de que arma saiu a bala da morte.
A verdade morre e renasce à velocidade dos
acontecimentos. Morre em cada incursão dos
terroristas; morre a cada anúncio de recuperação
das FDS; morre nos números dos mortos oficiais; morre no anúncio de novos ataques com
promessas de fotografias e tudo.
O PR disse que não devíamos ficar atrapalhados
com o ataque a Palma, como se nós atrapalhados
ou não mudássemos as contas da insurgência.
Mas os franceses da Total, talvez porque Nyusi
falou em português, não entenderam e não ficaram só atrapalhados como simplesmente não
ficaram e já seguiram para Uganda e Tanzânia.
Para o Parlamento, o terrorismo em Cabo Delgado é apenas uma nota de rodapé, servindo
de arma de arremesso da oposição contra
Frelimo ou para a Frelimo fazer hossanas ao
“obreiro da paz” – de que paz falam afinal?
E será por este caminho a intervenção
que sairá deste conclave entre Caifadine
Manasse, Feliz Sílvia e Faizal António.
Quem está desesperado pela saída da
Total são os empresários que tinham os
ventiladores conectados aos pulmões
da petrolífera francesa. Vuma tem uma
batata quente nas mãos. «Ainda vamos
a tempo de fazer um puré» sugere Teotónio Comiche.
A Renamo visitou a redacção do Magazine Independente, depois de ter visitado
umas tantas e desta visita seguiram-se
outras tantas. Esta coisa dos Partidos
Políticos visitarem às redacções, num
ambiente sempre desconfiado e contaminado como é o que temos, dão o que
pensar, os políticos estão sempre a meter-se em tudo e com todos como “amigos”
que é para não virarem “inimigos”.
Resta-nos apenas a Arte, que nos aponta o
caminho da aurora, Pablo Ribeiro levanta
a mão para a direcção, Matxakhossa já percebeu, mas parece que Albino Mahumana
está ainda a tentar perceber.
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Aniversariantes & Noivos
Adolfo
Fiquei sabendo que hoje é
o aniversário de alguém
muito querido. Dessa
forma, Adolfo parabéns a ti. Continue
sendo essa pessoa
maravilhosa que
contagia todos
ao teu redor com
alegria e humildade.
Desejo muito amor,
saúde e prosperidade, e
que consigas enxergar as
coisas boas da vida, mesmo naqueles dias
mais cinzentos. Comemore hoje ao lado das
pessoas que te amam. Enche o teu coração de
alegria e encontre muitos motivos para celebrar a chegada desse novo ciclo. Parabéns!

Agostinho
Afinal um aniversário é
ter a chance de fazer
novos amigos, ajudar mais pessoas,
aprender e ensinar
novas lições, vivenciar outras
dores e suportar
velhos problemas.
Sorrir novos motivos e chorar outros,
porque amar o próximo é
dar mais amparo, rezar mais preces e
agradecer mais vezes. Com este aniversário
é para amadurecer um pouco mais e olhar
a vida como uma dádiva de Deus. Parabéns
a ti neste grandioso dia.
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Cátia

Nádia
Este último ano passou
rápido, não! Novamente estou aqui
para te desejar
parabéns pelo
teu aniversário.
Espero que os
teus sonhos se
realizem e que tu
continues maravilhoso durante
essa tua jornada.
Aproveite o teu dia
porque tu mereces. De todas
as histórias que eu tenho para contar
as mais boas são aquelas em que tu
fazes parte. Eu posso contar contigo em
qualquer momento e quero que saibas
da reciprocidade.

Zeldo
É dia de celebrar tudo
que a vida te ofereceu de bom e
também os ensinamentos, que
não foram poucos ao longo
dos anos. Que
Deus te guie
nessa jornada
maravilhosa que
é a vida. Que seja
um aniversário cheio
d e
bênçãos e bons acontecimentos, porque tu mereces o melhor
que o universo te puder reservar. Que
tu possas continuar espalhando a tua
luz por onde passas. Somos gratos por
ti nas nossas vidas.

Desejar um feliz aniversário a uma pessoa tão especial não
é uma tarefa fácil.
Precisei pescar nas
minhas memórias
os nossos momentos
mais marcantes para
tentar traduzir as sensações que estar ao te
lado provoca. Tu és uma
pessoa iluminada e cheia de energia,
consciente e sensata, que sempre sabe
o que dizer e quando dizer. É por isso
que no teu aniversário eu desejo que
tu alcances tudo aquilo que sempre
sonhaste. Parabéns! Votos da Ester.

Ângela
Nesse teu aniversario
queria ser capaz de te
dar o mundo, mas
sei que isso é impossível, por isso
te faço apenas
uma promessa
que eu sempre
serei capaz de
cumprir. Vou te
dar o meu coração.
Nunca te faltará o
amor, pois eu sempre
estarei aqui. Obrigado por trazeres
mais luz à minha vida, por me transformares e fazer a minha felicidade
completa. Parabéns! Que a luz da
tua felicidade continue brilhando e
enchendo o mundo de coisas boas.
Votos do teu esposo Mucandze.

Victoria e Moisés

Félix e Issufa

Vocês fizeram a escolha certa: optaram pelo amor de Jesus a ser semeado
num lar de fé e de esperança. Esperamos que a cada dia que passe a
vossa união esteja mais forte e continuem sempre muito felizes e apaixonados. O comprometimento de formar uma família é um acto de amor
admirável. Que a vida do casal esteja sempre iluminada. Parabéns aos
noivos e que Deus abençoe esta união!

Não há nada mais lindo do que a consagração do amor no matrimónio.
Quando dois corações e duas vidas se unem com a bênção de Deus o amor
é ungido pela protecção divina. Que vivam juntos cada momento como se
fosse o último, da mesma forma que fazem hoje através das similaridades
que vos aproximam. Que saibam lidar com as divergências e com os obstáculos que como tudo na vida existirão, transformando-os em força de
vontade. Felicidades!
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Cultura
Hortêncio Langa (1921-2021)

O adeus a um grande artista
É dele a voz que celebrizou a
cidade de Maputo como “Xilungwine”, este espaço de luzes, de
sonhos, que se impôs como el-dourado. Mas de outras tantas
músicas que marcaram e continuam a marcar gerações como
“Lirandzo”, esta balada de amor
que convida os apaixonados a
deixarem-se embalar ou “Hodi”,
esta trilha sonora que marca a
marcha de pedido para entrar
na casa-coração ou na vida das
mulheres ou homens que queremos levar para a vida, que nos
foi dada a conhecer por Pfunny
Mpfumo, mas que Hortêncio
Langa emprestou a voz para dá-la a conhecer em outros espaços
e a outras gerações. O amor foi
sempre a nota dominante nos
cerca de 50 anos de carreira. E
é sobre o amor que também falaram os presentes na cerimónia do último adeus e foi sobre
o amor que cantaram os antigos
companheiros de música, uma
quebra de protocolos necessária
para emprestar alegria aos rostos
incrustados de tristeza, antes da
despedida final.
A manhã estava ensolarada, os
bancos dispostos para garantir
o distanciamento social forçado nestes tempos de Covid-19,
que quase não permite, até em
momentos que o calor humano
faz-se extremamente necessário
– como era o caso, grandes manifestações de afecto, esta forma de
mostrarmos em cerimónia como
a que se vivia que, apesar de ninguém ser insubstituível, nós que
continuamos aqui, deste lado da
fronteira entre a vida e a morte, estamos prontos para dar o
apoio que se mostrar necessário.
O tapete vermelho e pétalas de
rosas a conduzirem-nos para o
espaço em que estava a urna,
com um a fotografia em que
Hortêncio Langa se mostrava
com cabelos e barba farta brancos, como nos habituamos a vê-los nos últimos dias de vida,
marcavam a capela do Hospital
Militar, lugar da cerimónia de
despedida de um combatente
que combateu um bom combate
em prol da cultura e da sociedade influenciada por essa cultura.
A família, os amigos, do meio
artístico e social que foi acumulando ao longo dos 70 anos de
vida, quiseram estar presentes
para o último adeus, enquanto
tentavam ainda se recuperar da
notícia que, o patriarca da família Langa, que nos deixou outros
dois grandes artistas, a filha Xixel e o filho Texito Langa, não

H

ortêncio Langa - músico, escritor e artista plástic0 - perdeu a
vida na última segunda-feira. Esta quarta-feira, seu corpo foi
a enterrar em Michafutene, não sem antes uma despedida, que
apesar das medidas de restrição por conta da pandemia, foi
honrosa.

teria resistido a uma complicação pulmonar e perdido a vida
na última segunda-feira.
Os restos mortais de Hortêncio Langa foram a enterrar esta
quarta-feira, no Cemitério de
Michafutene, na província de
Maputo.
Apesar da música ter sido a área
que o celebrizou, Hortêncio Langa foi, em vida, um artista multifacetado, com passagens pelas
Artes Plásticas e pela Literatura,
tendo nesta última, garantido o
lugar dos livros para eternidade
com “Magoda” e “Luzes de Encantamento”.
O Presidente da República
lembra-o como um exímio e talentoso compositor e intérprete
de música de vários géneros, ao
longo da sua vida brindou os
moçambicanos com um riquíssimo reportório musical versando
sobre vários temas sociais, políticos, eminentemente educativos, em palcos nacionais e internacionais. “Brilhou e encantou
milhões de almas, nos agrupamentos de que fez parte, sobretudo o Alambique, entretendo,
educando e incutindo o patriotismo – por isso Hortêncio foi um
verdadeiro patriota, tendo sido
agraciado com a Medalha de Artes e Letras”, lembrou Nyusi.
A família, na voz dos filhos Xixel e Texito Langa, lembram de
um homem que lutou tanto para
que os sonhos fossem realizados,
e uma parte até foram, mas não
estava satisfeito, achava que

podia alcançar outros mais. “O
sorriso, o olhar, e a voz, vão ficar
para sempre nos nossos pensamentos e nos corações, afinal os
artistas nunca morrem. Estamos
aqui e daqui sairão outros Hortêncio Langa. Vamos continuar
com teu legado”, garantiram.
Morreu, sem esconder o choque
da tristeza da notícia da morte,
ficou-se pelos agradecimentos.
“Muito obrigado pelos ensinamentos, paciência, calma, humildade e por acreditar e dar espaço
aos jovens”, lembrando ainda
das sessões em estúdio durante
a gravação da música “Valava
Lovolo” disponível no álbum
“Khanimambo - Moreira Chonguiça Homenageia as Lendas da
Música de Moçambique”.

idade, vítima de Covid-19.
O seu interesse pela música começou ainda em tenra idade, em
Gaza, onde nasceu, influenciado, entre outros, pelos Beatles,
Rolling Stones, Elvis Presley ou
Luís Gonzaga. Os seus irmãos
mais novos seguiram também a
música. Pedro Langa, integrou
os Ghorwane; e Milagre Langa,
o grupo RM.
Hortêncio participou activamente na produção da nova música
moçambicana entre os anos 70 e
80.
Hortêncio Langa era um artista
multifacetado, que escreveu o
seu nome na arena cultural moçambicana como músico, pintor
e escritor. Mas é como compositor e intérprete musical que se

O percurso

fez mais famoso, criando temas
que o colocaram como um dos
mais talentosos da música moçambicana.
Fez-se referência no panorama

Hortêncio Langa nasceu em
Manjacaze em Março de 1951 e
faleceu em 2021, aos 70 anos de

moçambicano muito graças à
perseverança, que é sua faceta desde 1963, quando, na sua
terra-natal, Manjacaze, começou
a cantar e a tocar alguns instrumentos, primeiro gaita e depois
guitarra de lata.
Hortêncio Langa formou o seu
primeiro grupo “Rebeldes do
Ritmo” no Chibuto. Eram um
trio. Hortêncio (Gaita), Wazimbo (Voz) e Miguel Matsinhe
(Congas).
Em 1977, Hortêncio gravou a
música “Majikha Experimental
N° 1” para a colectânea “Amanhecer Nº 1” e “Ma Jojo” para o
“Amanhecer Nº2”.
A música “Majikha Experimental N° 1”, foi criada acidentalmente num estúdio de gravação
em 1976 por Hortêncio Langa e
Jaimito Machatine. Ela foi tocada casualmente para testar os
níveis dos canais do gravador,
tascam de 4 pistas. Mas o técnico gravou pensando que era
uma música agendada para essa
sessão. Como soava bem a linha
de guitarra e baixo decidiram
mantê-la para, no fim, decidir o
que fazer. Quando acabaram de
gravar a música do dia, decidiram então colocar, de improviso,
outros instrumentos por cima.
Cinco anos depois da independência de Moçambique, Hortêncio Langa, na companhia
de Arão Litsuri e João Cabaço
gravou um disco “ao vivo” no
festival de Neubrandenburg em
1980, na antiga República Democrática da Alemanha, onde
está incluída a sua música “Que
Beleza”.
Em 1982, gravou pela editora
Ngoma os singles “Nitsenzelekile” e “Minha Metade”.
Hortêncio Langa gravou a solo o
LP “Khudakabanda”, na Dinamarca em 1986, com assinatura
do produtor Jorgen Messel, com
o selo da Sensações. Participou
com a canção “Poeta” na compilação “Aguarelas”, da mesma
editora.
Ainda nos anos 80, Hortêncio
Langa fundou o icónico grupo local Alambique, cuja música tem
marcas de Marrabenta, Jazz,
Blues e Rock. A sua base inicial
integrava Arão Litsure, Celso
Paco, Childo Tomás e Aderito
Gomate.
Em 2011, Hortêncio Langa participou com os temas “Valava
Lovolo” e “Interlúdio”, no disco
“Kanimambo” de Moreira Chonguiça, onde o artista homenageou lendas da música de Moçambique.

Em 2014, a editora Vidisco lançou o disco “Coleção de Ouro Música Moçambicana vol. 2”, do
qual faz parte a música “Poeta”
de Hortêncio Langa.
Em Janeiro de 2021, Hortêncio
Langa lançou o tema “Majikha
Experimental nº 2”, é a retoma
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de um estilo musical baseado
num dos ritmos populares urbanos de Moçambique. Ao longo dos últimos 40 anos o artista
teve sempre o sentimento de que
haviam criado uma sonoridade
musical única em Moçambique,
que se mantém moderna e inex-

plorada até hoje. Daí ter decidido retomar a ideia e dar continuidade a série.
No dia 23 de Março de 2021, dia
do seu aniversário, Hortêncio
Langa lançou aquele que viria
a ser o seu último disco, da sua
longa carreira de mais de 50

anos, intitulado “Ipso Facto”.
Com uma vasta produção a
solo abordando problemas do
quotidiano moçambicano e
amor, Hortêncio Langa explorou também as artes plásticas e
a literatura – escreveu os livros
“Magoda” e “Luzes de Encanta-
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mento”.
Por muitos anos, Hortêncio
Langa foi secretário-geral da
Associação de Músicos Moçambicanos. Para eternidade ficaram para sempre as suas belas
melodias. Até sempre Hortêncio
Langa.

Eldevina Materula escala Inhambane

Périplo para galvanizar o turismo
A Ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula,
deslocou-se a Inhambane com
o intuito de fazer a verificação
do estágio de desenvolvimento
do Projecto de Investimento do
Turismo na Reserva Nacional de
Pomene, Distrito de Massinga.
Visitou também estâncias turísticas e atribuiu a estâncias hoteleiras o Selo Limpo & Seguro.
Materula fez a escala aos limites
da Área de Protecção Ambiental
de Pomene juntamente com potenciais investidores.
O projecto a ser instalado prevê
o desenvolvimento de resorts,
construção de vilas de luxo e
lodges comunitários. A iniciativa
tenciona impulsionar o desenvolvimento rápido do turismo e
o bem-estar das comunidades à
volta da reserva.
Para a governante, trata-se de
uma aposta acertada e que o MICULTUR está aberto para pres-

tar todo tipo de apoio em prol
do desenvolvimento do turismo
local e nacional. A seguir, Materula visitou o Hotel Pomene e a
Pomene Lodge.
Com efeito, a Ministra foi a Vilankulo e, depois, ao Parque
Nacional do Arquipélago de
Bazaruto, onde escalou as Ilhas
de Magaruque e Ponta Dundo.
Posteriormente, seguiu às ilhas
de Benguere, de Bazaruto e da
Santa Carolina, actualmente em

ruínas.
Naqueles pontos de Inhambane, a dirigente atribuiu o Selo
Limpo & Seguro a três estabelecimentos turísticos. Trata-se
do Hotel Dona Ana, na cidade
de Vilankulo, Azura Benguerra
Island, na Ilha de Benguerra, e
Anantara, na Ilha de Bazaruto,
totalizando 7 estabelecimentos
certificados em Vilankulo, dos
quais quatro foram atribuídos
pelo Instituto Nacional do Turis-

mo - INATUR.
Esta certificação é um passo importante tanto para o Governo,
quanto para os turistas nacionais
e estrangeiros, pois vai permitir
a reabertura do sector, melhorando, deste modo, a situação
crítica provocada pela condição
da pandemia da Covid-19. Por
isso, no acto das três atribuições,
Eldevina Materula repisou a importância do Selo Limpo & Seguro para o sector do turismo e
da cultura.
“Queremos, com este selo, permitir que o turismo volte à normalidade. Estamos preocupados.
Por isso, imprimimos o nosso esforço para permitir que o sector
possa reabrir com agressividade
e que o turista visite o nosso

país com segurança”.
Para uma rápida recuperação do sector, o Ministério da
Cultura e Turismo, através do
Instituto Nacional do Turismo
(INATUR), concebeu o Selo
Limpo & Seguro, um mecanismo de certificação para entidades e serviços que operam a
nível do Turismo e da Cultura,
bem como para todos que indirectamente intervêm nesta área,
cumprindo rigorosamente com
os protocolos sanitários validados pelo Ministério da Saúde no
contexto da Covid-19.
Até agora, foram atribuídos 66
selos em todo país, estando a
Cidade de Maputo a liderar com
26 estabelecimentos certificados,
seguido por Gaza com 12.

Agenda Cultural

PUBLICIDADE

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, largura
e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar

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

CINEMA. As plataformas digitais da Fundação
Fernando Leite Couto acolhem “Diálogo sobre filmes
contemporâneos de Guiné-Bissau e Brasil”, no âmbito da Sessão de Cinema Contemporâneo de Língua
Portuguesa. O evento está marcado para esta quarta-feira, pelas 19:00.

MÚSICA. Em meia hora, na quarta-feira, entre
as 18:30 e 19:00, há a terceira edição do Jazz no
Franco, com Frank Paco Art Ensemble, nas plataformas digitas do Centro Cultural Franco-Moçambicano.

LITERATURA. Esta quinta-feira, nas Plataformas Digitais do Centro Cultural Brasil-Noçambique, 17h30 Moçambique actor Expedito Araujo
dará a voz para uma récita de poemas de José Craveirinha, considerado o poeta maior de Moçambique.

LITERATURA. Eliana N´zualo e Karen Ponto apresentam Rascunhos de Liberdade II (Poesia
Acústica), esta quarta-feira, 18:30, nas plataformas
digitais do Centro Cultural 16 Neto.

22|

MAGAZINE Independente

Terça-feira | 20 de Abril 2021

Desporto
Moçambique pode acolher
COSAFA em futsal
Uma delegação do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (COSAFA) visitou semana passada as instalações para a prática do
futsal em diferentes locais, na cidade
de Maputo. É que durante a apresentação do plano de rotatividade da organização dos torneios da COSAFA
(2020-2021-2022), apresentados pelo
órgão reitor da competição, a FMF
manifestou interesse em acolher o torneio da COSAFA em futsal.

Luís Gonçalves vai receber 3
milhões MZN da FMF
A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) deverá pagar, num prazo
de 30 dias, 3 milhões de meticais ao
antigo seleccionador nacional, Luís
Gonçalves, por ter interrompido unilateralmente com o contrato que ligava as partes desde Agosto de 2019
e que tinha mais 20 meses de validade. A FMF demitiu por unanimidade do quadro dos seus membros o
treinador e toda a equipa técnica.

Zimpeto já tem energia alternativa
O sistema de energia alternativa
para a iluminação do Estádio Nacional do Zimpeto está a 100 porcento operacional, depois das últimas correcções para o reajuste do
equipamento eléctrico e verificação
da qualidade da corrente, bem como
de novos ensaios à luz artificial.
Segundo apuramos, o primeiro teste da energia alternativa, ou seja,
aquela derivada do gerador, aconteceu há sensivelmente uma semana.

Instalações da AFRIN passam à FMF
A Federação Moçambicana de Futebol passa a gerir as instalações
do campo da AFRIN, localizado na
Machava, no Município da Matola,
segundo deu a conhecer o presidente
do organismo que rege o futebol ao
maís alto nível no País, Feizal Sidat.
Depois de ter falhado a reactivação
do acordo de exploração do campo
do 1° de Maio, a FMF conseguiu
junto dos novos parceiros rubricar
um acordo válido por cinco anos.

Ao pagar cerca de dois mil euros

FMX sai da lista negra por cumprir
com as obrigações da FIDE

A

Federação Moçambicana de Xadrez saiu da extensa lista negra da Federação Internacional da modalidade (FIDE), por ter assumido diplomaticamente junto da referida instituição que vai efectuar, muito brevemente, o pagamento das obrigações à FIDE, num valor de cerca de dois mil
euros.

Alfredo Langa

Obviamente que tudo foi fruto
de grandes manobras de negociações com a Federação Internacional de Xadrez (FIDE), a
Federação Moçambicana de
Xadrez (FMX), liderada pelo
jovem presidente Milton Botão, que se conseguiu tirar
Moçambique de uma extensa
lista de países na iminência de
serem penalizados pela FIDE
por incumprimento de algumas obrigações. A Federação
Moçambicana de Xadrez deve
pagar cerca de 2 mil euros, referentes a um conjunto de obrigações com a FIDE. O presidente da FMX, Milton Botão,
garantiu que não foi tarefa fácil
sair da extensa lista, acrescentando que, “olhando para o
contexto actual da pandemia
da Covid- 19, perdemos muitas
fontes de receita, o que tornou
mais complicado o pagamento
de algumas obrigações com a
FIDE. O que fizemos foi negociar os nossos pagamentos
para serem feitos em prestações. E ficamos satisfeitos
porque a FIDE aceitou o nosso pedido. A nossa direcção
vai continuar a envidar esfor-

Presidente da FMX, Milton Botão

ços para cumprir com todas
as obrigações externas e internas”. Entretanto, os países
que estão na lista negra da
FIDE são o Butão, Bolívia,
Burkina Faso, República Centro- Africana, Chile, Comores,
Chipre, Egipto, Gabão, Costa
do Marfim, Lesotho, Mali, Namíbia, Nepal, Paquistão, Peru,
Ruanda, África do Sul, Tadjiquistão e Venezuela.
Segundo um comunicado enviado à nossa Redacção, a

Tubarões vencem “Nacionais” de natação

Clubes do Moçambola vão a
vacina da Covid- 19
Todos os atletas e treinadores dos
14 clubes do Moçambola serão administrados a vacina contra a Covid- 19, no contexto da retoma da
prova, suspensa desde o dia 8 de
Fevereiro passado. A data exacta do
processo de vacinação nos clubes do
Moçambola ainda não é conhecida,
mas tudo indica que será muito brevemente.

Federação Moçambicana de
Xadrez vai realizar, no dia
24 de Abril, uma Assembleia-Geral Extraordinária online
com a seguinte ordem do dia:
Apresentação, discussão e votação de actividades e contasꓼ
regulamentos de quotas e pagamentos de taxas à FMX,
votação do regulamento da
arbitragem e da Comissão
Instaladora dos árbitros e votação do novo ciclo de competições.

Após um jejum de dois anos,
o Clube de Desportos Tubarões de Maputo venceu o
Campeonato de Nacional de
Verão, que teve o seu término este domingo. Desde 2019
que os Tubarões não sentiam

o gosto da vitória num campeonato nacional da modalidade.
Desde o início do campeonato, o clube demarcou território e de forma irrefutável acabou conquistando a

prova com 2.587,50 pontos,
à frente do Clube Naval
(1.892,50 pontos) que havia vencido os dois anteriores “Nacionais. Os golfinhos
fecharam o pódio com 462
pontos”. Em quarto lugar
ficou o Ferroviário de Maputo, com 271 pontos. O
quinto lugar é ocupado pelo
Clube de Zimpeto com 186
pontos, à frente da Academia Martins com 133 pontos
e de Armindo Júnior, único
atleta individual proveniente de Tete que ficou com 38
pontos.
Por outro lado, foram eleitos Denise Donelly (556),
dos Tubarões, e Mathews
Lawrence, da Academia Martins, que somou 772 pontos
como os melhores nadadores
dos “Nacionais”.
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FMF apresenta seleccionadores nacionais de futebol de onze e de futsal

Sidat pede a Gonçalves que os
Mambas espreitem o Mundial

A

Federação Moçambicana de Futebol (FMF) apresentou na semana passada os seleccionadores nacionais do futebol de onze e de salão (futsal). Para
os Mambas, a FMF confiou em Horácio Gonçalves, enquanto para o futsal
a missão coube a Faruk Ismael, tendo o presidente da FMF, Feizal Sidat,
pedido a Gonçalves para levar os Mambas a espreitarem o Mundial.

pa feminina de Moçambique.
No primeiro contacto como o
novo seleccionador dos Mambas, este disse que “primeiro
devo agradecer o Costa do
Sol. Se estou aqui é porque
eles também deram o seu
contributo. A direcção da
FMF, por ter confiado em
mim. Não venho aqui para
fazer milagres, mas no projecto que me foi apresentado
tudo farei para quando terminar o meu contrato dei-

Alfredo Langa

Já foi encontrado o seleccionador nacional dos Mambas.
É um estrageiro. Ponto final
e basta! Depois de muita
especulação e com muitos
nomes à ribalta, tais como
Chiquinho Conde, Dário
Monteiro, a nível doméstico,
na concorrência estrangeira
veio à superfície o nome do
português Luís Matos.
Na modalidade de futsal, a
Federação Moçambicana de
Futebol (FMF) deu voto de
confiança a Faruk Ismael.
Em tempos foi treinador da
modalidade, com passagens
pelos clubes do Grupo Desportivo Iquebal, Liga Desportiva de Maputo e Atlético de Maputo, sendo que
nos últimos tempos prestava

Feizal Sidat e o seleccionador nacional Horácio Gonçalves

o seu contributo na Comissão Nacional de Futsal, afecto ao Departamento das Selecções Nacionais.
Voltando ao “desporto-rei”,
o técnico português Horácio
Gonçalves, de 58 anos, é o

novo seleccionador nacional.
O técnico troca o Costa do
Sol pelos Mambas, sendo
coadjuvado por Victor Matine, que vai deixar por isso os
cargos de seleccionador nacional dos Sub-17 e da equi-
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Matrículas para 2021
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais,
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª
classe por um valor acessível.

matricular novos ingressos da
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Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede
do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar
através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

xar felizes os moçambicanos.
Tudo farei para reestruturar
a selecção nacional”.
Por seu turno, Faruk Ismael
mostrou-se satisfeito com a
escolha, tendo afirmado que
“primeiro quero agradecer
a comunidade do futsal por
me ter proposto. Eu e minha
equipa técnica tudo faremos
para resgatar a modalidade
do futsal em todo o País. Vamos acolher alguns torneios
da modalidade em casa e isso
vai permitir o resgate da modalidade, que já parou um
pouco no tempo”.
Entretanto, Horácio Gonçalves sucede ao seu compatriota Luís Gonçalves e deverá
conduzir os Mambas a uma
boa campanha na fase de
grupos de qualificação para
o Campeonato do Mundo-Qatar 2022.
Para além desses jogos, os
Mambas vão participar no
torneio da COSAFA e terão
também jogos das eliminatórias para o CAN de futebol
interno.

Trentyre Rasteirinho vence 1º
Grande Prémio do Picanto CUP
A equipa da Trentyre Rasteirinho, formada pelos pilotos
Cristian Bouche e André Bettencourt, foi a grande vencedora do 1º Grande Prémio do
Picanto CUP, competição disputada no último sábado no
Autódromo Internacional de
Maputo (ATCM).
A dupla de pilotos começou a
projectar a sua vitória longo
no arranque da competição, ao
posicionar-se em quarto lugar
na grelha de partida reservada
aos pilotos A do Picanto CUP.
Nesta série, o piloto da Trentyre Rasteirinho, Cristian Bouche, terminou a 1ª manga de
12 voltas em terceiro lugar
e abriu caminho para o seu
companheiro de equipa André
Bettencourt dar seguimento ao
sonho da equipa de conquistar
o pódio.
Na segunda manga, reservada
aos pilotos B do Picanto CUP,
André Bettencourt, que se
qualificou em primeiro lugar
na grelha de partida, terminou
a manga de 12 voltas em primeiro lugar, numa competição
que tinha como oponentes directos os pilotos Pedro Perino
da Moztek Eleven, Luís Rocha
da Trentyre Racing, Paul Del
Ré da Mediplus, Jean Baptiste
da Moztek Pro, Sílvio Coelho
da Transauto e Sandro Alves
da Moztek Racing, equipa
vencedora da 1ª manga com
Mauro Almeida no volante do
carro 21, que terminou a competição em segundo lugar na

classificação geral ao fim de
três mangas.
A Trentyre Rasteirinho confirmou a sua vitória no somatório dos pontos das três mangas, sendo que na manga de
resistência, que teve a duração de 60 minutos, o piloto
André Bettencourt cortou a
meta em segundo lugar, depois de uma batalha renhida
com o piloto da Moztek Racing, Mauro Almeida.
“A prova correu bem para
nos, é sempre bom começar
as corridas no pódio e vamos
continuar a trabalhar para o
alcance dos nossos objectivos.
Temos bons pilotos no Picanto CUP, e isso obriga-nos a
trabalhar ainda mais”, afirmou André Bettencourt.
Refira-se que o 1º Grande
Prémio do Picanto CUP contou com a participação de 14
equipas, e na próxima corrida espera-se aumentar o número de carros e de pilotos em
pista.
Resultados do 1º Grande
Prémio Picanto CUP
1º Trentyre Rasteirinho
Cristian Bouche e André Bettencourt
2°Moztek Racing
Mauro Almeida /Sandro Alves
3°Moztek Eleven
Manuel Barbosa / Pedro Perino
4°Moztek Pro
Remi Guigue /Jean Baptiste
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Cabo Delgado

Bispos Católicos escancaram a ferida

O

ataque à Mueda foi um falso alarme. Mas os estragos em Palma e noutros
distritos, no périplo do terrorismo por Cabo Delgado, continuam a fazer soar
alarmes. Desta vez, foi a voz dos Bispos Católicos, que denuncia “interesses
de grupos” por detrás do conflito.

Antes da voz dos Bispos
Católicos de Moçambique,
foi a de Luiz Lisboa, o Bispo que, enquanto esteve
em Moçambique, deu a conhecer ao mundo o drama
humanitário que se vivia
em Cabo Delgado, numa
altura que o Governo parecia querer ignorar.
A saída repentina do Bispo
de Moçambique, regressado
ao Brasil que lhe viu nascer já com a coroa de Arcebispo, foi forçada para o
gáudio dos que pensaram
que o que seguiria seria o
silêncio. Mas agora nota-se
que a distância não o impede de falar de uma província em que teria chegado
em 2013.
Numa entrevista concebida ao jornal italiano La
Republica, o antigo Bispo
de Pemba acusa o Governo de Moçambique de o
ter ameaçado de expulsão,
apreensão de documentos
e de morte por ter falado
sobre a guerra em Cabo
Delgado. É a declaração
clara do que já suspeitava,
quando disse, pouco antes
da parte, “não somos ingénuos”. Depois, foi substituído administrativamente
por Dom Juliasse na Diocese de Pemba, que embora
tenha dito não temer represálias, pouco depois da

nomeação, anda distante
das vozes mais presentes
da condenação da tragédia
em Cabo Delgado, já com
perto de um milhão de deslocados.
Apesar de muitas das Igrejas Católicas também terem sido vítimas das chamas dos insurgentes nos

distritos atacados, Lisboa
voltou a afastar o véu de
uma guerra religiosa. “Esta
é uma guerra económica
pela apropriação dos recursos naturais: gás líquido,
ouro, rubis, pedras semi-preciosas”, fez saber.
O precipício da insegurança e do medo

O Conselho Episcopal de
Moçambique, reunido na
sexta-feira passada, revelou
que um dos motivos que
empurram os jovens ao ser-

viço da insurgência e doutras práticas criminosas em
Moçambique é o tamanho
do desespero e a ausência
de esperança no seio da juventude. “Para a maioria
deles não há uma oportunidade de se construir uma
vida digna”, escreveram
no comunicado saído do

conclave.
Em Cabo Delgado, lembram os católicos, pessoas
indefesas são mortas, feridas e abusadas. “Elas
vêem seus bens pilhados,
a intimidade dos seus lares violada, suas casas destruídas e cadáveres de seus
familiares profanados”, o
que, fazem notar, obriga
as pessoas a abandonarem
a terra que os viu nascer
e onde estão sepultados os
seus antepassados. “Estes nossos concidadãos, a
maioria mulheres e crianças, são empurrados para
o precipício da insegurança e do medo”, afirmou o
porta-voz ao ler o comunicado.
Este estado de coisas, escrevem, faz crescer e consolidar a percepção de que
por detrás deste conflito
há interesses de vária natureza e origem, nomeadamente de certos grupos de
se apoderarem da nação e
dos seus recursos, que em
lugar de serem postos ao
serviço das comunidades
locais e tornarem-se fonte
de sustento e de desenvolvimento, com a construção de infra-estruturas,
serviços básicos, oportunidade de trabalho, “são
subtraídos, na total falta
de transparência, alimentando a revolta e o rancor,
particularmente no coração
dos jovens e tornando-se
fonte de descontentamento,
de divisão e de luto”.
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