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Embraer pagou a Mateus 
Zimba USD 800.000 
O julgamento do caso Embraer caminha para a fase de 
esclarecimento decisivo, pois um advogado ligado ao 
processo disse-nos que nos autos consta que a fábrica de 
aviões pagou dos seus cofres USD 800.000 a Mateus Zimba.
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destaques
Duarte Casimiro é o novo Bastonário da Ordem dos Advogados 

Eleito Sábado numa votação que teve lugar em todas as capitais provinciais. O novo homem forte da 
Ordem dos Advogados de Mocambique (OAM) obteve 441 votos contra 273 do seu adversário, Miguel 

Mussequejua. O bastonário eleito tem na agenda intervenções orientadas para a melhoria do ambiente de 
trabalho em termos de formação e estagio profissional, como estratégia para inclusão dos advogados.

Segundo consta nos autos, Embraer 
pagou a Mateus Zimba USD 800.000 

Renamo acusa Governo 
de fazer pouco para 
evitar Coronavírus

O maior partido da oposição 
no País diz não estar alheio 
as actualizações em relação 
ao novo Coronavírus, que 
está a propagar-se e a fa-
zer vítimas em todo mundo. 
Para a Renamo, as autori-
dades de saúde estão a fazer 
pouco para evitar o surto.
“As nossas fronteiras en-
contram-se praticamente a 
descoberto, olhando para a 
situação da fronteira de Res-
sano Garcia, que, segundo 
uma reportagem exibida pela 
STV, regista entrada de pes-
soas e bens sem uma triagem 
rigorosa, o que põe em risco 
todo um povo”, afirmou José 
Manteigas, porta-voz do par-
tido,  acrescentando que as 
medidas adoptadas em Res-
sano Garcia de prevenção do 
Covid-19 são quase nulas. 
Para o partido, é preciso que 
sejam intensificadas as cam-
panhas de informação para 
as populações residentes nos 
pontos mais recônditos do 
país, “não bastando apenas 
comunicações a partir do ga-
binete e spots televisivos ou 
radiofónicos”.
Não são apenas estes aspec-
tos que preocupam o maior 
partido da oposição. Outro 
aspecto diz respeito aos mo-
çambicanos residentes na 
China, em que não se sabe 
o ponto de situação. “Há in-
formações segundo as quais 
alguns estudantes matricu-
lados naquele país regres-
saram, mas não se conhece 
nenhuma medida”, disse 
Manteigas, durante uma 
conferência de imprensa nes-
ta segunda-feira.
Até ao momento, Moçam-
bique não registou casos do 
Covid-19, mas o País encon-
tra-se em alerta devido a vi-
zinha África do Sul que tem 
casos confirmados. 

O julgamento do caso 
Embraer caminha para a 
fase de esclarecimento 
decisivo com a audição, 
nos próximos dias, dos 
executivos da companhia 
brasileira envolvidos na 
operação. Um advoga-
do ligado ao processo 
disse-nos, porém, que nos 
autos do caso consta 
claramente que a fábri-
ca de aviões pagou dos 
seus cofres USD 800.000 a 
Mateus Zimba.

Lourenço Jossias e Elísio 
Muchanga

A grande dúvida 
sobre se houve ou 
não pagamento de 
subornos, por par-
te da LAM, para 

a compra dos dois aviões brasi-
leiros na base da qual nasceu o 
processo ora em julgamento em 
Maputo poderá ser esclarecida 
nos próximos dias, quando forem 
ouvidos executivos da fábrica 
brasileira envolvidos nas negocia-
ções.
A acusação diz que pelos paga-
mentos feitos a Mateus Zimba, o 
Estado moçambicano foi lesado 
em esquemas de corrupção a fa-
vor de José Viegas, então PCA 
da LAM, Paulo Zucula, ex-mi-
nistro dos Transportes e Comu-
nicações, e Mateus Zimba, então 
executivo da SASOL e consultor 
para os brasileiros.
O Ministério Público afirma que 
houve prejuízos para o Estado 
moçambicano e para as Linhas 
Aéreas de Moçambique, exigin-
do, por isso, uma choruda in-
demnização.
Acontece, porém, que um ad-
vogado ligado ao processo ga-
rantiu-nos que, aquando da ins-
trução do mesmo, a Embraer 
respondeu à carta rogatória da 
PGR através de oito suas teste-
munhas, garantindo que os USD 
800.000 saíram da empresa.
Albert Philip Close, gerente de 
Propostas e Contratos Comer-
ciais e também advogado, res-
pondeu nessa carta que, de acor-

do com a política da empresa, 
as comissões dos representantes 
eram pagas pela própria Em-
braer.
Por sua vez, Flávio Rimoli, ad-
vogado e engenheiro reformado, 
respondeu à PGR que os recur-
sos para o pagamento de comis-
são a representantes comerciais 
provêm dos cofres da compa-
nhia.
Supõe-se que estas duas peças-
-chave serão ouvidas pelo tri-
bunal esta semana, naquilo que 
pode ser o cheque-mate da defe-
sa contra a acusação.
A ser confirmada esta versão 
terão razão os advogados que 
afirmaram no primeiro dia do 
julgamento que não há lesados 
do lado moçambicano nos paga-
mentos feitos a Mateus Zimba 
que depois caíram nas contas de 
Paulo Zucula e sem rastos para 
José Viegas.
 O caso Embraer, que está na 
fase de julgamento, onde os réus 
são acusados de recebimento de 
suborno de 800 mil dólares, fez 
despoletar outros casos de paga-
mentos de cerca de 25.3 milhões 
de dólares que supostamente a 
empresa Linhas Aéreas de Mo-
çambique terá feito como sinal 
para a compra de aeronaves que 
nunca chegaram a ser adquiridas 
pela companhia aérea de bandei-
ra nacional.
O valor que as Linhas Aéreas de 
Moçambique perderam depois de 
consumado o “caso Embraer” é 
muito maior do que o valor dos 
subornos que dão azo ao julga-
mento em andamento. Segundo 
o director financeiro Ernesto 
Matsenguana, os pagamentos 

dos valores que perfazem  este 
montante a fabricantes de apa-
relhos Embraer e Boeing foram 
feitos em 2012 e 2015. 
De acordo com o testemunho de 
Matsenguana, em 2012, a LAM 
pagou 315 mil dólares america-
nos a Embraer, correspondentes 
a manifestação de interesse ou si-
nal para comprar mais um avião, 
depois da compra das duas aero-
naves ao mesmo fabricante três 
anos atrás, isto em 2008.
Matsenguane referiu em juízo 
que a aeronave para a qual fo-
ram pagos os 315 mil dólares 
nunca foi adquirida e o valor em 
causa também não voltou aos 
cofres da companhia de bandeira 
nacional. “Não tenho informação 
sobre se o valor foi perdido ou 
não”, disse Matsenguane.
Sobre se houve ou não sobrefac-
turação das aeronaves adquiridas 
a Embraer, Matsenguane esteve 
em linha com os réus e as demais 
testemunhas ao referir que o 
preço da proposta inicial da Em-
braer  foi de 31.850 mil dólares 
para cada avião, com o compro-
misso de o contrato de compra e 
venda ser assinado em Junho do 
mesmo ano, mas como houve in-
cumprimento da proposta inicial 
o preço subiu para 31.100.000 
USD, justificado por escalona-
mento e condições de mercado.
Já do antigo Administrador 
Financeiro da LAM, Jeremias 
Tchamo, soube-se que, em 2015, 
a companhia emprestou 25 mi-
lhões de dólares a um banco 
comercial da praça e adiantou 
à americana Boeing cerca de 20 
por cento do custo total para 
compra de três boings 737. A 
LAM não conseguiu mais pa-
gar os outros 80 por cento e o 
dinheiro também pode ter sido 
perdido. 
“Este projecto pretendia ser fi-
nanciado com aval do Estado. 
Mas havia outras estratégias 
para a busca. Pretendia-se ven-
der os aviões da Embraer para 
ter o valor que pudesse contri-
buir para a compra dos novos 
aviões”, disse Tchamo.
 Ainda no decorrer do julgamen-
to semana finda foi ouvido o co-
mandante Abreu, que era o ad-
ministrador técnico-operacional 
da LAM, que, além de afirmar 
desconhecer o papel de Mateus 
Zimba no processo, justificou o 
preço da compra das aeronaves 
com as configurações feitas e o 
incumprimento da proposta an-

terior.
Naite Chissano, ouvido no caso 
na qualidade de testemunha, 
admitiu em tribunal ter tenta-
do vender um imóvel a Mateus 
Zimba, mas o negócio não foi 
concluído com sucesso, porque os 
pagamentos não foram feitos na 
totalidade.
Zimba foi citado no processo 
como tendo tentado adquirir um 
imóvel, avaliado em cerca de 300 
mil dólares, no condomínio Ma-
resias, situado no bairro da Po-
lana, na cidade de Maputo, com 
dinheiro das propinas pagas em 
supostos subornos para a aqui-
sição de duas aeronaves da Em-
braer.
Chissano, na qualidade de teste-
munha, afirmou ter existido um 
contrato promessa de compra e 
venda, mas o ex-gestor da petro-
química sul-africana Sasol nunca 
teve a titularidade, nem a posse 
do imóvel.
“Não tenho certeza, mas o se-
nhor Mateus Zimba teria feito 
dois pagamentos de 25 mil dó-
lares cada. Também não sei dos 
motivos do incumprimento do 
fim dos pagamentos do valor 
para a aquisição do imóvel”, de-
clarou Naite Chissano.
O tribunal ouviu também An-
tónio Laice, funcionário da Di-
recção Nacional do Tesouro no 
Ministério das Finanças, entre 
os anos 2000 e 2010, tendo este 
confirmado que a LAM elaborou 
um projecto de renovação da fro-
ta de aeronaves que foi remetido 
ao Ministério de tutela, que, por 
sua vez, remeteu ao Ministério 
das Finanças.
“Era imprescindível que a LAM 
obtivesse o parecer do Ministério 
dos Transportes e Comunica-
ções, sem o qual não se emite a 
garantia. Em diferentes momen-
tos foram apresentados dois pro-
jectos e emitidas duas garantias. 
Mais tarde a LAM e o Banco 
apareceram a solicitar a subs-
tituição das garantias por uma 
só”, disse António Laice.
Pedro Reis, Secretário Perma-
nente do Ministério dos Trans-
portes e Comunicações, desde 
2010, afirmou que devido ao fac-
to de a LAM ser uma empresa 
tutelada por este pelouro, de-
pendendo do assunto, o ministro 
pode ser assessorado pelo Insti-
tuto de Aviação Civil de Mo-
çambique ou pela Direcção dos 
Transportes, mas não é obrigado 
a faze-lo.

Mateus Zimba
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Após a doença do Juiz e arguidos:  julgamento 
de antigos administradores da LAM inicia hoje

Daviz Simango declara que o Governo deve 
admitir que Cabo Delgado está em guerra

Moçambique cai no índice 
de liberdade

Inicia hoje, na 8ª Secção Crimi-
nal do Tribunal Judicial da Ci-
dade de Maputo, o julgamento 
do antigo presidente executivo 
das Linhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM), António Pinto, 
e seu administrador financei-
ro, Hélder Fumo, e da direc-
tora-geral da Executive, Sheila 
Temporário. Os três arguidos 
são acusados de desvio de 50 
milhões de meticais.
O primeiro adiamento foi a 
15 de Novembro passado, por 
motivos de saúde dos três réus, 
acusados de desvio de 50 mi-
lhões de meticais dos cofres 
das LAM. Na altura, a defesa 
apresentou laudos médicos in-
dicando que os arguidos não 
estavam em condições de serem 
submetidos a julgamento, e que 
o juiz de causa, Rui Dauane, 
aceitou.
O segundo adiamento regis-
tou-se no dia 11 de Fevereiro 
quando o juiz Rui Dauane, 
acompanhado pela sua equipa, 
anunciou que não estava em 
condições de dirigir a sessão 

por questões de saúde
Foi durante dois anos e meio 
que Pinto e Fumo administra-
ram as LAM, os quais terão 
cometido a sobrefacturação na 
aquisição de bens e serviços, na 
companhia aérea de bandeira, 
até serem demitidos em Julho 
de 2018.
Pinto e Fumo são indicados 
como responsáveis pela situa-
ção de falência técnica que a 
empresa se encontrava desde 
2015. O aluguer de aeronaves 
na África do Sul, a um preço 
acima do que é praticado no 
mercado africano, por exem-
plo, é apontado como um dos 
esquemas dos gestores.
Este acto soma-se ao desvio de 
rendimentos, havendo indícios 
de que as receitas geradas pelo 
aluguer dos hangares das LAM 
não entravam para os cofres da 
companhia aérea de bandeira 
moçambicana.
Além disso, cada caixa de pa-
pel onde eram introduzidas as 
refeições leves que as Linhas 
Aéreas de Moçambique ser-

viam aos seus passageiros fo-
ram adquiridas por 10 dólares 
norte-americanos por unidade, 
muito mais do que o custo das 
sandes e do sumo que habitual-
mente é servido das viagens 
que duram mais que uma hora 
de voo. 
Os arguidos foram membros 
do Conselho de Administração 
da companhia aérea de ban-
deira moçambicana até serem 
demitidos em Julho de 2018, 
depois de deixarem em terra o 
Primeiro-ministro Carlos Agos-
tinho do Rosário, que tinha 
viagem marcada para a cidade 
de Lichinga, no corolário de se-
manas de voos reprogramados 
e cancelados devido à falta de 
dinheiro para pagar o abasteci-
mento de combustível das suas 
aeronaves.
Mas Sheila Temporário entra 
no caso, por ser a representante 
de uma agência de Marketing 
e Comunicação denominada 
Executive Moçambique, res-
ponsável pela publicação da 
Revista Índico.Redacção 

Depois da The Economist ta-
xar Moçambique como um 
país com Governo autoritá-
rio, o relatório Freedom Hou-
se, apesar de ter anotado que, 
nos últimos anos, o país caiu 
14 pontos, taxa-o como par-
cialmente livre. O Centro para 
Democracia e Desenvolvimen-
to contesta e fala de uma ava-
liação “generosa”.
Logo no início do ano, o 
Economist Intelligence Unit 

(EIU), da Revista The Eco-
nomist, divulgou o seu Índice 
de Democracia relativo a 2019. 
Num documento intitulado 
“Um ano de reveses democrá-
ticos e protestos populares” 
subdivide em quatro catego-
rias a sua avaliação: democra-
cias completas, democracias 
imperfeitas, regimes híbridos e 
regimes autoritários. Moçam-
bique foi classificado na 120ª 
posição, fazendo parte dos paí-
ses com regimes autoritários, 
num índice baseado no proces-
so eleitoral e pluralismo, liber-
dades civis, o funcionamento 
do Governo, a participação 
política e a cultura política.
Já o relatório da Freedom 
House faz saber que, nos úl-
timos 10 anos, Moçambique 
caiu 14 pontos e está num 
grupo com mais 28 países que 
também viram piorar o seu 
quadro de liberdade. Mas ain-
da assim integra Moçambique 
no grupo dos países parcial-
mente livres. O CDD acha que 
esta avaliação é, no mínimo, 
generosa para Moçambique, 
“país que em 2019 teve as pio-
res eleições da sua história de 
democracia multipartidária”.
Todas as etapas do processo 
eleitoral, recorda o CDD, fo-
ram marcadas por graves ir-
regularidades. O CDD lembra 
o registo de mais de 300 mil 
eleitores “fantasmas” em Gaza 
para beneficiar a Frelimo e o 
seu candidato presidencial Fi-
lipe Nyusi, a exclusão de can-
didaturas de activistas sociais 
apoiadas por associações cívi-
cas, a violência e as detenções 
ilegais de delegados de candi-
datura dos partidos da opo-

sição (18 delegados da Nova 
Democracia ficaram detidos 
durante 45 dias em Gaza e 
só foram  libertos depois de o 
CDD e seu parceiro SAHRDN  
pagarem 720  mil meticais de 
caução).
Recorda o assassinato a tiro 
e em plena luz do dia do ac-
tivista social Anastácio Ma-
tavele, um crime de Estado 
protagonizado por agentes de 
unidades especiais da Polícia 

da República de Moçambique. 
“Apesar de todas as irregu-
laridades e da existência de 
provas irrefutáveis de fraude, 
o Conselho Constitucional va-
lidou, a 23 de Dezembro de 
2019, as eleições e proclamou a 
Frelimo e o seu candidato pre-
sidencial como os vencedores”.  
Um país que não conseguiu fa-
zer das eleições um momento 
de consolidação do Estado de 
Direito Democrático, mas op-
tou por investir no fechamento 
de espaços de participação po-
lítica e cívica, sugere o CDD, 
não deve ser considerado como 
“parcialmente livre”. “Esta 
avaliação da Freedom House é 
generosa para Moçambique na 
medida em que ignora as atro-
cidades que afectaram os di-
reitos políticos e as liberdades 
civis dos cidadãos em 2019”, 
posicionam-se.
O relatór io da Freedom 
House coloca Moçambique, 
Benin e Tanzânia como os 
países da África Subsaariana 
que tiveram “eleições fracas-
sadas” e uma “repressão es-
tatal”. Mas o que se passou 
em Moçambique, escrevem, 
foi muito mais do que “elei-
ções fracassadas” e “repres-
são estatal”: foram eleições 
indiscutivelmente fraudu-
lentas organizadas num con-
texto marcado por crimes 
de Estado. “O CDD defende 
que, tendo presente os eventos 
que afectaram a democracia 
durante o ano de 2019, Mo-
çambique devia estar na lista 
dos países em “spotlight”. Isto 
é: países que merecem especial 
atenção e controlo no presente 
ano de 2020”.

À margem da celebração 
dos 11 anos da criação do 
Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), 
na cidade da Beira, pro-
víncia de Sofala, o pre-
sidente do MDM, Daviz 
Simango, considera que 
o Governo devia declarar 
que a província de Cabo 
Delgado está em guerra, 
de modo a abrir espaço 
para a ajuda humanitária 
internacional. 

Daviz Simango 
disse, à margem 
da celebração 
do 11º ano da 
fundação do seu 

partido, que a província de 
Cabo Delgado, na zona Norte 
do país, já registou mais de 500 
mortos e 160 mil deslocados 
por falta de segurança nas suas 
zonas de origem, e, pelo facto, 
o Governo moçambicano deve 
declarar guerra em Cabo Del-
gado. 
“Isto iria permitir que as popu-
lações recebessem ajuda huma-
nitária internacional e a comu-
nidade internacional ajudasse 
a combater os malfeitores, en-

viando tropas e militares”, ape-
lou Simango. 
Importa lembrar que Cabo 
Delgado regista ataques arma-
dos desde Outubro de 2017, 
sendo que neste momento mais 
de 10 distritos daquela provín-
cia estão isolados da capital 
provincial, Pemba. 
No entanto, nas últimas quatro 
semanas os ataques têm atin-
gido proporções alarmantes. 
Trata-se dos ataques regista-
dos no posto administrativo 
de Mbua, distrito de Mueda, 
onde 60 membros das Forças 
Armadas e Unidade de Inter-
venção Rápida foram mortos 
pelos insurgentes. Outro foi no 
posto administrativo de Bili-
biza, também em Cabo Del-
gado, onde foram incendiadas 
inúmeras habitações e infra-

-estruturas, tais como edifícios 
dos serviços públicos e escolas, 
em particular para o Instituto 
Agrário de Bilibiza, com capa-
cidade para 400 alunos, com 
componente de internato.
Aliás, parece-nos que o raio de 
actuação dos insurgentes está 
a expandir para a província do 
Niassa, depois de um grupo de 
homens armados ter atacado 
uma aldeia no distrito de Me-
cula, no dia 12 de Fevereiro. 
O ataque em Mecula seguiu o 
mesmo modus operandi usa-
do pelos insurgentes em Cabo 
Delgado, caracterizado por 
disparos para o ar e incendiar 
residências. A situação teria ge-
rado uma confusão que obrigou 
a intervenção das Forças de 
Defesa e Segurança provenien-
tes das vilas-sede dos distritos 
de Mecula e Marrupa, que en-
cetaram uma perseguição aos 
homens armados. Além disso, 
o porta-voz da Polícia de Re-
pública de Moçambique, Alves 
Mate, teria confirmado o ata-
que, mas garantiu que as FDS 
continuavam empenhadas em 
desmamentar todo o grupo. 
Refira-se que o distrito de Me-
cula faz limite com o distrito 
de Mueda, província de Cabo 
Delgado, e os ataques isola-
ram pelo menos cinco distri-
tos e neste momento estão a 
menos de 100km da cidade de 
Pemba.  NL
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destaques
Moçambique prestes a tornar-se num estado falhado

Moçambique é um país que “está prestes a tornar-se num estado falhado, cuja democracia é uma farsa” 
disse o antigo embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dennis Jett. Jett acusou países ricos e 
doadores internacionais de contribuírem para a manutenção do sistema de corrupção e abuso de poder 

deixando o povo moçambicano apenas com opções de revolta armada, emigração ou “resignação”

Insurgentes podem chegar a 
Zambézia - João Feijó 
Em entrevista ao Ma-
gazine Independente, o 
investigador do Obser-
vatório do Meio Rural, 
João Feijó, alerta para 
o perigo de expansão 
dos insurgentes. “Há um 
contínuo prolongamento 
das desigualdades sócio-
-económicas e culturais 
que se estendem até ao 
norte da Zambézia, que 
têm ingredientes para 
fazer o conflito eclodir”. 

Elton Pila

N
uma apre-
sentação no 
ano passado, 
levantava 
quatro hipó-

teses sobre a origem do 
conflito em Cabo Delga-
do. Hoje como olha?

-Temos uma província histo-
ricamente abandonada pelas 
políticas públicas, desde a In-
dependência nacional, esqueci-
da nos investimentos públicos 
e privados em infra-estruturas 
e serviços públicos. O Governo 
sempre confiou muito na leal-
dade política da população do 
norte de Cabo Delgado, e nun-
ca investiu muito ali. 
Neste novo milénio, a província 
foi apanhada numa encruzilha-
da internacional, de procura 
de recursos naturais, primeiro 
a madeira, depois o marfim 
e os rubis. Muitos jovens da 
província se envolveram infor-
malmente nessa procura. Em 
2016 houve um conjunto de 
fenómenos que provocaram um 
corte abrupto destes meios de 
sobrevivência das populações. 
Em Namanhumbir, assistiu-se 
à expulsão, por parte da For-
ça de Intervenção Rápida, de 
forma violenta, de milhares de 
indivíduos que viviam directa 
ou indirectamente da explora-
ção ilegal de rubis. As pessoas 
viram as suas casas queimadas. 
Simultaneamente, assistiu-se à 

“Operação tronco” e à queima 
do marfim. O Estado passou 
uma mensagem de que procu-
rava fiscalizar efectivamente 
a exploração de recursos, até 
então caótica, num cenário de 
farwest. Mas a forma como foi 
entendida por algumas popu-
lações é que o Estado estava 
a impedir o acesso das popu-
lações aos recursos que deviam 
ser, apenas, para satisfazer um 
grupo de makondes que es-
tão agora no governo. Há ali 
tensões étnicas históricas, que 
sempre foram muito politiza-
das.
Muitos tanzanianos que es-
tavam em Montepuez foram 
recambiados para a Tanzânia 
e deixados na fronteira. Mas 
muitas pessoas, consideradas 
tanzanianas eram, na verdade, 
mwanis, moçambicanas e fo-
ram se acumulando no litoral 
norte da província. A acumu-
lação de jovens, com expecta-
tivas frustradas, foi colocando 
lenha na fogueira. Simultanea-
mente estavam a emergir gru-
pos islâmicos com interpreta-
ções radicais do islão. Jovens 
que tinham estudado em países 
do médio oriente, trouxeram 
interpretações do islão diferente 
daquelas interpretações locais, 
não encontravam enquadra-
mento nas mesquitas locais e 
geravam-se conflitos de poder. 
Estes mais novos fundam as 
suas mesquitas alternativas e 

adaptam o seu discurso às con-
tradições locais que ali existem, 
nomeadamente entre os povos 
da costa, muçulmanos mwanis, 
historicamente descontentes e 
sentindo-se explorados e os po-
vos do interior ou do sul, maio-
ritariamente católicos. Esta 
realidade era mais notória em 
Mocímboa da Praia. 

Por muito tempo pensa-
mos que fosse a maldição 
dos recursos. De onde 
vem esta percepção?

-Na verdade, não estávamos 
preparados para isto. Isto já 
havia acontecido em Tete, na 
indústria de carvão. A indús-
tria extractiva tem a caracte-
rística de se tratar de investi-
mento em capital intensivo. Há 
muito dinheiro envolvido, mas 
gera poucos empregos. O pou-
co emprego que vai ser gerado 
será para pessoas que vêm do 
exterior. Localmente, a popula-
ção não vai ser absorvida. Em 
Cabo Delgado o sentimento é 
que os empregos são para os 
Maputecos, que é a expressão 
pejorativa que utilizam para 
designar as pessoas a sul do 
Save. Criaram-se grandes ex-
pectativas de riqueza, mas a 
realidade foi absolutamente 
contrária. A vida das pessoas 
não melhora. Os preços aumen-
tam drasticamente por causa 

da procura. Cria-se uma eco-
nomia de enclave, é o Estado 
dentro do Estado. As pessoas 
viajam via aérea, parece que 
não é Moçambique. Todas es-
tas expectativas frustradas têm 
o potencial de ser explosivas. 

Na apresentação do ano 
passado, constatava que 
Cabo Delgado foi das 
províncias que menos 
cresceu.

-Os indicadores de pobreza 
demonstram que, nos últi-
mos anos, se assistiu a um 
grande investimento na Pro-
víncia de Cabo Delgado, no 
sector de madeiras, rubis, tu-
rismo, agora há anúncios de 
investimentos em petróleo e 
gás. Mas não têm sido acom-
panhados de diminuição do 
índice de pobreza, pelo con-
trário, os indicadores de ren-
dimento baixaram, o nível de 
analfabetismo continua a ser 
dos mais elevados, a taxa de 
acesso ao telemóvel é a mais 
reduzida, a capacidade de 
consumo também mais redu-
zida. Estes anúncios do eldo-
rado, de riqueza, coexistem 
com fenómenos de pobreza 
extrema, estrutural, de longo 
curso. 

Afinal, de quem é a terra 

 Não vai ser através duma guerra convencional que isto vai ser resolvido. 

Prémio Mo Ibrahim 
sem vencedor 

O Prémio Mo Ibrahim para a 
Excelência na Liderança Africa-
na 2019 ficou sem vencedor pela 
oitava vez em 13 edições, anun-
ciou a fundação liderada pelo 
milionário sudanês, residente em 
Londres.
Num comunicado, a Fundação 
Mo Ibrahim indicou que o Co-
mité do Prémio, entidade inde-
pendente liderada pelo antigo 
Presidente do Botsuana Festus 
Mogae, não seleccionou qualquer 
vencedor.
“O Prémio Ibrahim reconhece a 
liderança verdadeiramente ex-
cepcional em África, celebrando 
modelos exemplares no conti-
nente. É atribuído a pessoas 
que, através de uma governação 
notável no seu país, contribuí-
ram para a paz, estabilidade e 
prosperidade do seu povo. Com 
base nestes rigorosos critérios, o 
Comité do Prémio não pôde atri-
buir o prémio de 2019”, justifi-
cou Festus Mogae, que presidiu o 
Botswana entre 1998 e 2008.
Comentando a decisão do Co-
mité do Prémio - que já foi atri-
buído a dois antigos Presidentes 
de países de língua portuguesa, 
o moçambicano Joaquim Chissa-
no, em 2007, e o cabo-verdiano 
Pedro Pires, em 2011 -, Mo Ibra-
him disse estar “optimista” de 
que o prémio poderá ser atribuí-
do “em breve” a “um candidato 
merecedor”.
O milionário sudanês vincou que 
“dois terços” dos africanos “vi-
vem hoje em países mais bem 
governados do que há dez anos”, 
sublinhando que se estão a “rea-
lizar progressos” em África.
Os candidatos ao Prémio Mo 
Ibrahim são antigos chefes de 
Estado ou de Governo africanos 
que cessaram funções nos três 
anteriores anos civis, tendo sido 
democraticamente eleitos e cum-
prido o seu mandato constitucio-
nalmente atribuído.
Desde que foi lançado, em 2006, 
o Prémio Mo Ibrahim foi atri-
buído em cinco ocasiões, tendo 
sido entregue pela última vez em 
2018, à ex-Presidente da Libéria, 
Ellen Johnson Sirleaf.
Além de Joaquim Chissano 
(2007), Pedro Pires (2011) e de 
Ellen Johnson Sirleaf foram ga-
lardoados os antigos chefes de 
Estado da Namíbia, Hifikepunye 
Pohamba, em 2014, e do Botsua-
na, Festus Mogae, em 2008.
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em Cabo Delgado?

-O que acontece é que, se ob-
servarmos o mapa do cadas-
tro dos pedidos de licença de 
exploração de recursos natu-
rais, perceberemos que quase 
todo o norte de Cabo Delga-
do já tem licença de explo-
ração ou de prospecção para 
recursos naturais, madeiras, 
caça, minerais, etc.. Na ver-
dade, aquela população está 
a viver em terras que alguém 
já tem licença de prospec-
ção de recursos. A popula-
ção pensa que aquilo é dela, 
mas mais tarde ou mais cedo, 
poderá ter de sair. O mesmo 
acontece em zonas em que 
foram descobertos filões de 
ouro ou de pedras preciosas. 
Na verdade, a terra em Cabo 
Delgado já tem dono. 

É das multinacionais?

-Sim, mas frequentemente em 
sociedade com empresas na-
cionais, pertencentes à nomen-
clatura local. Há uma aliança 
clara entre o grande capital 
internacional e indivíduos pró-
ximos do poder político nacio-
nal. Mesmo os governos desses 
países já têm os acordos todos 
feitos com o Governo moçam-
bicano. Repare que os anún-
cios de milhões de dólares de 
investimento em petróleo e gás 
foram realizados durante o pe-
ríodo de campanha eleitoral.

Há-de ser por isso que 
surge a especulação de 
uma instabilidade para 
tornar Cabo Delgado mais 
facilmente explorável?

-As evidências que temos são 
de que quem é atacado são as 
populações, não são as multi-
nacionais. Os grandes interes-
ses económicos não são ata-
cados. Isto levanta algumas 
dúvidas. Interessa esta instabi-
lidade aos negócios securitários, 
empresas que querem depois 
vender as armas, a indústria 
de segurança, de inteligência? 
Outra teoria especulativa é que 
interessa criar ali alguma insta-
bilidade para as pessoas aban-
donarem aquelas áreas, para 
os terrenos serem facilmente 
expropriados e ocupados para 
fins económicos. 

Estas teorias têm algum 
fundo de verdade ou são 
meras especulações, com 
as quais não nos deve-
mos preocupar?

-Acho que devemos continuar a 
explorar estas hipóteses. É pre-
ciso fazer mais pesquisas sobre 
estes assuntos para se perceber 
quais são os diferentes grupos 
que estão envolvidos, quem se 

beneficia com isso, que contra-
dições internas existem entre 
estes grupos e a indústria de 
segurança que rivaliza entre si, 
que interesses geoestratégicos 
estão ali envolvidos. Os ame-
ricanos, há muito tempo estão 
dispostos a criar uma base em 
Nacala, um ponto estratégico 
de comércio e tráfego marítimo 
pelo Índico. Há questões geoes-
tratégicas mundiais que são 
necessários compreender, para 
se tirar conclusões sobre o que 
está a acontecer.

Os ataques estão a atin-
gir níveis alarmantes. Que 
cenário se adivinha para 
o país?

-Considerando que este conflito 
pode ser explicado também por 
fenómenos de pobreza, conju-
gada com tensões étnicas histó-
ricas, e com alguma dimensão 
religiosa, de competição pelo 
acesso a recursos naturais, po-
demos considerar que estes fac-
tores estão presentes ao longo 
da costa norte de Moçambique 
e que se estendem até Pebane. 
Houve grandes investimentos. 
Há um contínuo prolongamen-
to das desigualdades socioe-
conómico e culturais, que se 
estendem até o norte da Zam-
bézia, que têm ingredientes 
para fazer o conflito eclodir. Os 
insurgentes podem chegar até 
Zambézia. Há prospecções a se-
rem feitas em Angoche, temos 
explorações de areias pesadas 
em Moma e em Pebane.

Qual seria a solução para 
isto. Há quem defende 
bombardeamentos...

-Não podemos ser ingénuos, 
pensando que devemos aban-
donar a solução militar, porque 
é preciso garantir a segurança 
das pessoas. Mas, acima de 
tudo, é preciso repensar na es-
tratégia destes indivíduos, que 
é a estratégia de guerrilha. Não 
vai ser através duma guerra 
convencional que isto vai ser 
resolvido. Isto implica treina-
mentos militares específicos, 
não só em contra-inteligência, 
mas também em captura polí-
tica das populações. As popu-
lações que constituem a base 
de apoio destes insurgentes 
têm de ser convencidas a não 
aderirem a isso. Devem ser 
atraídas de outra forma. É pre-
ciso criar uma ideia de respei-
to pelos direitos humanos por 
parte das forças de segurança. 
Muitas vezes estão no terreno, 
não têm a logística necessária. 
Há relatos de abusos pratica-
dos contra a população. Se não 
houver trabalho de inclusão 
económica dessas populações 
a verdade é que vamos ter um 
grupo de jovens desenraizados 

Que aplicação devia 
ter o Fundo Soberano, 
sobretudo se pensarmos 
nos conflitos que temos 
estado a assistir?

-O Fundo não está constituí-
do e não estão definidas quais 
são as suas funções. O Fundo 
Soberano, em vários países, 
tem o objectivo de estabilizar 
a economia em termos de ba-
lança, taxa de câmbio, reser-
vas monetárias com exterior e 
controlo de algumas variáveis 
como inflação, estabilização 
de preços. Internamente é pre-
ciso definir quais são as áreas 
que vão beneficiar do Fundo 
Soberano. A gente fala muito 
de Cabo Delgado, mas esta-
mos a esquecer a zona centro, 
que em termos económicos 
pode não ser menos séria do 
que Cabo Delgado. O Fun-
do Soberano podia ser dirigi-
do para estes locais, depois 
de definidos os elementos de 
conflito. Os factores internos 
de conflito são a pobreza, as 
desigualdades sociais e acesso 
aos serviços. O Fundo Sobera-
no seria, sobretudo, para criar 
empregos, para fornecer ao ci-
dadão serviços de saúde, ener-
gia, educação, água, etc. 
Mas independentemente do 
Fundo Soberano, estes recur-
sos deviam existir para que 
os factores de conflito reduzis-

sem para não permitirem que 
houvesse tanta acção e apoio 
social de base, embora não te-
nha como função andar a apa-
gar fogos. No lugar de curar a 
ferida, o Fundo Soberano deve 
criar condições para que a feri-
da não exista.

Há prioridades na aplica-
ção do Fundo?

-A questão mais importan-
te do país é a pobreza, fome, 
desnutrição, baixa capacidade 
de prestar serviço ao cidadão, 
criação de emprego e peque-
nos negócios. O Fundo Sobe-
rano devia ter, como principal 
objectivo, a eliminação da po-
breza, esse é o principal pro-
blema do país. Se isso for re-
solvido, certamente situações 
de conflito social, político e 
militar acabarão.
Mas o Fundo Soberano difi-
cilmente será constituído nes-
ta legislatura. Se pensarmos 
que será constituído com base 
nas mais-valias, será como se 
fosse amendoim. Não pode-
mos pensar que as mais-valias 
são muito dinheiro, porque 
não são. Também existe uma 
grande redução de impostos, 
de grandes benefícios fiscais 
para as empresas multinacio-
nais, não só do petróleo, mas 
também do gás e do carvão, 
os royalties são muito bai-
xos, o Estado não se beneficia 

como devia ser, também não 
há controlo sobre a quanti-
dade de gás que vai ser ex-
portado. O Estado não tem 
capacidade neste momento de 
ter sobre as empresas multi-
nacionais de gás e do petróleo 
qualquer acção fiscalizadora. 
Somos sujeitos a ser profunda-
mente aldrabados pelas multi-
nacionais. 

O que pode criar ainda 
mais revolta e a expan-
são da violência?

-O que está a acontecer em 
Sofala e em Cabo Delgado é 
uma guerra de guerrilha, na 
realidade. Mas em Cabo Del-
gado já começaram a fazer 
guerras de posições, atacam as 
posições e ficam nelas. Signi-
fica que tem muito apoio so-
cial. Esse é um fenómeno que 
está ligado ao islamismo in-
ternacional. A situação não é 
apenas militar, é económica e 
social. Então é preciso redução 
das desigualdades, não apenas 
políticas e económicas, mas 
inter-étnicas, de acesso ao po-
der. Em vez de estarmos preo-
cupados só em parar com os 
tiros, que é importante, muito 
importante, devemos, tam-
bém, fazer uma verdadeira re-
conciliação e a reconciliação só 
é possível se se criar empregos 
em igualdade de circunstân-
cias, sem discriminações ét-
nicas e religiosas. Há razões 
históricas de lutas, a Frelimo 
não quer colocar esta ques-
tão em cima da mesa, pela 
unidade nacional, mas não 
existe unidade nacional, é 
um chavão que a gente anda 
a repetir desde a indepen-
dência. A unidade nacional 
apenas é feita com uma to-
tal reconciliação com as pes-
soas do Rovuma ao Maputo. 
A cidadania moçambicana 
ainda não está acima da ci-
dadania étnica, talvez nas 
cidades, as pessoas já têm 
o sentido de pátria, da mo-
çambicanidade, mas no meio 
rural é um dos factores que 
pode ser explorado pelas par-
tes em conflito.  

Estamos a ser profundamente aldrabados 
pelas multinacionais – João Mosca

e que não tem nada a perder. 
A maior parte dos insurgentes 
são pessoas locais. É preciso 
haver um estudo sobre as mo-
tivações destes grupos e cria-
ção de mecanismos de inclusão 
económica, social e política. É 
preciso haver um amplo inves-
timento inclusivo na região, 
que crie negócios e pequenos 
empregos, rendimentos para as 

populações. É importante que 
o governo e as agências de de-
senvolvimento internacionais se 
envolvam no desenvolvimento 
de serviços públicos e do tecido 
económico local. 

A questão de Cabo Del-
gado é sempre tratada 
com pinças, pelo politi-

camente correcto. Tudo 
isto não reduz a dimen-
são do problema?

-Como é um assunto embara-
çoso para o governo, a ten-
dência é disfarçar, minimizar, 
relativizar, negar, dificultar o 
acesso a informação e intimi-
dar jornalistas que reportam 
sobre o assunto. 

O Fundo Soberano dificilmente será constituído nesta legislatura.
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Eu conheci a Jeane através de 
email porque já tinha conheci-
do a sua mãe em Tete. Achei 
muito interessante também 
que ela estivesse a trabalhar 
em Moçambique num projecto 
inovador na Ilha de Moçam-
bique, Província de Nampula, 
primeira capital de Moçambi-
que durante o período colonial. 
Vamos ouvir a estória dela na 
primeira pessoa: “Eu chamo-
-me Jeane Van Dyk, nasci na 
África do Sul, em Middelburg. 
O meu pai primeiro veio para 
Moçambique, Inhaminga, para 
trabalhar para alguém para 
cortar madeira. Até aos meus 
3 anos de idade eu fiquei com 

a minha mãe e ela era uma 
professora. Quando eu comple-
tei os 3 anos de idade a minha 
mãe decidiu mudar-se para 
Moçambique para juntar-se ao 
meu pai. Mais tarde, porque eu 
precisava de ir para uma escola 
primária, os meus pais decidi-
ram mudar-se para Chimoio e 
o meu pai começou a cultivar 
tabaco. Em Chimoio ainda há 
uma escola privada Inglesa na 
qual eu estudei. No início em 
toda escola eramos somente 10 
estudantes. Nós permanecemos 
em Chimoio até à 7a. Classe e 
nessa altura mudamo-nos para 
o interior do mato porque o 
preço do tabaco foi para bai-
xo e ninguém queria comprar 
tabaco e assim o meu pai de-
cidiu tornar-se um caçador. 
Ele comprou uma concessão 
para safaris. Posteriormente ele 

levou-me a mim, minha irmã 
e minha mãe num barco com 
algumas coisas que compra-
mos no Shoprite e fomos para 
a nossa concessão de Safari na 
Barragem de Cahora Bassa. 
Nós viajamos de carro de Tete 
para o Songo e do Songo para 
a concessão de barco mais 200 
km. Nós estávamos longe, mui-
to longe…. Nós montamos uma 
tenda e começamos a construir 
o lodge com a ajuda do pessoal 
local. Eu tentei aprender nhún-
guè, mas era muito difícil. Eu 
já tinha que aprender afrikan-
se, Inglês, Português e mais 
nhúngue…. Era demasiado… 
as pessoas diziam-nos para so-
mente falarmos em português. 
O meu pai estava a ensinar a 
construir com material local e 
tijolos e o pessoal local apren-
deu pela primeira vez a usar o 

material local daquela manei-
ra. Também foi a primeira vez 
que eles estavam a ver mulher 
e crianças brancas por isso as 
crianças locais gostavam muito 
do meu cabelo e do da minha 
irmã. Nós construímos o lodge 
muito devagar…. E depois co-
meçamos a receber clientes de 
todo o mundo e algumas pes-
soas da África do Sul para a 
pesca ao peixe Tigre. A minha 
mãe arranjou uma professora 
Filipina para ensinar a mim e 
à minha irmã a 7ª. classe. Nós 
só tínhamos aulas quando 
não tínhamos nada para fazer 
porque de manhã nós ajudá-
vamos a nossa mãe e depois 
ajudávamos também a nossa 
mãe com o almoço, por isso 
só tínhamos aulas nos inter-
valos, duas ou três horas por 
dia. À tarde estávamos cansa-

das e só queríamos jogar. Eu 
e a minha irmã adorávamos 
jogar futebol com as crianças 
locais. Não percebíamos a lín-
gua mas todos nós percebía-
mos as regras do futebol, por 
isso jogávamos. Quando esta-
vamos a jogar verificamos que 
muitas crianças tinham feri-
das e que não eram tratadas. 
Nós falamos com a nossa mãe 
e pedimos a ela para tratar 
aquelas crinaças. Ela tratou-
-as e colocava pensos nas fe-
ridas. Elas não iam à escola 
porque a escola mais próxima 
ficava a 100 km e a estrada 
era muito má, por isso os car-
ros não podiam circular para 
transportar pessoas. Além 
disso no trajecto havia uma 
área de leões e por isso era 
muito perigoso para elas anda-
rem esses 100 km até à escola. 

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com

Seu esposo Lourenço Jossias, filhos Saray, Nilza, Iracema e Lourenço Júnior, 
netos Enzo e Sheu, recordam com profunda saudade a passagem de seis me-
ses do falecimento da sua ente querida, Elsa Maria Elias da Câmara Jonas, 
ocorrido a 10 de Setembro de 2019. Mais informam que esta terça-feira, dia 
10 de Março, pelas 18 horas, haverá missa em sua memória, na Paróquia dos 
Santos Mártires do Uganda, e no sábado, dia 14, haverá deposição de flores 
na sua campa, no Cemitério de Michafutene, pelas 8 horas. 

Que a sua alma descanse em paz! 

As Famílias Manhique e Jonas recordam com imensa saudade a pas-
sagem de seis meses do falecimento da sua ente querida, Elsa Maria 
Elias da Câmara Jonas, ocorrido a 10 de Setembro de 2019. Mais in-
formam que esta terça-feira, dia 10 de Março, pelas 18 horas, haverá 
missa em sua memória, na Paróquia dos Santos Mártires do Ugan-
da, e no sábado, dia 14, haverá deposição de flores na sua campa, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 8 horas.

Que Deus te conceda eterno descanso, Dra. Elsa!  

Elsa Maria Elias da Câmara Jonas Elsa Maria Elias da Câmara Jonas

(Seis meses de eterna saudade) (Seis meses de eterna saudade)
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Há duas semanas tivemos a na-
tural curiosidade de querermos 
ouvir as entrevistas anunciadas 
com pompa e circunstância por 
duas estações televisivas, do Pre-
sidente da Renamo, Ossufo Mo-
made. As televisões em referên-
cia são, primeiro, a RTP-África e 
depois a nacional TV Mais.
Ossufo Momade é homem de 
poucas falas. Desde a campanha 
eleitoral que praticamente se re-
meteu ao silêncio, sendo que a 
sua aparição, desta vez, podia 
ser uma oportunidade para ele 
explicar as suas estratégias para 
o período pós-eleitoral e, sobretu-
do, sobre as clivagens que são vi-
síveis, a olho nu, entre as várias 
facções que compõem a Renamo.
Por isso mesmo nos demos tem-
po de acompanhar as referidas 
entrevistas. Até porque Ossufo 
Momade é líder do maior partido 
da oposição em Moçambique, o 
segundo mais votado, e tem res-
ponsabilidades neste país.
Salvo melhor entendimento, as 
duas entrevistas do presidente 
da Renamo foram um aborto 
e mais andaram no campo das 
superficialidades do que nas pro-
fundezas das questões importan-
tes com que a Renamo se debate 
hoje.

Ossufo Momade não conseguiu 
explicar aos moçambicanos qual 
é o seu posicionamento e da 
Renamo sobre a alegada fraude 
eleitoral, colocando milhares, se 
não milhões de membros, simpa-
tizantes e votantes da Renamo 
à deriva sobre o que fazer. Isso 
porque primeiramente, a Rena-
mo e ele próprio haviam prome-
tido não reconhecer os resultados 
eleitorais e depois prometeram 
convocar manifestações à escala 
nacional, até ao derrube do Go-
verno de Nyusi.
O que se viu é que a bancada da 
Renamo no Parlamento tomou 
os seus assentos, as bancadas 
do partido nas assembleias pro-
vinciais ocuparam as cadeiras e 
a caravana da governação Nyu-
si arrancou, impávida e serena-
mente, colocando a liderança 
do maior partido da oposição à 
deriva e a reboque dos aconteci-
mentos.
Sobre o pós-eleitoral, confessa-
mos, ficamos sem entender se a 
Renamo se conforma, como aliás 
devia fazer, porque é de lei ou 
algo ainda vem aí na manga.
Sobre como está a gerir o confli-
to que tem com uma ala militar 
desavinda com a sua liderança, 
Ossufo Momade limitou-se a di-

zer que não sabe o que Mariano 
Nhongo reivindica. Mas reconhe-
ceu que ele existe e milita há dé-
cadas na Renamo, ao ponto de 
informar ao país e ao mundo que 
aquando da guerra dos 16 anos, 
Nhongo era guerrilheiro especia-
lista em sabotagem, portanto um 
militar que não é qualquer.
Ossufo Momade também in-
formou ao país que Mariano 
Nhongo abandonou as bases da 
Renamo quando se negociava o 
DDR e foi, digamos, para parte 
incerta, e deixou-nos com a ideia 
de que já nessa altura ele, como 
líder do partido, não se preocu-
pou em saber o que se passava 
com aquele oficial e com os ho-
mens que lhe seguiram.
Nas entrelinhas, Ossufo Momade 
dá a entender que despreza por 
completo o factor Nhongo, erro 
grave para quem pretende ser lí-
der de uma organização coesa e 
com pretensões de governar um 
país grandioso, complexo e com 
desafios enormes.
Se Ossufo Momade não consegue 
estabilizar a sua organização, se 
não consegue serenar os ânimos 
das várias alas que constituem a 
Renamo, e sopra para o lado na 
questão Nhongo, é sinal de preo-
cupação para quem, como nós, 

deseja um país estável e organi-
zações políticas que produzam 
políticas para o bem do país.
Mesmo para a questão melin-
drosa e séria do DDR, Ossufo 
Momade não conseguiu explicar 
onde as coisas emperraram, per-
dendo uma soberba oportunida-
de de ganhar pontos, dando, de 
viva voz, informações relevantes 
para o povo saber de quem é a 
culpa de tantos atrasos na imple-
mentação de um acordo que foi 
assinado com toda a solenidade.
Sobre esta questão, fica-nos a 
impressão de que Nhongo deve 
ter razão quando diz que Ossufo 
Momade despachou o Acordo de 
Paz e agora parece não ter estra-
tégia para a finalização ou imple-
mentação do acordado.
E aqui vem a questão central 
das suas entrevistas, quando 
confirma que vive no hotel, em 
Maputo, com o patrocínio da co-
munidade internacional, alegada-
mente porque não tem casa cá e 
não tem condições de segurança 
para viver fora do hotel. Uma 
treta.
Quer dizer, Ossufo Momade, 
que afirma ser comandante-em-
-chefe das tropas da Renamo, 
abandona os seus homens nas 
bases, vem viver num hotel de 

luxo em Maputo e passa o tem-
po todo calado, não visita as 
províncias, nem as bases mi-
litares, ficando à espera que a 
comunidade internacional lhe 
arranje casa.
Se a comunidade internacional 
decidir que melhor é ficar no ho-
tel por cinco anos, ele vai ficar. 
Se a comunidade internacional 
decidir que melhor é viver no 
hotel por dez anos, não haverá 
problema para o nosso líder da 
oposição. Esta é a maior desgra-
ça que ouvimos nestas entrevis-
tas. Isto dá a entender que Os-
sufo Momade não tem orgulho. 
Não tem soberania. Não enten-
de o que politicamente significa 
estar instalado num hotel de 
luxo, quando os seus homens 
vegetam nas matas e a viver 
em condições miseráveis, se-
gundo Nhongo. Eis a razão dos 
conflitos militares cíclicos que 
desgraçam o país chamado Mo-
çambique. As elites políticas a 
se distanciar continuamente dos 
miseráveis. Os chefes a deixa-
rem à sua sorte os que lutaram 
para suportar as suas ambições.
Ossufo Momade é um vazio de 
ideias. Isso periga a paz e a re-
conciliação nacional. Deve mu-
dar de estratégia.

Ossufo vazio, Ossufo 
distante, Ossufo no hotel 

Outro movimento bem recente — e 
bem insensível — é o uso da hashtag 
#coronavirus por influenciadores do 
Instagram, que transformaram algo 
que deveria ser usado para espa-
lhar novidades reais sobre a doença 
em uma oportunidade de tirar fotos 
com máscara na cara, tornando uma 
hashtag de interesse público em ape-
nas mais uma desculpa online para sa-
tisfazer o próprio ego.
Todos esses casos mostram que nem 
mesmo a capacidade de se acessar 
uma enorme quantidade de informa-
ções em tempo real sobre qualquer 
assunto está ajudando a tornar nossa 
sociedade um lugar melhor para to-
dos. Pelo contrário: parece que, prin-
cipalmente neste século mais recente, 
a enorme quantidade de informações, 

24h por dia, tem servido para nos dei-
xar mais gananciosos, mais intoleran-
tes, mais vaidosos e menos empáticos 
para com as necessidades de outras 
pessoas.
O caso do coronavírus é apenas algo 
que está ajudando a destacar esses 
comportamentos que há tempos já 
existem e que seguem sendo cultiva-
dos na sociedade. Por isso, ainda que 
o coronavírus seja uma ameaça que 
merece atenção, não é a doença que 
veio da China a grande inimiga da 
humanidade, mas apenas o “assunto 
novo” usado para desviar a atenção. 
No fim, o maior inimigo do homem 
continua sendo o mesmo de sempre: 
a total incapacidade de compreender 
qualquer coisa além de seu próprio 
umbigo. E, infelizmente, por mais que 
a tecnologia esteja muito avançada, 
esse é um problema que não consegui-
remos resolver com o uso de IAs para 
a criação de vacinas. 

*canaltech.com.br

Joaquim Camacho

Para quê servem os 
livros? (Conclusão)

Coronavírus não é o maior inimigo 
da humanidade em 2020 (Conclusão)

A própria literatura de encomenda 
também pode ser altamente criativa. 
Quantas vezes os escritores, hoje, não 
são convidados, desafiados, solicitados 
a escrever sobre os mais variados te-
mas, factos, acontecimentos, realida-
des e outros temas, para integrarem 
antologias, participarem em concursos 
temáticos e corresponderem outras 
circunstâncias e oportunidades “meno-
res”? A arte por encomenda - diga-se 
- sempre existiu, desde que a humani-
dade é humanidade. Não é preciso evo-
car Da Vinci para saber que ela pode 
alcançar os píncaros da beleza e da 
criatividade.
Entretanto, muitos daqueles que re-
conhecem a dimensão pragmática, fi-

nalística e até utilitária da literatura 
tendem a cair numa visão romântica e 
ingénua, segundo a qual essa atividade 
humana está ou deve estar apenas ao 
serviço de boas ideias ou boas causas. 
Nesse sentido, e lembrando o tema da 
mesa em que participei nas últimas 
Correntes, os fins teriam de ser “líci-
tos”, pelo menos, para que os livros se 
autojustificassem.
Na vida real, não é assim. Na verdade, 
todos nós conhecemos livros que jus-
tificam - ou, melhor, tentam justificar 
- todos os fins, mesmo os mais abje-
tos e criminosos. Afinal, e como dizem 
saborosamente os brasileiros, “o papel 
aceita qualquer negócio”. A notícia que 
me impeliu a escrever este texto veio 
alertar-nos - como se tal fosse preciso 
- contra essa visão romântica da litera-
tura. Afinal, a literatura também pode 
ser suja e criminosa.
Ou apenas os livros?*DN.PT

João Melo*
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Seguir estritamente as medidas de 
prevenção contra coronavírus 

Mine Kathrada
Acho que precisamos reflectir sobre 

as nossas acções sociais, como intera-
gimos com as pessoas, e entendo que 
isso é extremamente importante, mais 
que usar uma máscara. É preciso fa-
zer menos aperto de mãos, não abra-
çar, beijar, porque o vírus parece que 
se espalha pela respiração comum, 
não necessariamente com espirros ou 
tosse, embora a Organização Mundial 
da Saúde informa que uma vacina só 
deve estar disponível em 18 meses. 
Portanto, é fundamental que o Go-
verno moçambicano aperte o cerco no 
sentido de não deixar os estrangeiros 
que vêm dos países que há essa doen-
ça entrarem no território nacional.

Elisa Mónica
Antes de viajar e com base nas 

informações mais actualizados, ao ir 
ao seu local de trabalho deve avaliar 
os benefícios e riscos relacionados a 
planos de viagem. Evite enviar fun-
cionários com maior risco de doenças 
graves, por exemplo, pessoas idosas e 
com condições de saúde como diabe-
tes, doenças cardíacas e pulmonares 
para áreas com propagação de CO-
VID-19. Além disso, os funcionários 
que retornem de uma área com pro-
pagação de COVID-19 devem moni-
torar os sintomas por 14 dias e me-
dir a temperatura duas vezes ao dia, 
com tosse leve ou febre baixa devem 
ficar em casa e se auto-isolar. 

Alberto Muguinde
É preciso ter seriedade na comuni-

cação com a população, explicar sobre 
a doença, quais são os sinais de alerta, 
quando se deve ficar em casa. É pre-
ciso ter planos de contingência para 
estabelecer quanto tempo uma pessoa 
contaminada não deve ir trabalhar 
ou ir para escola. Tudo tem de ficar 
claro desde o início, para evitar que 
a epidemia tome grande dimensão ou 
que a situação fique caótica, mas tudo 
depende muito da forma como as pes-
soas entenderem. Se estiver doente e 
não precisar do hospital, não vou para 
mitigar a epidemia, então vamos re-
servar os hospitais para quem deles 
precisar. 

Santos Mavamba
Lavar as mãos e cobrir o nariz e a 

boca ao tossir e espirrar são medidas 
que ajudam a evitar a propagação 
do novo coronavírus, porque o vírus 
é transmitido pelo contacto. O indi-
víduo que está a tossir ou espirrando 
vai contaminar a superfície ao usar o 
teclado, mouse ou torneira. Todas as 
superfícies ficam contaminadas, o ál-
cool ou a lavagem das mãos eliminam 
o vírus. As pessoas devem higienizar 
as mãos, não só para protegerem-se do 
coronavírus, mas de outras infecções 
virais. Embora a avaliação dos casos 
confirmados e artigos científicos apon-
tem que para a maioria dos pacientes 
a doença não vai evoluir para níveis 
graves.

Nilton Cumbe
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Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Covid-19 provoca primeira morte em África
A Organização Mundial de Saúde anunciou que o número de pessoas infectadas pelo Covid-19 é 

actualmente de 104.901. Em África registam-se casos nos Camarões, Senegal, Tunísia, Marro-
cos, Nigéria, África do Sul e Egipto, onde um turista alemão de 60 anos sucumbiu a infecção 

pelo Covid-19.      

Conselho Constitucional nunca vai invalidar 
todo o processo eleitoral 

MISAU dispõe de 
material de proteccão 
para atender os 
primeiros 100 casos do 
COVID-19

O Ministério da Saúde (MI-
SAU) deu a conhecer sobre 
os passos que estão a ser 
dados para fazer face ao 
COVID-19, que vem se re-
portando em mais países 
africanos. De acordo com o 
ministro, Armindo Tiago, 
o MISAU lançou um plano 
multissectorial de resposta 
a eventual eclosão do CO-
VID-19 no País.
No dia em que se confir-
mou um caso do COVID-19 
na África do Sul, o MISAU 
anunciou a criação de comi-
té técnico que vai fazer aná-
lise de tendências do caso 
a nível global e actualizar 
a lista dos países com CO-
VID-19. Além de disso, o 
Governo vai reforçar a vigi-
lância ao nível dos aeropor-
tos e fronteiras terrestres.
Armindo Tiago assegurou 
que o país tem uma equi-
pa em prontidão para dar 
resposta a eventual eclosão 
do Coronavirus e material 
de proteccão para atender 
os primeiros 100 casos. Tal 
precaução, exigiu que se fi-
zesse um orçamento adicio-
nal para aumentar aquisição 
de produtos de proteccão 
individual.
Neste momento, o país tem 
capacidade de isolamento 
nas unidades províncias, 
caso surjam pessoas infecta-
das. Em função do fluxo de 
cada província, a capacida-
de pode ser aumentada.
O MISAU apela à popula-
ção ao reforço das medidas 
de prevenção, face ao relato 
confirmado do COVID-19 
na África do Sul. De sua 
parte, garante aumentar es-
forço de fortalecer medidas 
de segurança nos serviços de 
urgência.

nacional

PUBLICIDADE

Após a realização das eleições 
gerais de 2019, marcadas por 
muitas irregularidades, que 
conduziram a Frelimo para uma 
vitória asfixiante e retumbante, 
pela primeira vez o Conselho 
Constitucional (CC) explica as 
razões para validação das elei-
ções. No entanto, o Venerando 
Juiz-Conselheiro, Albano Macie, 
defendeu que não se deve de-
clarar nulas todas as eleições, 
porque numa eleição não é 
possível registarem-se irregula-
ridades em todo o país. 

Neuton Langa

As eleições gerais de 
2019 foram as mais 
contestadas dos últi-
mos 20 anos, porque 
foram marcadas por 

várias irregularidades, começando 
pelo recenseamento eleitoral de 
Gaza, que praticamente triplicou 
o número da população local, a 
morte do activista social Anastácio 
Matavele, acreditação tardia dos 
observadores nacionais e interna-
cionais, a dispersão inexplicável 
dos boletins de voto, repetição de 
votos nas províncias de Nampula 
e Tete, a intolerância política da 
Frelimo que se beneficiou dos meios 
do Estado para fazer a campanha 
eleitoral, como é o caso de viaturas 
e segurança do Estado. 
Segundo o Venerando Juiz do CC, o 
Juiz constitucional interpreta o com-
portamento do eleitorado para perceber 
se houve viciação da vontade do eleitor 
mesmo que este comportamento não te-
nha uma previsão concreta na Lei Elei-
toral para poder declarar a anulação da 
eleição. “O regime moçambicano refere-
-se à nulidade de eleição em qualquer 
mesa de assembleia de voto e a votação 
em toda área da assembleia de voto, 
sendo julgadas nulas quando são verifi-
cadas ilegalidades que possam ferir sen-
sibilidades que influenciem no resultado. 
Agora, qual é o critério de obtenção de 
provas que o CC pode adoptar no acto 
de contencioso para depois, declarar-se 
essas ilegalidades. 
Aliás, esta norma fala de validação das 
eleições, isso significa que o CC, apesar 
de as partes não apresentarem provas, 
se lhe chegarem elementos de provas 
por vias legais e ilegalmente construídas, 
este pode, também, declarar a nulidade 

das eleições”, disse Macie. 
Em relação a eleições gerais de 
2019, o Juiz explicou que em 
todo o mundo existe fraude e 
em todas as eleições em Mo-
çambique sempre registam-se 
esses problemas. Mas a ques-
tão de fundo está assente no 
impacto das fraudes olhando 
para globalidade e a percepção 
que o CC teve sobre esta ma-
téria.
‟Para dirimir este conflito 
cada juiz, provavelmente, 
querendo reafirmar a posição 
do CC, é capaz de declarar 
a nulidade da eleição”, disse. 
Mas, segundo aflorou a fonte, 
‟neste sentido é preciso apon-
tar o número de mesas onde 
seria declarada a nulidade da 
eleição porque o CC não pode 

declarar que toda a eleição é 
nula, o problema dos vícios 
não afectou toda a eleição, 
então teria que se seleccionar 
cada mesa de assembleia de 
voto onde houve irregularida-
des. Por exemplo, nas eleições 
autárquicas é mais fácil fazer 
este trabalho por ser um ciclo 
pequeno, seleccionar todas as 
mesas e fazer este balanço que 
afecta a globalidade da elei-
ção”, explicou. 
Ademais, o CC não pode to-
mar decisões influenciado pela 
opinião pública, deve ser o 
convencimento do CC através 
dos dados em sua posse que 
lhe permitam tomar a decisão 
de anular uma eleição. 
Por seu turno, a Veneran-
da Juíza-presidente do CC, 

Lúcia Ribeiro, revelou que 
apesar das irregularidades 
anunciadas pelas missões de 
observação eleitoral da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) e 
União Europeia (UE), Co-
munidade de Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP) e 
Plataforma de Transparência 
Eleitoral (EISA), não recebe-
ram nenhum boletim de voto 
preenchido tal como foram 
apresentados por alguns can-
didatos à eleição presidencial 
em algumas televisões. Por-
tanto, o CC não pode andar 
de per si atrás das pessoas a 
perguntar se aqueles boletins 
que o senhor apresentou na 
TV são verdadeiros ou é cópia 
colorida
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Retrato de estória de superação e luta 
pela transformação da sociedade
O mundo celebrou, sema-
na finda, o Dia Internacio-
nal da Mulher, sob o lema 
“Eu sou geração igualda-
de”, data que simboliza 
a luta pela igualdade de 
oportunidades e direitos, 
em contacto com Cremil-
de Nuvunga, mulher que 
depois de vários desafios 
na vida emocional e pro-
fissional resolveu dar um 
pouco de si no apoio a 
mulheres que, de uma ou 
outra forma, vêm os seus 
direitos atropelados.

Aida Matsinhe

Mulheres 
inspiram, 
transfor-
mam, fazem 
a diferença, 

existem muitas lideranças fe-
mininas em todos os cantos 
do país ajudando a promover 

mudanças sociais importan-
tes. Em Moçambique, seja na 
educação, na luta pela igual-
dade de género, no sector 
público ou em organizações 
sociais, elas estão fazendo a 
história do país acontecer e 
mudando a sociedade para o 
melhor.
Cremilde Nuvunga faz parte 
de um universo não especifi-
cado de mulheres, que depois 
de passarem por vários desa-
fios resolveram dar um pou-
co de si, no apoio a famílias, 
com grande destaque para as 

mulheres que vêm os seus di-
reitos violados. 
Cremilde Nuvunga, que co-
meça questionando porquê 
as sociedades precisam recon-
quistar direitos já conquis-
tados, entendendo que para 
que se encontrem respostas a 
este questionamento é neces-
sário que cada um faça uma 
introspeção, que olhe para o 
seu interior, busque respostas 
e isso é possível exercitando 
o amor-próprio.
Aliás, segundo a coaching de 
relacionamentos e escrito-

ra de dois E-book, foi assim 
como ela conseguiu vencer a 
depressão e desafios enfreta-
dos depois que, por várias ra-
zões, entre elas a infidelidade 
e abusos enfrentados no seu 
casamento resolver separar-
-se do seu marido, com quem 
viveu durante 10 anos.
Cremilde Nuvunga disse não 
ter sido fácil ultrapassar a es-
tigmatização, pois a socieda-
de não está preparada para 
ver uma mulher com nível de 
mestrado a ser vítima de vio-
lência doméstica e com laços 
muito fortes na igreja decidir 
separar, nisto os murmúrios 
e olhares levaram-na a expe-
rimentar um quadro de de-
pressão.
Entendendo que as suas fi-
lhas ainda precisavam de si 
resolveu lutar contra uma 
sociedade dominada por ma-
chismo e pôr fim a lamenta-
ções e desgostos, foi quando 
decidiu fazer várias forma-
ções, entre elas a de área de 
gestão financeira, pois depois 
da separação para continuar 
a dar uma vida estável a 
suas filhas viu-se mergulhada 
em dívidas.     
Cremilde Nuvunga, apesar 

de hoje ter conquistado a sua 
estabilidade financeira, reco-
nhece que a separação não é 
a solução, mas é preciso bus-
car todas as formas possíveis 
para evitar quadros de vio-
lência doméstica, seja ela pa-
trimonial financeira ou física.
É com base neste entendi-
mento que decidiu arregaçar 
as mangas e apoiar as famí-
lias que estão a passar por 
crises emocionais. 
‟Muitas vezes, quando esta-
mos a passar por situações 
de abusos, achamos que a se-
paração é o melhor caminho 
e nos esquecemos de bus-
car a melhor forma possível 
para pôr fim a estes actos de 
violência. Há casos em que 
acometidos de raiva, vamos 
armados contra os nossos 
parceiros, estimulando com-
portamentos que não abo-
nam para a felicidade conju-
gal”, disse.
Depois de várias formações 
hoje Crimilde Nuvunga tem-
-se dedicado em apoiar os 
casais, para o efeito criou o 
treinamento denominado o 
poder de amor-próprio, que 
teve como resultado a produ-
ção de dois E-books.   

Cremilde Nuvunga
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Xibedjane: um crime que prosperou Magude e arruinou famílias
Números de processos e de 
animais abatidos são indicadores 
que ilustram a redução de caça 
furtiva, mas a tragédia sofrida 
pelas famílias eterniza os efeitos 
nefastos deste crime. “Em dois 
dias voltava com dinheiro, 100 mil 
ou 200 mil meticais. Noutro dia foi 
de vez, voltou apenas o corpo”, 
narra Esperança Cossa, viúva com 
dois filhos órfãos, ao se recordar 
de Mário Manave. Ao lado do luto 
das famílias, que são o elo mais 
fraco, numa missão que juram 
retornar à terra com o crime 
consumado e à casa com a vida 
melhorada, triunfam os mandan-
tes invisíveis aos serviços de 
investigação e imunes à Polícia.

Nelson Mucandze

Xibedjane, em ronga, refe-
re-se ao rinoceronte donde 
se extrai o corno do rino-
ceronte. O termo significa 
ajuramentado, “morte ou 

vida não volto sem corno do rinoceron-
te”. É a mentalidade do elo mais fraco 
de uma enorme cadeia do crime organi-
zado que se dedica à procura exaustiva 
do corno do rinoceronte. Um grupo com-
posto por três pessoas entra na mata e 
cada pessoa tem um papel bem definido. 
A primeira pessoa é um guia local que 
conhece melhor a floresta, esta carre-
ga o machado a ser usado na extracção 
do corno. A segunda é um atirador, que 
normalmente é um militar com antece-

dentes criminais, pronto a matar até fis-
cais, e, por fim, a que carrega a pasta 
contendo mantimentos e remédios tradi-
cionais.
A entrada na mata consuma o fim do ju-
ramento feito depois do tratamento rea-
lizado pelo curandeiro, que os motivou 
a vencer o medo. Só depois deste ritual 

que visa facilitar a procura do animal e 
passar despercebido diante dos fiscais é 
que se entra no luxuoso carro do man-
dante, o mobilizador e financiador que 
acompanha os jovens na mata e volta 
à vila para exibir carros que ilustram 
a ostentação num distrito que a única 
estrada asfaltada está degradada, mas 
existem condomínios a testemunharem o 
legado da caça de Xibedjane.
Depois de invadir a vedação é hora de 
entrar na mata. Entra-se caminhando-se 
para trás, de retaguarda, para confundir 
os fiscais das áreas de conservação. “Lá a 

marcha pode levar a uma caminhada de 
mais de 50 Km”, explica Dólia Nguenha, 
procuradora distrital de Magude que já 
destacou uma equipa de investigação, 
porém no final “as investigações falha-
ram”. “De facto, muita gente enrique-
ceu porque este crime era apenas punido 
através de multa, aliado a falta de fis-

cais”, confirma Nguenha, sem negar que 
pessoas continuam a enriquecer com este 
crime mesmo após a penalização do acto 
em 2016.
Dias ou uma semana depois os furtivos 
voltam ao ponto do encontro com o cri-
me consumado no Kruger Park, África 
do Sul, onde até 2018 se falava de 20 mil 
rinocerontes, afinal, a população do rino-
ceronte já está quase extinta em Moçam-
bique, devido a caça furtiva. 
Os distritos de Massangir, em Gaza, Ma-
gude e Moamba, em Maputo- província, 
fazem fronteira com Kruger Park, o que 
justifica o porquê de serem usados como 
corredores.
“Ele voltava em dois dias com dinheiro, 
entre 100 e 200 mil, nunca vi o tal corno. 
Não trazia aqui em casa. Mas trazia di-
nheiro. A nossa vida parecia estar a me-
lhorar quando conseguiu este trabalho, 

depois de seis anos sem fazer nada”, ex-
plica Esperança Cossa, viúva que perdeu 

o marido Mário Manave, caçador furti-
vo, baleado em 2013, depois de dois anos 
de actividade.
“Na altura era aliciante ver um jovem de 
18 anos andar de carro, era um meio de 
sobrevivência aqui na vila. Agora é dife-
rente, está difícil até para os que se acos-
tumaram com dinheiro fácil. O dinheiro 
de Xibedjane só trouxe luto e desgraça 
às famílias”, afirma a jovem de 32 anos, 
que esteve casada com um furtivo du-
rante oito anos. “É doloroso ver alguém 
sair para ir caçar e voltar só o corpo. Foi 
doloroso”, lamenta Cossa, disparando 
que “ninguém deve morrer por causa de 
um animal”.
É a dor de dezenas de famílias, passí-
veis de se indicar a dedo, que perderam 
ente queridos na caça. Meita Mondlovo, 
irmã de Celso Mondlovo, baleado no 
Kruger Park, é uma dessas famílias que 

narra a tragédia vivida pelo jovem que 
deixou três menores e esposa grávida. 

Meita Mondlovo

Dólia Nguenha
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“Temos nomes, mas não 
temos provas”, SERNIC

Celso Mondlovo era o susten-
to da família. “Ele foi uma vez, 
da segunda vez não voltou com 
vida”, explica Meita Mondlovo, 
acrescentando que o filho mais 
velho do finado tinha menos de 
13 anos quando o pai foi “abati-
do” na caça.
“Quando eu trabalhava no Ka-
ringana Game Reserve, uma 
Fazenda do Bravio, diziam que 
quem das empregadas visse pe-
gadas do rinoceronte devia infor-
mar no Bairro Treze e ia receber 
três mil meticais. Mas eu não fa-
zia, sempre que visse pegadas de 
rinoceronte eu e minhas colegas 
varríamos”, confessa a tentação 
sofrida. 
Hoje, Meita Mondlovo está de-
sempregada, a cunhada mudou-
-se para onde pode encontrar 
emprego para sustentar os qua-
tro menores. A irmã mais velha, 
hoje sozinha em casa, diz que 

para além da morte daquele que 
era o sustento da casa doe-lhe 
agora a dispersão da família.   
Enrique Filimone, director da 
EPC de Mapulanguene, afirma 
que dos 176 alunos da escola do 
Posto Administrativo de Mapu-
languene, “mais de 20 são órfãos 
de pai devido a caça furtiva. Até 
se fizermos um levantamento de 
todos os alunos podemos desco-
brir que há mais crianças órfãs 
devido a caça furtiva”.
O negócio já foi mesmo aliciante, 
a ponto de fazer um funcionário 
público desistir de trabalhar para 
se dedicar à caça. “Já tivemos 
um colega que era pedagógico 
na EPC de Mapulanguene, que 
foi uma, duas vezes e acabou 
abandonando as actividades na 
escola”, disse Filimone, explican-
do que o jovem, cujo nome omi-
timos, abandonou as aulas em 
2006.

O elo mais fraco e mais expos-
to é exibido pelas autoridades 
como prova do compromisso 
na luta contra a caça furtiva, 
mas há mandantes, os recru-
tadores, que nunca se chega 
a eles. Nelson Nhate foi um 
mandante assumido que sem-
pre escorregou entre os dedos 
da Polícia da vila. Desfilava à 
Polícia local de Mapulanguene, 
a 90 km da vila, que conhecia 
o mandado de captura contra 
Nhate, mas nem uma unha se 
movia. “Eu às vezes ligava, in-
formava ao meu comandante. 
Mas nada acontecia. Quando 
chegava a Polícia da vila ele já 
não estava, tinha informações 
antes de a Polícia chegar”, co-
menta Fernando Djendje, che-
fe do Posto Administrativo de 
Mapulanguene.
Nhate usava a sua casa para 
equipar, com armamento, os 
jovens mobilizados para arris-
car a vida na floresta. O negó-
cio lhe permitiu uma vida de 
glamour, construiu casas de re-
ferência para as suas quatro es-
posas, exibia viaturas de luxo e 
tinha pessoas à sua disposição 
para controlar a movimentação 
da Polícia.
O jovem, que vivia em Mapu-
languene, estava no encalço 
das investigações de Alfabeto 
Cumbe, até à última sexta-fei-
ra inspector distrital do Serviço 
Nacional de Investigação Cri-
minal.
Cumbe revela que por mais de 
quatro vezes a Polícia foi para 
casa de Nhate com mandado 
de busca e captura, mas nunca 
conseguiu encontrar o jovem. 
“Morreu no ano passado, 2019, 
por recusar o tratamento no 
hospital da vila, por temer a 
detenção”, disse Cumbe, ilus-
trando os efeitos nefastos da 
caça furtiva, que vão para além 
da extinção de animais prote-
gidos, perdas económicas no 
sector do turismo, desequilíbrio 
no ecossistema, até ao luto nas 
famílias.
“A questão da caça proibida 
ultrapassa por vezes o nosso 
entendimento. Há mais con-
sequências negativas muito 
acima do que analisamos, falo 
da parte social onde há mui-

tas famílias em luto, mulheres 
viúvas, filhos órfãos”, analisa 
Cumbe, enfatizando que são 
“sempre três indivíduos”, sem 
incluir o mandante, que é um 
residente local com contactos. 
Cumbe citou alguns nomes de 
pessoas com poder de influên-
cia na vila, apontadas por fur-
tivos a contas com a Polícia, 
tendo chegado no ano de 2017 
com o mandato específico de 
investigar casos de caça furtiva.
Dados da Procuradoria distri-
tal indicam que nos últimos 
quatro anos foram registados 
18 casos relacionados com a 
caça furtiva. O pico foi em 
2018, onde se registaram 10 ca-
sos e apreensão de seis cornos 
de rinoceronte. 
Dado curioso é que é sempre 
o atirador que é encontrado, 
ou o guia, mas nunca é a pes-
soa que tem o corno. “Nunca 
tínhamos apreendido cornos. 
Apenas apanhava-se as pessoas 
que caçavam”, sublinha Ngue-
nha. Em 2019, apenas um caso 
foi registado. No momento, três 
pessoas encontram-se detidas, 
uma delas foi detida ainda este 
ano de 2020.
“Eu mesmo levantei a questão 
de que ou eles podem estar tão 
sofisticados que nós não con-
seguimos alcançá-los, mas nós 
percebemos que não é nada 
disso, é mesmo uma redução. 
Temos coordenado com as 
autoridades sul-africanas, po-
díamos não registar mas eles 
iam identificar o animal aba-
tido”, afirma Cumbe, quando 
questionado se a diminuição 
dos processos seria o indicador 

suficiente de redução da caça 
furtiva.
O desemprego é apontado 
como a causa primária que faz 
os jovens arriscarem a vida na 
floresta. Mas existe também a 
ambição e a procura do dinhei-
ro fácil. “Quando as fazendas 
do bravio começaram a con-
tratar pessoas daqui registou-
-se uma resistência de jovens 
quando aliciados a entrar na 
caça. O trabalho faz as pessoas 
não pensarem na caça furtiva, 
mantém-nas ocupadas”, obser-
va James Mambane, secretário 
da comunidade de Captine, no 
Posto Administrativo de Paja-
ne e funcionário do parque.
Tanto as comunidades, como 
as autoridades falam de muitas 
pessoas que morreram devido a 
caça furtiva, mas nenhuma en-
tidade tem dados que ilustram 
a dimensão dessa quantidade. 
Este ano de 2020 já morreram 
seis jovens suspeitos de ser 
furtivos no Kruger Park, pro-
venientes do distrito de Mas-
singir. “Não interessa o que a 
pessoa está a fazer, basta ser 
encontrada na mata é balea-
da. É por isso que as pessoas 
temem entrar na floresta”, con-
ta David Mbunguela, residen-
te em Captine, que também 
já experimentou a actividade. 
Aliás, “antes da vedação nós 
usávamos a mesma entrada 
para chegar à África do Sul”, 
afirmou Mbunguela, que ti-
midamente questiona sobre a 
proibição da caça quando os 
seus antepassados, de geração 
em geração, viveram dessa ac-
tividade.

Alberto Cube 

A localidade de Machabe fica a 
escassos metros da Vila sede. É 
onde estão as evidências de que a 
economia local, algumas mansões 
erguidas, o comércio, são partes 
do legado do “Xibedjane”, ainda 
que seja, por vezes, uma influên-
cia indirecta. Só num raio de me-
nos 500 metros, a nossa reporta-
gem contabilizou 10 casas, onde 
no mínimo um membro terá se 
envolvido com a caça furtiva.
Numa alguém perdeu parte dos 
seus membros, num outro lado 
é a casa de uma mãe que per-
deu um filho na mata, noutras 
mais de três, residem jovens que 
já foram condenados por crimes 
de caça. Tal é o caso de Alber-
to (nome fictício), que depois de 
várias explicações, aceitou falar 
sobre as noites na caça, as mo-
tivações, o processo de venda, a 
aquisição das armas, mas nunca 
os nomes.
O jovem foi condenado a cin-
co anos de prisão no Tribunal 
de White River, Nelspruit, na 
África de Sul, em 2013, veio a 
cumprir três meses e depois pa-
gou caução. Alberto carregava 
mantimento na noite em que foi 
detido; era a sétima vez a entrar 
no Kruger National Park, quan-
do perdeu um amigo, de 34 anos, 
atirador, tendo sido pego com o 
guia. Na época, como em 2016, o 
corno do rinoceronte estava a 450 
mil meticais um quilo (kg).
“Cresci em Mapulanguene. Mas 
quando desloquei para aqui (Vi-
la-sede) a vida tornou-se difícil. 
Porque usa-se muito dinheiro. 
Até para comprar lenha tem que 
tirar dinheiro do bolso. Encontrei 

que os jovens viviam disto aqui”, 
narra, explicando que mudou-se 
para Vila para terminar os estu-
dos e conseguiu até 12 classe.
“Refleti. Não tinha dinheiro nem 
para dar continuidade os estu-
dos. Cobicei. Entrei num grupo. 
Não por querer. Mas porque a 
vida era complicada. Seca na ma-
chamba, a família (que cada vez 
mais aumentava) por sustentar. 
E aumentava a responsabilidade. 
Minha mãe não aceitava. Mas 
perguntava se eu acertei alguma 
coisa, respondia que ‘não, no dia 
que vai aceitar, vou acertar’. Ela 
acabou dizendo que está bom; 
liberou-me depois de ver que ia 
mesmo contra a vontade dela”.
Alberto diz que conseguiu naquela 
quarta vez. “Viemos a Vila para 
vender. Entregamos o patrão. Fo-
ram vender o produto, recebemos 
e vi que o dinheiro não dá para 
construir antes de empreender. 
Porque não dá para depender da-
quilo, uma vez que é uma coisa 
que pode acabar com a vida de 
alguém. Comprei motosserra, fui 
deixar em Chicossane (localidade 
de Mapulanguene), e indiquei três 
jovens para fazer o carvão”.
Não estava a dar certo a aposta 
no carvão. Fracasso que ditou seu 
regresso às matas. Mas na sexta 
vez entrou e foi detido. “O que 
aconteceu é que nós estávamos 
lá e havia mas um outro grupo, 
começou a disparar para o animal 
no mesmo raio onde estávamos, e 
por causa do barulho o helicópte-
ro chegou e mataram um amigo e 
eu um outro fomos pego”.
Depois de duas sessões de julga-
mento, na terceira foi condenado 

a cinco anos de prisão. Foram 
quatro anos e nove meses por 
ter sido encontrado no Kruger 
National Park sem autoriza-
ção e mais três meses por en-

trar ilegalmente na África de 
Sul. A falta de evidências dos 
crimes de caça fez com fossem 
anuladas outras acusações, 
“porque os fiscais pegaram 

na arma do crime sem luvas, 
ficou a impressão digital de-
les na arma. Depois de cinco 
meses de detenção paguei cau-
ção”.

Furtivo justifica o crime e expõe 
noites nebulosas na caça
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Cholera disinformation spreads panic
Disinformation about cholera is spreading panic among communities in the districts of Naca-

la-Port and Nacala-a-Velha, in the northern Mozambican province of Nampula, to such an extent 
that some families are abandoning their homes, and fleeing to villages supposedly free of the 

disease.

Zimba’s bank account closed for suspected fraud

Sabotage restricts water 
supply in Quelimane

english

An official of the 
ABC Bank, one of 
Mozambique’s commercial 
banks, told the Maputo 
City Court on Wednes-
day that the account of 
Mateus Zimba, former re-
presentative in Mozambi-
que of the South African 
petro-chemical company 
Sasol, was closed down 
because of suspected 
fraud.

Along with for-
mer Transport 
Minister Paulo 
Zucula and the 
former chairper-

son of Mozambique Airlines 
(LAM), Jose Viegas, Zimba is 
accused of involvement in the 
scheme whereby the Brazilian 
aircraft manufacturer Em-
braer paid a bribe of 800,000 
US dollars in 2009 so that 
LAM would buy two Embraer 
aircraft.
To receive the money Zimba 
set up a shell company, named 
Xihivele, in the West African 
state of Sao Tome and Princi-
pe. The only activity Xihivele 
ever undertook was to receive 
the 800,000 dollars from Em-
braer, in two instalments.
Lizete Vitorino, who managed 
Zimba’s personal account at 
the ABC bank between 2015 
and 2019, said the account 
was closed down in 2019. She 
told the court “As the mana-
ger, I received a letter from 
the Legal Department, reques-
ting the closure of the account 
for motives of compliance – 
that is, because the bank’s po-
licy does not allow us to have 
clients who are involved in 
fraud”.
But she was not working at 
the bank when Zimba opened 
the account, and could shed 
no light on the 800,000 dollars 
transferred by Xihivele.
According to the prosecution, 
the 800,000 dollars was divi-
ded between Zimba and Zucu-
la. 430,000 dollars of the bribe 
went to Zucula, while 370,000 
stayed with Zimba. There 
is no evidence that any of it 
went to Viegas.  
The prosecution has the bank 

records and so knows who 
Zimba paid with this money. 
On Wednesday, well-known 
Mozambican musician Alexan-
dre Mazuze confirmed that he 
had received 500 dollars in or-
der to perform at Zimba’s we-
dding. He said he had nothing 
to do with the purchase of the 
aircraft.
Zimba’s driver while he was 
working at Sasol, Nuno Amo-
ne, received a cheque in his 
name for 3,000 dollars. He 
claimed that he was just a go-
-between – he would cash che-
ques and give the money to 
Zimba.
There was a similar arrange-
ment between Zucula and his 
aide-de-camp, Bruno Crisos-
tomo. A cheque was issued in 
his name for 5,000 dollars, but 
he told the court the money 
was really for Zucula. He just 
withdrew the money and han-
ded it over to Zucula.
His job, he said, was “to gua-
rantee the security of the lea-
der (Zucula) and of his pro-
perty. That money was part 
of the property. There’s no-
thing abnormal about this. So-
metime I withdrew money and 
I always gave it to its owner”.
But, according to the prose-
cution, it was Zimba who, in 
March 2010, gave the cheque 
for 5,000 dollars to Crisosto-
mo, with instructions that he 
was to pass the money to Zu-
cula.
A long list of payments made 

by Zimba has been published 
by the independent newssheet 
“Carta de Mocambique”. The 
first transfer of the Xihive-
le money, according to the 
newssheet, was 275,000 dollars 
for Zucula, sent to a bank ac-
count in the United Kingdom 
on 23 September 2009, just 12 
days after the first instalment 
of the Embraer bribe had been 
received.
In the transfer order sent to a 
senior official in the Interna-
tional Bank of Sao Tome and 
Principe, Zimba said the mo-
ney was a contribution to the 
election campaign in Mozam-
bique (general elections were 
held in Mozambique in Octo-
ber 2009).
In November 2009, Zimba 
transferred 150,000 dollars to 
the GAPI investment com-
pany in Maputo. Zimba told 
the Sao Tomean bank that 
the money was to purchase 
shares in Green Point, a com-
pany owned by Zucula.
According to the prosecution, 
Zucula had contracted a loan 
from GAPI in the name of 
Green Point, and the purpose 
of the transfer was to pay off 
that loan.
In February 2010, Zimba 
transferred 75,000 dollars from 
the Xihivele Sao Tome ac-
count to his personal account 
in the ABC Bank in Maputo. 
He told the Sao Tomean bank 
that the money was for real 
estate investment in Mozam-

The water supply to large 
parts of the central Mozam-
bican city of Quelimane was 
disrupted on Wednesday, be-
cause an electricity transfor-
mer post in the neighbouring 
district of Nicoadala had been 
vandalised.
The criminals stole copper ca-
bles which they intended to 
sell on the scrap metal market. 
The result was that the power 
supply was cut to the systems 
that pump water from four 
boreholes that provide water 
for part of the city.
According to a report by the 
independent television station 
STV, about 20,000 clients of 
the state Water Supply In-
vestment and Assets Fund 
(FIPAG) faced severe restric-
tions in water supply because 
of the sabotage.
The Que l imane FIPAG 
spokesperson Ramos Paiva 
said the situation damages not 
only the consumers but also 
the company which will have 

to invest in replacing the van-
dalised cables. The thieves, he 
explained, “cut the low volta-
ge cable which feeds the main 
switchboard which in turn su-
pplies power for the four bo-
reholes”.
Normally FIPAG supplies 
Quelimane with water for 16 
hours a day, but with the cur-
rent restrictions, that has been 
reduced to ten hours a day.
Police in Nicoadala have ar-
rested a 23 year old man and 
charged him with the sabota-
ge. He was found in possession 
of 15 metres of copper cable, 
which he confessed to STV 
reporters  he had intended to 
sell on the black market.
The Nicoadala district police 
commander, Manasseis Ma-
nasse, said that sabotage of 
FIPAG transformer posts ha-
ppens repeatedly, although the 
police, in coordination with 
the local community, is trying 
to put an end to this situa-
tion.AIM

bique.
The following month a further 
150,000 dollars was transfer-
red from Sao Tome to Zimba’s 
ABC account – again, the su-
pposed purpose was real estate 
investment. In July 2010 there 
was another transfer, for the 
same purposes, this time of 
90,000 dollars. A further sum, 
just short of 49,000 dollars, 
was transferred from Sao 
Tome in September.
He had intended to transfer 
50,000 dollars, but there was 
not enough money left in the 
account, so only 48,947 dollars 
were transferred. This was su-
pposed to be for the election 
campaign – although the elec-
tions had taken place almost a 

year earlier.
The talk about real estate was 
not entirely false. Zimba used 
95,000 dollars and 1.6 million 
meticais (24,600 dollars at 
today’s exchange rates, but 
worth much more in 2010) 
to purchase two properties in 
Maputo. He made down pay-
ments on both properties, but, 
according to the prosecution, 
he did not pay the remaining 
instalments and so lost the 
money.
A string of cheques for rela-
tively small sums followed 
– including the 5,000 dollar 
cheque for Bruno Crisostomo, 
the 3,000 dollars for Nuno 
Amone, and the 500 dollars 
for Mazuze.AIM
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A cidade da Beira, na província de So-
fala, acolheu, há dias, a 3ª Edição do 
Especial Networking PME, uma ini-
ciativa do IPEME em parceira com o 
Absa Bank Moçambique e a Vodacom 
Moçambique. Trata-se de um programa 
de orientação e aconselhamento sobre 
como navegar o sector bancário e sobre 
as soluções de financiamento a curto, 
médio e longo prazo existentes, para ga-
rantir a continuidade dos negócios das 
PME´s.
Sob o tema “Produtos Financeiros do 
Absa e Soluções Digitais da Vodacom 
Business”, o evento pretende consoli-
dar o apoio institucional disponibilizado 
pelos parceiros envolvidos e apresentar 
soluções financeiras e digitais adequa-
das às PME´s, estimulando a criação 
de parcerias entre os empresários, bem 
como provendo informação empresarial, 
através da exposição de produtos e ser-
viços e o estabelecimento de contactos.
Claire Zimba, director-geral do IPEME, 
promotor da iniciativa disse “esta dei-
xou de ser apenas um serviço público de 
acesso a informação, mas também pas-
sa a ser um serviço de literacia financei-
ra e de acesso a tecnologias”. O IPEME 
ao engajar neste desiderato fê-lo com 
intuito de ampliar os seus tentáculos 
para servir cada vez mais Pequenas e 
Médias Empresas. Os parceiros Absa e 
Vodacom são incontornáveis neste pro-
cesso uma vez que oferecem produtos e 
serviços que vão de acordo as necessi-
dades PME e estão alinhados ao que o 

IPEME oferece às empresas como res-
posta”.
 
Para o director da Banca e de Retalho 
e Negócios do Absa Bank Moçambique, 
Pedro Carvalho, a aposta em eventos 
desta natureza concorre para a concre-
tização de um dos objectivos da insti-
tuição bancária, que passa por inovar e 
diversificar a oferta ao mercado.
“Desde sempre consideramos o desen-
volvimento das Pequenas e Médias 
Empresas como um factor chave para 
o crescimento sustentado da economia 
nacional, nomeadamente na criação de 
emprego e na dinamização da produção 
local. Estamos convictos de que com a 
promoção de iniciativas desta natureza, 
tanto o Absa, como o IPEME e a Vo-
dacom estarão activamente a promover 
o desenvolvimento, a modernização e a 
criação de novas PME´s em Moçambi-
que”, disse.

A seguradora Fidelidade e a Cowork 
Lab, empresa que opera na área de 
gestão de espaços de escritórios em 
Maputo, firmaram, no passado dia 24 
de Fevereiro, uma parceria comercial 
através da qual os clientes Cowork 
Lab, beneficiam de condições especiais 
na aquisição de serviços da Fidelidade, 
nomeadamente nos seguros automóvel, 
saúde, acidentes de trabalho, viagem, 
multirrisco, acidentes pessoais e respon-
sabilidade civil.
Para o director-geral da Cowork Lab, 
Pedro Ferreira, esta parceria “vem na 
linha das que temos vindo a estabelecer 
com entidades fornecedoras de serviços 
que sejam relevantes para os nossos 
clientes e que possam melhorar a sua 
experiência. Neste âmbito, decidimos 
avançar com esta parceira por encon-
trar na Fidelidade, enquanto instituição 
centenária e de renome internacional, o 
parceiro ideal na área de seguros.” 
Segundo a directora comercial e ma-
rketing da Fidelidade, Leonor Gomes, 

trata-se “de uma parceria que muito 
estimamos e que vai ao encontro da es-
tratégia de proximidade que definimos 
para a área corporate. Os benefícios aos 
clientes Cowork Lab, no âmbito deste 
protocolo, são muitos especiais.”

Entrou  em funcionamento a Agência 
do Moza Banco em Machaze, por sinal 
a primeira agência bancária naquele 
distrito situado a Sul da Província de 
Manica. Espera-se que a Agência ve-
nha servir os cerca 104 mil habitantes 
locais, aliviando o sofrimento da popu-
lação, incluindo pequenos comercian-
tes, funcionários públicos e agentes do 
Estado, que antes eram obrigados a 
percorrer longas distâncias, com todo 
o risco associado, até encontrar uma 
agência bancária.
A abertura desta agência enquadra-se 
na iniciativa presidencial “Um Distri-
to Um Banco”, que visa impulsionar 
a expansão da rede bancária no País, 
dotando todos os distritos com uma 
instituição financeira onde poderão 
operações bancárias e encontrar as so-
luções financeiras adequadas às suas 
necessidades específicas.
Assim, o Moza Banco está em linha 
com o desenvolvimento local e susten-
tável das comunidades, promovendo a 
inclusão financeira e bancarização da 
economia através da expansão da sua 
actividade para os Distritos. Ainda no 
âmbito desta iniciativa, está previsto 
para o presente mês, a abertura de 

mais agências nos distritos de Tsanga-
no, Ile e Derre, nas províncias de Tete 
e Zambézia.

Com a entrada em funcionamento des-
ta agência eleva-se para 67 o número 
de Unidades de Negócio do Moza, re-
forçando o estatuto de Banco com a 3ª 
maior rede de balcões do País.

A Arko Seguros apresentou um cres-
cimento acelerado e sólido nos últimos 
três anos. A sustentabilidade do seu 
negócio passou, não apenas pelo desen-
volvimento de um relacionamento de 
confiança com os seus parceiros, mas 
também pela constante melhoria e es-
tratégia de inovação dos seus produtos 
e serviços. 
Desta forma, como resultado de um 
trabalho árduo e responsável, os pré-
mios brutos processados, em 2018, 
cresceram 298%, totalizando 120 mi-
lhões de meticais. Por sua vez, o rácio 
de sinistralidade líquido de resseguro 
situou-se em 51%, indicador que confir-
ma uma subscrição criteriosa. O rácio 
combinado atingiu 89,6%, e o resulta-
do antes de imposto ascendeu a 15 mi-
lhões de meticais.
Não obstante, a margem de solvência 
foi de 27 milhões de meticais, equiva-
lente a uma taxa de cobertura da sol-
vência de 139%, acima dos parâmetros 
exigidos pelo regulador. 
A Arko Seguros quer chegar a todos os 
moçambicanos, alargando a sua activi-
dade às várias províncias do país. Co-
tada em bolsa desde finais do ano de 
2019, a seguradora tem agências em 
Maputo, na Beira e em Nampula, mas 

a sua estratégia passa por uma apos-
ta na expansão geográfica, de oferta 
de serviços e produtos inovadores que 
garantem a proximidade, protecção, a 
estabilidade e a segurança dos clientes.
Segundo César Bento Mandivádua, 
PCA da ARKO Seguros, a empresa 
“privilegia o estabelecimento de parce-
rias estáveis e duradouras que permi-
tam a sustentabilidade dos negócios 
e o contributo decisivo para a criação 
de soluções que respondam de forma 
rápida e assertiva às necessidades dos 
seus clientes, fomentando assim o cres-
cimento socioeconómico do país”.

IPEME, Absa e Vodacom realizam 3ª 
edição do especial Networking PME´s 

Fidelidade e Cowork Lab 
estabelecem parceria

Machaze já conta com 
agência do Moza Banco

Arko Seguros consolida estratégia de 
crescimento no mercado moçambicano

Marcas em Movimento
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Twigg Exploration and Mining retoma exploração de grafitel
Twigg Exploration and Mining retomou recentemente a exploração de depósitos de grafite no distrito de 

Balama, província de Cabo Delgado, depois de cerca de seis semanas de paralisação das actividades, disse 
o responsável pelo departamento de ensacamento.

Governo lança concurso 
para construção de 
três subestações 

Foi lançado semana finda, 
em Maputo, o concurso in-
ternacional para a constru-
ção de três subestações em 
Marracuene, Chibuto e Vi-
lankulo. Trata-se de acções 
complementares ao projec-
to da linha de transporte de 
energia Temane-Maputo e a 
respectiva central eléctrica 
movida à gás.
Com o financiamento na or-
dem de 1.2 mil milhões de 
dólares já assegurado, a Elec-
tricidade de Moçambique e a 
petroquímica sul-africana Sa-
sol preparam-se para arran-
car com as obras de constru-
ção de uma central eléctrica 
movida à gás e a respectiva 
linha de transporte de ener-
gia a partir de Temane, na 
província de Inhambane, até 
Maputo, em princípios de 
2020.
O estágio do projecto foi 
apresentado esta quinta-feira 
pelo porta-voz da EDM, Luís 
Amado.
Com o início de produção 
previsto para 2024, o em-
preiteiro para a execução das 
obras deverá ser conhecido 
em finais deste ano.
Apesar da baixa cobertu-
ra da rede eléctrica no país, 
onde apenas 34% tem aces-
so à energia, a Electricidade 
de Moçambique adianta que 
grande parte da corrente a 
ser produzida na futura cen-
tral de Temane será desti-
nada à exportação para os 
países da região, de modo a 
fazer face à crise energética.
Este projecto enquadra-se na 
estratégia do acesso universal 
à energia em Moçambique 
até 2030.

Fitch prevê crescimento económico de 4,3% em 2020

Talapa projecta sucesso na presidência do 
Pelouro do Trabalho e Emprego da SADC

A ministra do Trabalho e Se-
gurança Social, considerou, 
semana passada, que a lide-
rança que Moçambique vai 
assumir, no próximo ano, no 
sector do Trabalho e Emprego 
na SADC, constitui uma gran-
de responsabilidade, devido ao 
desafio de se estimular as eco-
nomias regionais com cada vez 
mais oportunidades de empre-
go, principalmente para os jo-
vens.
Intervindo no decurso da reu-
nião de ministros do Trabalho 
e Emprego e Parceiros Sociais, 
em Dar Es Salaam, Tanzânia, 
Margarida Talapa referiu que, 
embora o Governo moçambi-
cano reconheça a complexidade 
da tarefa que tem pela frente, é 
confortante o apoio que espera 
receber dos membros da troika 
e de outros países membros da 

SADC, especialmente a Tanzâ-
nia, actual líder do pelouro.
“Temos plena convicção de 
que Moçambique irá presidir 
o pelouro do Trabalho e Em-
prego da SADC com suces-
so no mandato que se segue”, 
disse a governante, felicitando 
ao secretariado da SADC pelo 
seu empenho pela organização 
periódica da reunião de minis-
tros do Trabalho e Emprego e 
Parceiros Sociais, bem como à 
Organização Internacional das 
Migrações pela assistência téc-
nica e financeira na elaboração 
de estudos e instrumentos que 
são objectos de debate no en-
contro.
Na capital tanzaniana, os mi-
nistros avaliaram, entre os dias 
5 e 6 de Março, o grau de im-
plementação das decisões da 
reunião anterior e tomaram 

decisões estratégicas do sector 
do Trabalho e Emprego no 
âmbito da integração regional e 
ainda prepararam a sessão da 
Conferência Internacional do 
Trabalho.
Na Conferência Internacional 
do Trabalho, Moçambique será 
representado por uma dele-
gação tripartida integrando o 
Ministério do Trabalho e Se-
gurança Social e os represen-
tantes dos parceiros sociais, de-
signadamente as organizações 
sindicais OTM-CS e CONSIL-
MO, bem como a CTA-Confe-
deração das Associações Eco-
nómicas de Moçambique.
Importa realçar que a capital 
moçambicana, Maputo, vai 
acolher, em 2021, a próxima 
reunião de ministros do Tra-
balho e Emprego e Parceiros 
Sociais.

A consultora Fitch Solu-
tions previu semana finda 
que a economia do país 
quase duplique este ano 
o crescimento de 2019, 
registando agora uma 
expansão de 4,3%, o que 
se compara com os 2,2% 
do ano passado.

No seguimento do 
abrandamen-
to do PIB para 
2,2% em 2019, 
prevemos que a 

economia do país se expan-
da 4,3% em 2020 e 4,4% em 
2021”, escrevem os analistas 
desta consultora detida pelo 
mesmo grupo que também é 
dono da agência de notação 
financeira ‘Fitch Ratings.
No comentário, enviado aos 
clientes e a que a Lusa teve 
acesso, os analistas escrevem 
que “no ano passado, os ci-
clones Idai e Kenneth, acres-
cidos de fortes chuvas, preju-
dicaram a produção agrícola 
e os rendimentos de 71,3% 
da força de trabalho, limitan-
do o consumo privado e cau-
saram perturbações à produ-
ção e exportação mineiras”.
Ainda assim, acrescentam, “a 
expectativa é que o impacto 
dos ciclones seja temporário, 
com a actividade económica 
a recuperar nos próximos tri-
mestres”.
As exportações do sector do 
gás natural, afirmam, vão 
expandir-se fortemente em 
2022, “mas vão continuar 
limitadas sem apoio orça-
mental externo”, escrevem, 

lembrando que entre 2007 e 
2016, uma média de 53,7% 
do investimento público teve 
financiamento externo, o que 

sustentou um crescimento do 
PIB de, em média, 6,7% nes-
se período”.
Os analistas notam que o 

acordo com o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) 
para o início de conversa-
ções relativamente a um pro-
grama de apoio financeiro é 
positivo e que “as reformas 
anexadas ao financiamento 
podem levar quer a um au-
mento da despesa pública, 
quer a uma melhoria no sen-
timento económico dos inves-
tidores externos, aumentando 
o crescimento económico mo-
çambicano a longo prazo”.
No entanto, concluem, “os 
riscos sobre esta previsão 
continuam elevados” devido 
às limitações nas infra-estru-
turas e às preocupações sobre 
a corrupção e a insegurança, 
dado que “uma escalada na 
violência política ou na activi-
dade dos insurgentes no Norte 
do país pode limitar o investi-
mento e adiar as exportações 
de gás natural liquefeito”.
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Segurança cibernética preocupa Banco Central  

A crescente interde-
pendência dos sistemas 
financeiros, a imprevisi-
bilidade dos ataques no 
sistema financeiro, a au-
sência de cooperação in-
ternacional efectiva para 
uma contenção bem-su-
cedida do cibercrime são 
algumas das característi-
cas actuais da cibersegu-
rança no sistema finan-
ceiro em Moçambique que 
preocupam instituições 
de crédito e sociedades 
financeiras, bem como o 
Banco de Moçambique.

Elísio Muchanga 

Numa altura em 
que os crimes 
cibernéticos 
visando o sis-
t e m a  f i n a n -

ceiro vêm ganhando cada 
vez mais espaço, com cus-
tos económicos avultados, 
o Banco Central apela aos 
bancos para adoptar mo-
delos de governação abran-
gentes do risco cibernético 
que permitam uma resposta 
tempestiva e adequada em 
termos de incidentes, com-
pliance e cumprimento das 
regras prudenciais e reduzir 
a vulnerabilidade a inciden-
tes de segurança, adoptando 
controlos específicos para o 
rastreamento de informação 

e garantia da segurança das 
instituições financeiras.
 A necessidade de adoptar 
estes aspectos foi revelada 
semana finda pelo governa-
dor do Banco Central Mo-
çambicano, Rogério Zanda-
mela, durante num encontro 
com instituições de crédito e 
sociedades financeiras, onde 
os cibercrimes minam a esta-
bilidade do sector financeiro.
Segundo Zandamela, a rele-
vância do risco cibernético 
desencadeou, por parte do 
Banco de Moçambique, um 
conjunto de acções visando 
garantir um ambiente de 
cibersegurança resiliente do 
sector financeiro como um 
todo. Como corolário dessas 
acções, destaca-se o desen-
volvimento de um quadro 
legal e regulamentar tendo 
em vista a gestão do risco 
cibernético; cooperação e 
partilha de informação sobre 
as ameaças cibernéticas; e o 
estabelecimento dum quadro 
analítico de supervisão da 
cibersegurança e reporte de 
incidentes cibernéticos.
 O debate sobre crime ciber-
nético que mina o sistema 
financeiro segue a divisão de 
responsabilidades na gestão 
de ciclo de numerários, entre 
o Banco Central e as insti-
tuições de crédito e socieda-
des financeiras, revestindo-se 
de capital importância no 
processo de recirculação de 
numerários no país.
“O acordo que acabamos de 
assinar vai ajudar na gestão 
do ciclo de numerário, pro-
movendo maior eficiência, 
ao garantir que a selecção, 

a contagem, o transporte e a 
distribuição de notas e moe-
das do metical sejam realiza-
das correctamente e a baixo 
custo.
 De acordo com o governa-
dor da instituição reguladora 
do sistema financeiro nacio-
nal, em breve serão emitidos 
normativos apropriados para 
operacionalização da divisão 
de responsabilidade.
 Ao banco emissor cabe asse-
gurar a integridade das notas 
e moedas do metical em cir-
culação, acompanhar o nível 
da sua qualidade, bem como 
educar o público em matéria 
de manuseamento e conser-
vação de notas e moedas. 
Já as instituições de crédito 
têm a responsabilidade de 
verificar a autencidade de 
numerário para se protege-
rem da falsificação da moe-
da. Os bancos dizem que o 
acordo é bem-vindo e ajuda-
rá a combater problemas de 
circulação da moeda contra-
feita e outros crimes finan-
ceiros.
Para George Nheweyembwa, 
CEO do Mybucks Corpora-
tion, um dos grandes desa-
fios dos bancos é o comba-
te aos crimes financeiros e 
só com a união de esforços 
dos bancos e com o apoio 
do Banco de Moçambique é 
que se poderá alcançar re-
sultados. “Este acordo é im-
portante, uma vez que irá 
ajudar no combate aos cri-
mes financeiros. E um dos 
maiores desafios é a falsifi-
cação de notas e lavagem de 
dinheiro. Portanto, este me-
morando é importante ainda 

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) autorizou 
a disponibilização de US 
50 biliões, por meio de li-
nhas de financiamento de 
emergência de desembolso 
rápido, para países de bai-
xa renda e mercados emer-
gentes que estão a enfrentar 
dificuldades em decorrência 
do surto global do coronaví-
rus.
 Do valor total, US$ 10 bi-
liões estão à disposição dos 
países-membros mais pobres 
da instituição, como Mo-
çambique, por meio do Me-

canismo de Crédito Rápido 
do FMI.
S e gundo  d eu  a  c onh e -
cer Kristalina Georgieva, 
directora-geral do FMI, a 
situação com a dissemina-
ção do coronavírus é muito 
grave e pode piorar, pois a 
doença se está a espalhar 
rapidamente, e mais de um 
terço dos países-membros 
do FMI já possuem vítimas 
da doença, o que afecta es-
ses Estados como um todo, 
reflectindo-se em diversos 
sectores. 
De acordo com a directora- 
geral do Fundo, o coronaví-
rus passou a ser um proble-
ma global e por isso exige 
uma resposta global.
Georgieva firma que o sur-
to da doença irá trazer per-

das económicas, isso porque 
“afecta elementos significa-
tivos de oferta e demanda”. 
O de s embo l so  dos  US$ 
50 milhões do FMI para o 
combate ao surto do coro-
navírus, com maior ênfa-
se aos países pobres, surge 
numa altura em que o Ban-
co Mundial também acaba 
de anunciar que disponi-
bilizaria um pacote inicial 
de até US$ 12 biliões para 
auxiliar os países que estão 
sofrendo impactos económi-
cos e na saúde por conta do 
surto do coronavírus. 

Ainda de acordo com o 
Fundo Monetário Interna-
cional, o crescimento da 
economia global em 2020 
ficará abaixo dos níveis de 
2019. A nova projecção tem 
como base o avanço da epi-
demia de coronavírus (Co-
vid-19). 
De acordo com a directora-
-geral do FMI, o Fundo re-
visará para baixo as suas 
previsões de crescimento 
económico já nas próximas 
semanas. Além disso, segun-
do Georgieva, a autoridade 
monetária está lutando con-
tra as incertezas em torno 
do futuro do coronavírus. 
Em nota, o Fundo salientou 
que os impactos da doença 
já estão a prejudicar as pro-
jecções económicas globais.

FMI desembolsa 50 milhões para 
o combate ao coronavírus

porque conta com o apoio do 
Banco Central e todos nós 
trabalharemos juntos para 
combater os crimes financei-
ros”, disse.
O Banco de Moçambique 
promete apresentar, breve-

mente, as linhas para a exe-
cução deste memorando.
Refira-se que, dentre os vin-
te bancos, estão Standard 
Bank, Absa, Bim, BCI, Ban-
co Único, MBC, UBA, Capi-
tal Bank, entre outros.

Rogério Zandamela
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Posto o título, inevitável é trazer ao fio da memória 
Michael Jackson. Um artista cuja obra garantiu-lhe 
a eternidade apenas possível aos artistas. A voz e 
as coreografias marca(ra)m época. Quem não se 
lembra de thriller, uma coreografia incessantemente 
repetida. E já o era mesmo antes de The Walking 
Dad fazer escola. Os movimentos criados - como se 
também ele fosse um escritor a tecer as linhas para 
um romance e não se podia deixar perder dentro 
deles (quem tem o amor de Ariadne tem tudo) - ga-
nharam vida própria. Moonwalk deu dignidade aos 
recuos, como se dissesse que a vida é também sobre 
o tempo e a forma que recuamos. The Lean mostra 
um homem a desafiar os limites, há tanto de força, 
como de beleza. Todos estes movimentos fizeram de 
smooth criminal uma música de culto. Quantas vezes 
esburacamos os calçados à procura da honra de andar 
para trás? Quantos joelhos foram marcados, testas 
foram tingidas do vermelho de vida que nos corre, 
na tentativa de também nos colocarmos a 45º? E a 
sina continua com outras cores. Mas não são apenas 
os movimentos, é também a letra simples, pejada 
de sentimento, que agora ganha outras ressonân-
cias. Há um criminoso ardiloso entre nós. A Anne 
com quem Michael Jackson está(va) preocupado 
lembra-nos aquela outra Annie, a menina que 
escreveu um diário que é dos mais duros retra-
tos do nazismo, a que o mundo parece querer 
voltar com o extremismo a expandir fronteiras. 
Há um criminoso ardiloso também entre nós a 
plantar nuvens negras no céu e a colheita não 
poderá ser outra coisa se não a tempestade. 
Muitos anos depois de termos lançado pedras 
ao cão tinhoso, há um criminoso ardiloso que 
precisa ser apanhado. O escritor Calane da 
Silva e artista plástico Jorge Dias, um a fazer 
as vezes de Hercule Poirot e o outro a de 
Costley Liyongo, conjecturam uma estrategia 
– assim mesmo sem acento para mostrar uma 
solução à moçambicana. «Onde pode estar o 
criminoso ardiloso?» - deve estar a perguntar 
o fotojornalista Naíta Ussene, exímio em 
captar momentos, nesta cavaqueira, com o 
investigador Joseph Hanlon e a deputada da 
Renamo Ivone Soares, também conhecedores 
de outros meandros. Mas Júlio Carrilho, que 
sabe o que encontrar para lá da pele, pelo 
menos a de Maputo, já deve saber e fala da 
localização deste criminoso ardiloso ao edil 
da cidade de Maputo. E o trejeito que Eneas 
Comiche faz é como se dissesse que, ainda 
que esteja na sua jurisdição, o problema não 
é exactamente dele. Não serão mais armas 
que calarão outras armas. «A beleza é que vai 
salvar o mundo», parece ser o que pensou o 
fotógrafo, enquanto eternizava Liloca e Júlia 
Duarte. 

Criminoso ardiloso 
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Aniversariantes

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

Mais um ano de vida é para 
muitos um tormento, pois 

apenas se focam nos 
números, e ter mais 
um ano adicionado 
à idade pode ser 
mortificante. Mas 
eu sei que tu não és 
assim e que apenas 
te focas no positi-

vo e no que é real-
mente importante. 

Para ti, mais um ano é 
sinónimo de mais vida, 

sabedoria, experiência, 
alegrias e tristezas, derrotas e conquistas, 
sonhos sonhados e realizados, essa é a atitude 
correcta. Parabéns! 

   Abras o teu coração para 
todas as felicitações, 

para a alegria que 
é a dádiva da vida 
e usufruas dela o 
melhor que con-
seguir. Que a vida 
continue sorrindo 
e presenteando-te 
com as melhores 

graças, com muito 
amor, com muita 

saúde e felicidades 
mil. Desejos de um dia 

muito feliz e que possas 
celebrar a vida hoje e sempre, e celebrar 
todos os dias da tua vida.

Jéssica

Nércia 

Paulo

Manuel

Hoje tu inicias uma nova 
jornada, nesse mo-

mento de alegria 
por estares com-
pletando mais 
um ano de vida. 
Quero te dizer 
que tenho muito 
orgulho por com-

partilhar a tua 
amizade. Parabéns 

meu amigo e feliz an-
iversário. Hoje e sempre 

mereces muitos abraços e homena-
gens. Quero também agradecer-te 
por tudo o que tens feito para que 
a nossa amizade fique cada vez 
melhor. Votos do teu amigo Fausto. 

Pai, uma palavra pequena 
mas que quando dita se 

transforma numa in-
finidade de valores. 
És tão importante 
que quando nós 
oramos a Deus o 
chamamos de Pai-
nosso, pois assim ele 

nos ensinou. Toda a 
bondade e misericór-

dia de Deus fizeram de 
ti um pai e amigo maravilhoso, por 
ter tanta admiração e respeito. Tu me 
ensinaste a ser humana, honesta e 
também feliz. Hoje é o teu aniversário e 
eu queria com uma pequenina palavra 
te proporcionar toda a felicidade do 
mundo, alegria e saúde. 

Parabéns cunhado! Es-
pero que celebres com 

alegria mais um ano 
de vida. Aproveites 
também para re-
flectir sobre tudo o 
que já alcançaste e 
o que ainda desejas 

conquistar. Sei que 
tens muitos motivos 

para te sentires real-
izado e feliz, mas espero 

que a vida continue te dando novas 
razões para seres feliz todos os dias. 
Por isso aproveites cada dia ao 
máximo e lutes sempre por aquilo 
que desejas. Tenhas um feliz an-
iversário, cheio de surpresas boas, 
muito carinho e homenagens. 

Desejo que esta data se 
repita por muitos 

anos e estejas sem-
pre perto de mim. 
Que hoje, por es-
tares completando 
mais um ano de 
vida, se acenda no 
teu coração a luz 

da alegria, que ela 
brilhe a vida toda. 

Que os teus sonhos 
se realizem, que o teu 

caminho esteja sempre recheado de 
sucesso e que fiquemos juntos até 
que não haja mais vida para viver. 
Parabéns. 

Pedro

Jorge 

O dia do teu aniversário é o 
dia de troca da guarda, 

e eu gostaria muito 
de ser um anjo de 
verdade para ficar 
ao teu lado espal-
hando luz e amor 
ao teu redor. A tua 
protecção sempre 
foi muito grande 

porque nada é mais 
forte que a pureza 

dos anjos. Como não 
sou um anjo de verdade 

envio-te o meu abraço, o 
meu carinho mais sincero e a minha 
prece, para que o teu anjo da guarda 
seja tão iluminado quanto tu!

Sandra Maria
Num dia tão especial, 

só mesmo em for-
ma de poesia eu 

poderia expres-
sar a minha fe-
licidade por tê-
la como amiga. 
Faz algum tem-
po que te torn-

aste uma mulher 
revoltada. Mas a 

minha experiência 
de vida, e sobretudo o 

m e u amor por ti me garantem 
que tudo isso não passa de uma fase. 
Infelizmente a vida nem sempre nos 
permite realizar os desejos, mas 
espero que pelo menos cumpra os 
teus hoje e sempre. Estes são os meus 
desejos para ti com muita alegria.

Este dia é para ser comem-
o r a d o  c o m  m u i t o 

carinho, pois é o teu 
aniversário. Para-
béns titia e muitas 
felicidades, tenho 
a certeza de que 
o dia de hoje vai 
ser pequeno para 
que as pessoas que 

te desejam o bem 
te dediquem todo o 

carinho que mereces, 
pois sei que tu és uma 

pessoa muito querida, principalmente 
por mim que a amo do fundo do meu cora-
ção. Parabéns e que hoje seja um dia muito 
especial, para receberes muitas vibrações 
positivas, muita saúde, paz e felicidade. Não 
te esqueças que és a melhor tia do mundo! 

Arlete
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cultura

Uma noite de celebração da arte 
O Deal-espaço criativo, acolheu na última quinta-feira um sarau cultural, um projecto que envolve poesia, 

leitura de livros, música acústica, cinema, fotografia, dança e também outras formas de arte como 
pintura, artesanato e teatro, onde as pessoas se encontram para se expressarem ou se manifestarem 

artisticamente.

Emília Duarte expõe 
desconexão através da 
conexão 

“Ministérios e tendências da capulana” 
dão voz à moçambicanidade

Pareceu-me oportuno iniciar esta 
reflexão acerca de um dos fenó-
menos, a meu ver, mais gritantes 
e interessantes do século XXI; 
com esta irónica mas triste reza 
para “conexão”.
Comecei a imaginar o que al-
guém que valoriza mais o celu-
lar e mostrar o seu Eu/ideal ou 
utópico de forma compulsiva po-
deria desejar ou pensar num mo-
mento de desespero, se corresse o 
risco de não ter o celular em sua 
posse.
É interessante analisar como o 
celular transformou-se no “Deus” 
omnipotente que determina o 
nosso tempo, os nossos humo-
res e a nossa auto-estima. Não 
temos auto-controlo, deixamos 
o nosso tempo escapar como o 
vento e não damos prioridade 
para aquilo que realmente conta.
Desenvolvemos a nomofobia, que 
é a fobia de estar sem o celular 
e conectamos com tudo aquilo 
que está fora, que parece belo e 
longínquo; a erva do vizinho é 
sempre mais verde talvez porque 
está longe, as pessoas andam to-
das distraídas ultimamente.
Usamos uma máscara para que 
os outros pensem que somos 
mais felizes do que eles. Pensa-
mos que os outros são mais fe-
lizes. É essa a ilusão criada pela 
distância. A proximidade exces-
siva parece perigosa, os outros 
poderão ver a nossa realidade, 
temos medo de realmente nos 
conectarmos e mostrar vulnera-
bilidades.
Não estamos a ser nós mesmos; 
queremos “escapismo” total: 
queremos fugir das nossas vidas, 
queremos fugir das nossas reali-
dades e não temos o cuidado em 
prestar atenção nas consequên-
cias disto.
 “Entretemos” conversas vazias, 
a cada cinco segundos olhamos 
para o celular e quando os des-
ligamos o que acontece? É uma 
equação impossível, agora “des-
ligá-lo” é um suicídio, não con-
seguimos ficar sozinhos com nós 
mesmos, estamos freneticamente 
conectados e o inevitável resí-
duo da nossa obsessão com nós 
mesmos e a vida dos outros é a 
comparação, inveja, ansiedade e 
depressão.

Recriando as formas 
esculturais e os movimen-
tos sensuais do corpo hu-
mano, representando os 
modos de ser e de estar 
foi uma forma que o escul-
tor Massunganhane usou 
para falar mais alto em 
‟Ministérios e tendências 
da capulana”, que dão voz 
e detalhar a realidade dos 
moçambicanos, através 
de uma exposição cerâmi-
ca na Fundação Fernando 
Leite Couto.

Adelina Pinto

Yolanda Couto 
disse que o jo-
vem Massun-
ganhane pro-
cura, através 

das suas esculturas de formas 
bizarras, alojar uma série de 
práticas e percepções, seguin-
do um rumo onde coexistem 
fenómenos e processos no 
espaço e no tempo. Explora 
o tema do corpo humano e 
relaciona-o com a sociedade 
através de um mundo utó-
pico de figuras modificadas 
que os nossos olhos vão per-
correndo e filosofando a cada 
uma delas, à medida que 
avançamos através da expo-
sição. 
Para Couto, o artista inspi-
ra-se nos modos, hábitos e 
costumes das comunidades 
por onde anda, dos lugares 
que visita durante as suas 
pesquisas e, em particular, 
do meio social onde vive. O 
artista examina constante-
mente a história, investiga e 
interconecta-se com ela para 
representar as emoções, sen-
timentos, convicções e am-
bições de cada um. É deste 
modo que utilizando o barro, 
Massunganhane vai moldan-
do o passado e o futuro. 
‟Habitualmente, ele vai re-
criando as formas esculturais 
e os movimentos sensuais do 
corpo humano, representan-
do os seus modos de ser e de 
estar. Por meio de perspecti-

vas intemporais e físicas per-
corre a história do seu país e 
das suas gentes, recolhendo 
sentimentos e identifican-
do, através dos instrumen-
tos e hábitos, a sua cultura 
e tradições, tal como o uso 
da capulana que com a sua 
origem, há séculos atrás, vai 
adquirindo outras nuances 
sociais, sem nunca perder o 
seu valor”, disse Couto. 
De acordo com a curadora 
das obras, a escultura do ar-
tista procura transformar-se 
e moldar docemente nas suas 
mãos e que se redimensiona à 
condição de vivente no mun-
do, tendo em conta que a 
capulana no Continente Afri-

cano é símbolo de riqueza, 
prestígio e poder, por ser um 
importante acessório de ves-
tuário rico em cor e design. 
Por outro lado, Couto disse 
que as obras de Massunga-
nhane sabem guardar segre-
dos, é assim que através das 
capulanas enchem-se os baús 
das belas esposas, mães e 
avôs moçambicanas que ca-

lam os seus segredos, trazen-
do cada uma o seu propósito. 
São assim as obras de Mas-
sunganhane, enigmáticas, 
plenas de sensibilidade e 
nuances que sabem dar voz 
à realidade do Moçambique 
contemporâneo. 
Por seu turno, Massunganha-
ne disse que a exposição fala 
da capulana, que é uma prá-
tica cultural da vida do país 
que por vezes ao longo do 
tempo sofreu algumas trans-
formações na sua valorização. 
A exposição é constituída por 
25 obras, cujo material é de 
barro, mas com técnicas di-
ferentes. O maior desafio na 
produção das peças é a falta 

de espaço para queimar e o 
seu período de queima das 
obras tem sido algum impas-
se para a existência das mes-
mas. 
‟Olho a capulana como uma 
peça de vestuário que se usa 
no quotidiano, mas também 
que tem sofrido alguma mu-
dança porque antes apenas 
a senhora é que podia fazer 

o seu uso, mas agora os ho-
mens têm o privilégio de fa-
zer o uso da capulana de for-
ma diferente”, disse.  
Por último, Massunganhane 
destacou alguns desafios na 
área da arte durante os 20 
anos que nela navega. ‟Vejo 
o mercado da arte como um 
espaço fechado, considerando 
que os moçambicanos ainda 
não estão à altura de com-
prar uma obra de arte, sendo 
assim ainda temos um desa-

fio muito grande pela frente”.
Nada mais que destacar o 
percurso do grande em ta-
manho pequeno escultor 
Massunganhane, cujo nome 
próprio é José Arsénio Mas-
sunga. Começou a fazer ce-
râmica como autodidacta, no 
atellier da ACHUFRE, pos-
teriormente seguiu a mestria 
de seu irmão, artista plástico 
e pintor. Nos anos de 2002 
foi professor de cerâmica no 
projecto ‟Hilhurile develop-
ment project” na África do 
Sul e monitorou o ‟ciclo de 
interesse oficina para crian-
ças”. 
Quatro anos depois realiza 
uma digressão pelo país, re-
colhendo conhecimentos so-
bre os costumes e tradições 
das diversas províncias, pon-
do em prática intercâmbio 
sobre as técnicas de cerâmica 
tradicional. 
 Possui obras em colecções 
particulares em Moçambi-
que, África do Sul, Portugal, 
Bruxelas, Holanda, Austrá-
lia, Noruega e Inglaterra. É 
membro fundador e coorde-
nador do movimento de cerâ-
mica moderna e de Núcleo de 
Arte. 

Massunganhane
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“Raízes Africanas” permitem universidades 
e outras instituições se informarem

Doutor Sofrimento Ningore
Especialista em medicina tradicional

Voce que sofre de:

-Impotência sexual      
-Esterilidade
-Corrimento
-Borbulhas no pénis 
-Sífilis
-Doenças venéreas cronicas
-Dores de útero
-Diabetes
-Comichão
-Aumenta o sexo e aumenta a potência
-Ser apertado por espíritos a noite
-Sonhar a fazer sexo
-Deixar de fumar
-Dar sorte no serviço
-Recuperação de amor perdido
-Asma
-Período prolongado
-Hemorroides
-Dores de coração

As crianças com menores de cinco anos recebem 
tratamento gratuito

Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro 
da Malhangalene, rua do Alba numero 56,perto da 

Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás 

18:horas.

Contactos:82-8050930/84-8050930

PUBLICIDADE

A Deutsche Welle (DW) 
procedeu a entrega de 
material da série “Raízes 
Africanas” a universida-
des e outras instituições. 
Trata-se de um evento 
que teve lugar na Gale-
ria do Centro Cultural 
Moçambicano-Alemanha 
(CCMA), tendo Marlino 
Mubai defendido que “os 
materiais vão ao encon-
tro daquilo que qual-
quer indivíduo que está 
preocupado com a sua 
identidade como africano 
poderia consultar.”

Adelina Pinto

Para Marlino Mu-
bai, professor de 
História na Uni-
versidade Eduar-
do Mondlane, os 

materiais vão contribuir para a 
divulgação da história de Áfri-
ca. Para isso, não tem dúvidas 

de que iniciativas desta nature-
za são bem-vindas. “Estamos na 
era de acesso à informação em 
massa, mas estranhamente estão 
numa época de muita amnésia 
em relação ao nosso passado”, 
critica.
O professor refere que o pouco 
volume de informação que o país 
tem não permite que os estudan-
tes e o público em geral estejam 
suficientemente informados em 
relação àquilo que somos. Por 
isso, de acordo Marlino Mu-
bai, “vão ao encontro daquilo 
que qualquer indivíduo que está 
preocupado com a sua identida-
de enquanto africano pode con-
sultar nestes materiais.”
 Um dos grandes dilemas que 
temos, como Continente Afri-
cano, é que estamos a viver na 
era da globalização, com acesso 

a informação e cadeias de televi-
são que nos permitem ter acesso 
a história de heróis que não são 
necessariamente nossos. Quando 
temos materiais dessa natureza, 
produzidos com simplicidade, 
permite que as pessoas tenham 
a possibilidade de se educar sem 
que leiam uma obra de 300 pá-
ginas. 
Mas houve também sugestões 
sobre os critérios de selecção das 
personalidades que fazem parte 
da primeira edição do projecto 
“Raízes Africanas”. O reitor do 
Instituto Superior de Cultura e 
Arte (ISARC), Filimone Meigos, 
sugere que o projecto seja mais 
abrangente e que tenha em con-
sideração questões prévias como 
“equidade do género, equidade 
regional, equidade inter-gera-
cional. Portanto, tem que haver 

O Centro Cultural Português 
de Maputo realizou o lança-
mento do DIVERSIDADE, 
cujo lema era ‟Instrumento de 
financiamento para a diversida-
de cultural, cidadania e identi-
dade”, com o objectivo de re-
forçar a diversidade cultural e 
a cidadania através da cultura 
como valores sociais para gerar 
rendimento no
A ministra da Cultura e Turis-
mo, Eldevina Materula, na sua 
intervenção disse que o instru-
mento vem contribuir para a 
diversidade cultural e para a 
cidadania, através da cultu-
ra como valores sociais, tendo 
como objectivo contribuir para 
o emprego e actividade gera-
dora de rendimento no sector 
de cultura através do reforço e 
competências dos recursos dos 
meios e financiamento escolhido 
para esse sector nos seis países, 
com concentração nas áreas de 
música, artes cerâmicas e litera-
tura infanto-juvenil. 
Para a ministra, este projecto 
ganha forma através da atribui-
ção de bolsas de licenciatura e 

mestrado, para oferecer forma-
ção especializada, complemen-
taridade, criação e comerciali-
zação de música e artes cénicas 
nos PALOP’s e Timor-Leste, 
através de acesso à educação 
especializada e mais oportunida-
des relacionadas com os criado-
res de arte.
‟Importa destacar as institui-
ções de ensino existentes, para 
apoiá-las com a criação de cur-
sos técnicos e formação pro-
fissional, que alguns países já 
dispõem de sectores emprega-
dores necessários. Sendo assim, 
é necessário incentivar o sector 
privado e as associações para o 
desenvolvimento das indústrias 
culturais, emprego e geração de 
renda, assim como a valorização 
dos produtos, bens e serviços 
culturais”, destacou Materula. 
A embaixadora de Portugal em 
Moçambique, Maria Paiva, dis-
se que o programa DIVERSI-
DADE será uma oportunidade 
e um desafio para os institutos 
culturais compartilharem as 
suas experiências culturais nas 
decisões que irão tomar através 

de utilização excessiva de ideias 
e projectos que contribuem para 
prestação de valores económicos 
e comparativamente reforça a 
diversidade cultural activa em 
Moçambique. 
‟Neste programa, muitos con-
tribuirão para aproximação dos 
nossos valores e objectivos co-
muns. Também um momento 
de reafirmar a nossa intensão de 
dar continuidade ao desenvol-
vimento de outros projectos de 
cooperação entre as instituições 
dos dois países”, disse a embai-
xadora. 
O DIVERSIDADE disponibili-
za um total de 600.000,00 EUR 
– sendo que cada um dos seis 
países PALOP e Timor-Leste 
beneficia de 100.000 EUR para 
financiar pequenos projectos ou 
acções de pessoas individuais ou 
colectivas que possam contri-
buir para a criação de emprego 
adicional nos sectores culturais 
e, simultaneamente, para a di-
versidade cultural e para a cida-
dania através da cultura como 
valores sociais.

Adelina Pinto

uma abordagem endógena sobre 
aquilo que pensamos sobre a nos-
sa história”.
Os estudantes também deram 
o seu contributo sobre a impor-
tância do projecto, sobretudo 
por causa da falta de cultura de 
leitura em Moçambique. “Seria 
unir o útil ao agradável e fazer 
com que as pessoas fossem atrás 
dos livros, porque lá podem en-
contrar informação com mais 
profundidade, por exemplo, so-
bre a periodização da história 
de Moçambique que é muito in-
tensa. Existem livros que falam 
sobre isso, mas as pessoas não 
lêem”, diz a estudante Amina 
Chacame.
A coordenadora do projecto 
“Raízes Africanas”, Raquel Lou-
reiro, esclareceu como foi feita a 
recolha destes materiais. “Foram 
jornalistas, uns que trabalham e 
outros que trabalharam na re-
dacção Português para África e 
têm muita experiência. Traba-
lharam na área e contaram com 
contributos de pessoas de Mo-
çambique.”
O projecto “Raízes Africanas” 

nasceu nos finais de 2017 e iní-
cio de 2018, cujo preceito é fazer 
conhecer a história africana aos 
mais jovens. 
A primeira edição da série retra-
ta 25 personalidades que, viven-
do em épocas diferentes, tiveram 
um papel marcante na história 
do Continente Africano. Foi cria-
do em colaboração com historia-
dores africanos, estudos culturais 
e autores voltados à geração jo-
vem. 
A cerimónia dirigida a professo-
res, gestores de educação e cul-
tura, bem como a estudantes e 
demais interessados destacou a 
heroicidade de 25 personalidades 
africanas, enquanto motores para 
o pleno entendimento da história 
de África.
Ngungunhane, Josina Machel, 
Rainha Njinga, Julius Nyerere 
ou Amílcar Cabral são apenas 
algumas das personalidades re-
tratadas neste projecto através 
de vídeos, peças de rádio e arti-
gos on-line, disponíveis em seis 
idiomas para que sejam utiliza-
dos nas universidades e outras 
instituições públicas e privadas.

Diversidade cultural reforça 
competências e valores sociais
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Sérgio Traguil treina ENH de Vilankulo
O português Sérgio Traguil é o novo homem no leme da ENH de Vilankulo. O treinador, de 39 anos, 

natural de Portalegre, assinou recentemente com a direçcão do clube um contrato de uma época e 
outra de opção. Nos ‘hidrocarbonetos’, Sérgio Traguil será coadjuvado por Victor Mayamba, que vinha 

assumindo interinamente a colectividade.desporto

A equipa sénior feminina de 
voleibol da UP-Maputo, de-
tentora do título de Cam-
peã de Voleibol da Zona-6 
de África, voltou a ser ho-
menageada, desta vez numa 
cerimónia que decorreu no 
Auditório do BCI, na capital 
do país, na sexta-feira, dia 28 
de Fevereiro. Na ocasião, as 
campeãs receberam um che-
que no valor de 450 mil me-
ticais.
Na sua intervenção, o Se-
cretário de Estado de Des-
portos, Gilberto Mendes, 
enalteceu a contribuição do 
desporto universitário, desa-
fiando as atletas para traze-
rem mais troféus para o or-
gulho da universidade e do 
país. 
O reitor da UP-Maputo, Jor-
ge Ferrão, destacou, por seu 
turno, o contributo destas 
atletas como um feito singu-
lar bastante prestigiante, fri-
sando que a equipa encontra-
-se actualmente a trabalhar 
para o Africano da modali-
dade.
Por sua vez, a representan-
te do BCI, Ana Zara, reite-
rou a saudação às campeãs, 
congratulando a Universida-
de Pedagógica pelos êxitos 
que tem vindo a conquistar, 
tendo reafirmado o compro-
misso do BCI “de continuar 
a dar o nosso contributo para 
que muito mais vitórias ve-
nham”.
Refira-se que o evento con-
tou ainda com a presença da 
reitora da Universidade Pún-
guè, Emília Nhalivilo, para 
além de membros do corpo 
directivo, docente e discente 
da UP e parceiros.

Campeãs de voleibol da 
UP desafiadas a trazer 
mais troféus para o país

Coronavírus “arquiva” passaportes 
de atletas do Ferroviário de Maputo 
Devido ao alastramen-
to do coronavírus pela 
África, a Liga Africana 
de Basquetebol, BAL, foi 
adiada, onde Moçambique 
far-se-ia representar pela 
equipa de basquetebol 
sénior masculina. Duas 
equipas de língua portu-
guesa estão no certame, 
nomeadamente Ferro-
viário de Maputo e Petro 
Atlético de Luanda.   

Alfredo Langa

Quando a China 
adiou quase to-
das as activida-
des desportivas 
p a r e c i a  uma 

brincadeira. É um facto que 
muitas actividades desporti-
vas a nível do planeta estão 
em perigo, havendo havendo 
muita incerteza sobre se, de 
facto, os Jogos Olímpicos te-
rão lugar em Tóquio ou não. 
O Comité Organizador deu 
prazo até Maio para saber se 
organiza ou não o certame. 
Segundo apuramos, a Liga 
Africana de Basquetebol, 
onde participam 12 equipas, 
entre as quais duas de lín-
gua portuguesa, o Petro de 
Luanda (Angola) e o Ferro-
viário de Maputo (Moçam-
bique), foi adiada devido ao 
Covid-19, anunciou a organi-
zação. 
O arranque da prova estava 
agendado para o próximo dia 
13 em Dacar, capital sene-
galesa, sendo que não foram 
avançadas novas datas. Na 
página oficial do Clube Fer-
roviário de Maputo, o clu-
be escreveu o seguinte: Os 
últimos desenvolvimentos 
de casos de coronavírus em 
África, sobretudo no Sene-
gal, país que devia acolher a 
primeira janela do “Afrolea-
gue” a 13 de Março corrente 
para a Divisão Nilo, obrigou 
ao adiamento da competição 
para uma data a anunciar. 
Recorde-se que o Governo 
senegalês, por causa desta 

epidemia, decidiu suspender 
todas as actividades despor-
tivas no país. A informação 
do adiamento da competição 
foi dada a conhecer pelo res-
pectivo presidente da Baske-
tball Africa League, Amadou 
Gallo Fall. Não temos ainda 
informações sobre como será 
o nosso jogo contra os tuni-
sinos da US Monastir, mas 
apoiamos a decisão do BAL, 
visto que a saúde dos atletas 
e de todos os que suportam 
as equipas, está em primei-
ro. Esta decisão veio tramar 
o Ferroviário de Maputo que 
estava a se preparar afinca-
damente para a respectiva 
prova, onde o clube garan-
tiu ou por outra assegurou a 
contratação de quatro refor-
ços, tendo em vista a partici-
pação na primeira edição da 
Liga Africana de Basquetebol 
em seniores masculinos. Os 
reforços do Ferroviário de 
Maputo são o poste moçam-
bicano Helton Ubisse (Ferro-
viário da Beira), o base nor-
te-americano Rashad Whack 
(USK de Praga) e os postes 
Bakumanya Bolongi (Vri-

jednosnice Osijek Basketball 
Club, Croácia) e Baru Adjehi 
(Corunha, Espanha). Este 
quarteto junta-se ao poste 
espanhol Álvaro Manso. A 
equipa é treinada por Mila-
gre Macome. 
A Divisão Nilo, onde o Fer-
roviário está inserido, inicia-
-se a 20 de Março, sendo que 
a primeira fase disputa-se na 
Tunísia. Recorde-se que o 
Senegal é um dos seis países 
africanos com casos regista-
dos do vírus da China, tendo 
sido confirmado o segundo 
caso positivo. 
As 12 equipas do BAL iriam 
disputar cinco jogos cada 
uma, num total de 30, em 
sete cidades africanas: Cai-
ro (Egipto), Dacar (Senegal), 
Lagos (Nigéria), Luanda (An-
gola), Rabat (Marrocos) e Mo-
nastir, sendo o desafio final em 
Kigali (Ruanda).
Entretanto, o Senegal, que 
devia albergar a primeira fase 
de 13 a 15 deste mês, é um 
dos seis países africanos com 
casos registados com o vírus,  
tal como o Egipto, Argélia, 
Marrocos, Tunísia e Nigéria, 

e muito recentemente a África 
do Sul.
Portanto, o Petro de Luanda 
integra o grupo denominado 
Zara, juntamente com o GS 
Petroliers da Argélia, AS Po-
lice (Mali), GMN Basket (Ma-
dagáscar), AS Douanes (Sene-
gal) e AS Salé (Marrocos).
Na série do Ferroviário de 
Maputo (Nilo), constam Ri-
ver Hoopers (Nigéria), US 
Monastir (Tunísia), Zamalek 
(Egipto), FAP (Camarões) e 
Patriots (Rwanda).
As formações qualificadas 
para a  BAL disputarão cin-
co jogos cada, num total de 
30, em sete cidades africanas: 
Cairo (Egipto), Dacar (Sene-
gal), Lagos (Nigéria), Luanda 
(Angola), Rabat (Marrocos) e 
Monastir.
Os quartos-de-final acon-
tecem nos dias 26 e 27 de 
Maio no Ruanda e poste-
riormente as quatro finalis-
tas defrontam-se no sistema 
“final-four” de 29 a 31 de 
Maio, também no Ruanda, 
sagrando-se campeã a equipa 
que somar maior número de 
vitórias

Equipa de basquetebol sénior masculina do Ferroviário de Maputo 
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F1 e MotoGP enfrentam problemas com 
quarentena na italiana por coronavírus

Em meio às preocupações 
sobre a crescente situação 
do coronavírus na Itália, o 
país mais afectado na Euro-
pa com 233 mortes e 5883 
pessoas infectadas até o mo-
mento, o governo havia afir-
mado que tomaria medidas 
drásticas para tentar conter 
a epidemia.
Na noite de sábado, o gover-
no anunciou um novo decre-
to que inclui pesadas medi-
das de quarentena e multas 
para qualquer um entrando 
ou saindo de diversas regiões 
do norte da Itália, incluindo 
Modena, onde fica a sede da 
Ferrari, que deveria ser apro-
vado imediatamente.
As áreas afectadas também 
incluem Milão, onde fica a 
sede da Pirelli e a Lombar-
dia, onde está localizada a 
sede da equipa da Yamaha 
da MotoGP, além das pro-
víncias de Pesaro e Urbino, 
onde mora o multicampeão 
Valentino Rossi.
Por outro lado, a região de 
Bolonha não foi incluída na 
área de quarentena, o que 
significa que a Ducati não foi 
afectada. Seus pilotos, An-
drea Dovizioso e Danilo Pe-
trucci, que moram em Forli, 
também estão livres. No mo-
mento, a equipa AlphaTauri 
da F1, que tem como base a 
cidade de Faenza, na região 
de Ravenna, também não foi 
afectada.
O governo sugeriu que se-
ria possível obter permissões 
para pessoas com motivos 
reais para sair relacionados 
ao trabalho, mas até o mo-
mento não houve indicações 
se isso inclui as equipes ou 
até mesmo os pilotos da F1 e 
da MotoGP.
A MotoGP já cancelou sua 
etapa inaugural no Qatar 
após o governo impor uma 
quarentena de 14 dias para 
todos vindos da Itália ou que 
estiveram no país nos 15 dias 
anteriores - algo que afectava 
uma grande parte do paddo-
ck.
O GP da Tailândia, que 
deveria ser a segunda eta-
pa, também foi adiado para 

04 de Outubro, após o país 
proibir eventos de grande 
público. Na semana passa-
da, a MotoGP divulgou um 
novo calendário que colocava 
o GP das Américas como a 
abertura, mas a prova tam-
bém virou dúvida quando no 
sábado a cidade de Austin 
declarou estado de emergên-
cia por causa do vírus.
No início das actividades do 
sábado no Qatar, o chefe da 
equipa Tech3 da MotoGP e 
o presidente da Associação 
Internacional de Equipes de 
Corrida (IRTA), Herve Pon-
charal, falaram para a Euros-
port que uma decisão sobre o 
destino da prova de Austin 
seria tomada na próxima se-

mana.
A temporada da F1 está 
marcada para começar na 
Austrália na próxima se-
mana, e o país já anunciou 
que pessoas vindas pela Itá-
lia passariam por checagens 
mais rígidas no desembarque. 
Porém, até o momento, ain-
da não há proibições de via-
gem, mas ainda não é certo 
se a decisão do governo ita-
liano levará a uma mudança 
de atitude.
Enquanto a situação só afeta 
equipes e negócios italianos, 
o diretor de desporte a mo-
tor da F1, Ross Brawn, dei-
xou claro na semana passada 
que se uma equipe tiver pro-
blemas para chegar a uma 
corrida, a categoria não seria 
capaz de realizar uma prova 
que valesse para o mundial.
“Se uma equipa for barrada 
de entrar em um país, não 
podemos ter uma prova”, 
disse ele à Reuters. “Pelo 
menos não uma prova que 
possa valer para o mundial 
de Fórmula 1, porque não se-
ria justo. Mas se uma equipe 
optar por não ir a uma cor-
rida, aí a decisão é deles”.
Mesmo com restrição, Ferra-
ri mantém planos de viagem 
para a Austrália
A Ferrari reforçou que res-
peita a decisão do governo, 
mas afirmou que isso não 
mexeu com os planos da 
equipa de ir para a Austrá-
lia.”. In Motorsport.com

Depois de no ano passado 
ter fixado a sua marca na 
posição 582 com o tempo 
de 1h,48m numa extensão 
de 42Km na Maratona de 
Berlim, em patins em linha, 
denominado BMW Inline 
Skate. 
Donaldo Salvador regressa 
mais uma vez à Maratona 
que se realiza entre os dias 
26 e 27 de Setembro. Por 
isso, o atleta, juntamente 

com o seu gestor desportivo 
Ricco Alibai, foram recebi-
dos pelo Secretário de Es-
tado do Desporto, Gilberto 
Mendes, para pedir apoio lo-
gístico para a materialização 
da viagem. 
A Maratona  de  Ber l im 
em patins em linha é uma 
modalidade que se reali-

za anualmente na capital 
alemã, onde participam no 
evento atletas do conti-
nente europeu, americano, 
asiático e africano que teve 
a sua primeira aparição no 
ano passado com o moçam-
bicano Donaldo Salvador 
que se destacou entre os 10 
mil praticantes, atingindo a 
posição 582, contra o ven-
cedor que fez o percurso em 
1h21min. 

O encontro com o Secretário 
de Estado do Desporto, Gil-
berto Mendes, esteve assen-
te no pedido de apoio para 
massificação da patinagem 
em linha no país, porque 
existem atletas que estão 
a praticar a modalidade e 
representam Moçambique 
além-fronteira, mas não têm 

apoio do Governo para mas-
sificação. 
Donaldo Salvador mostrou-
-se expectante em conseguir 
o patrocínio necessário para 
viagem e até ao momento já 
conseguiu garantir a com-
pra das passagens do voo e 
pagar o valor da inscrição 
para participação na mara-
tona, tendo prometido trazer 
a medalha de ouro pela pri-
meira vez para o continente 
africano. 
Por seu turno, o gestor des-
portivo Ricco Alibai mos-
trou-se confiante no seu 
atleta porque no ano passa-
do teve uma excelente pres-
tação na Maratona de Ber-
lim, tanto que perdeu por 
uma diferença de 14 minutos 
contra o vencedor do torneio, 
acrescentando que Donaldo 
não esteve nos lugares cimei-
ros devido a dificuldades lo-
gísticas que enfrentou, o que 
influenciou negativamente o 
desempenho do atleta. 
Alibai explicou o motivo que 
o levou a abraçar a patinagem 
em linha, tendo em conta que 
é um exímio amante do des-
porto motorizado, ao ponto 
de ter concorrido na eleição de 
presidente da ATCM, tendo 
dito que Donaldo é uma he-
rança que a sua mãe o deixou, 
isto é, Donaldo é seu irmão 
de fraternidade, mas também 
esteve envolvido no desporto 
motorizado entre os anos 2007 
e 2009, tendo feito parte das 

equipas de apoio que Alibai 
representou. 
De salientar que a patinagem 
em linha é uma modalidade 
emergente no cenário da pa-
tinagem ao nível nacional, 
onde se destaca o hóquei 
em patins que trouxe várias 
medalhas internacionais ao 
país. Redacção

Donaldo Salvador regressa à Maratona 
de Berlim de patinagem em linha

Momento de recepção pelo secretário de Estado  

Donaldo Salvador em treino matinal
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Vida do Moçambola será decidida 
esta quinta-feira em Maputo  
A Liga Moçambicana de 
Futebol, LMG, marcou 
para esta quinta-feira 
a realização da Assem-
bleia- Geral Ordinária e 
no mesmo dia será feito 
o sorteio e a premiação 
dos melhores da edição 
passada.

Alfredo Langa    

A L i g a  M o -
çambicana 
de Futebol , 
presidida por 
Ananias Cou-

ane, marcou a mesa da As-
sembleia-Geral do referido 
organismo para esta quin-
ta-feira, dia 12 de Março, 
esperando-se muito debate 
na magna reunião, que terá 
lugar na sede da Federação 
Moçambicana de Futebol. 
Segundo apuramos, estarão 
em discussão os seguintes 
tema: apreciação, aprova-
ção e assinatura da acta nº 
XXIV da Assembleia-Geral 
Ordinária, apreciação, dis-
cussão e aprovação do rela-
tório de actividades e con-

tas da Liga Moçambicana 
de Futebol de 2019, aprova-
ção do plano de actividade 
e orçamento para 2020, in-
formação sobre o protocolo 
da Federação Moçambicana 
de Futebol, FMF, com a 
Liga Moçambicana de Fu-
tebol, LMF, transferência 
de despesas de transporte 
terrestre, a serem supor-
tadas pelos clubes a partir 
de 2021 e actualização do 
regulamento de disciplina e 

de competições. 
Segundo apuramos, no mes-
mo dia, em jantar de gala, 
como é habitual, será feito 
o sorteio da maior prova 
futebolística do país. Uma 
grande curiosidade é se, de 
facto, terá 16 equipas ou 
14, mas o presidente da 
Liga Moçambicana de Fu-
tebol, LMF, Ananias Coua-
ne, vem deixando bem claro 
que não há condições para 
o aumento de equipas, um 

sinal claro de que teremos 
neste Moçambola apenas 14 
equipas. 
Uma boa nova nesta prova 
é que a Liga Moçambica-
na de Futebol vai anunciar 
novos prémios para esta 
época: Melhor Treinador, 
Jogador Revelação, Me-
lhor Claque e Jornalista 
de escrita, televisão e rá-
dio. Estes juntam-se aos já 
em vigor: Campeão, vice-
-campeão, Melhor Jogador, 

Melhor Marcador e Melhor 
Árbitro. 
Entretanto, já não há dúvi-
das, a LMF já homologou 
os melhores do ano passa-
do. Melhor guarda-redes: 
Victor Guambe (Costa do 
Sol). Melhor Marcador: 
Eva Ega (Costa do Sol) 
e Melhor Arbitro: Sérgio 
Rumbane. 
O Moçambola está agen-
dado que arranque oficial-
mente no dia 4 de Abril. 


