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destaques
Coronavírus força Frelimo a adiar Comité Central 

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, adiou para data a anunciar a reunião do 
Comité Central que devia decorrer de 20 a 22 de Março, como medida de prevenção contra o Covid-19. A decisão 

foi tomada pela Comissão Política, depois de o Presidente da República, Filipe Nyusi, ter anunciado um reforço 
de medidas com vista a evitar a entrada do novo coronavírus no país, onde não há qualquer caso registado.

Caso LAM-Executive Mozambique: Administrador 
Comercial e PCE viviam às rixas 

Um ano após o Idai: 
falta de financiamento 
impede reconstrução  

Um ano após o ciclone Idai 
devastar grande parte do 
Centro de Moçambique, o 
financiamento limitado para 
a reconstrução essencial está 
a impedir que muitas das 
pessoas mais atingidas se 
recuperem, de acordo com 
o Programa Mundial para a 
Alimentação das Nações Uni-
das (PMA).
 Semanas após a maior tem-
pestade que atingiu o país, a 
assistência de emergência do 
PMA deu início à recupera-
ção de 1,8 milhão de pessoas. 
Mas muitas outras, que ain-
da hoje debatem-se com difi-
culdades, enfrentam um futu-
ro sombrio e incerto.
 No mês passado, os défices 
de financiamento obrigaram 
o PMA a reduzir pela meta-
de os pacotes de assistência 
alimentar para as 525.000 
pessoas que trabalham em 
projectos de recuperação pós-
-Idai na província de Sofala, 
a mais danificada pelo ciclo-
ne. Este mês, esse apoio vital 
será interrompido completa-
mente, a menos que o PMA 
receba fundos em breve.
“Para as pessoas que tiveram 
as suas vidas viradas ao aves-
so, os nossos projectos - ma-
chambas comunitárias, aber-
tura e reparação de estradas 
e pontes locais, a reconstru-
ção de escolas - são uma fon-
te de esperança”, disse Lola 
Castro, directora regional do 
PMA para a África Austral. 
“Este trabalho essencial deve 
continuar, se queremos ver 
uma recuperação real e dura-
doura”, acrescentou Castro.
 O PMA precisa de 91 mi-
lhões de dólares para imple-
mentar totalmente projectos 
de reabilitação para as víti-
mas do Idai este ano. Prevê-
-se que a próxima colheita, 
de Abril a Maio, seja relati-
vamente boa na região. No 
entanto, poucas das 250.000 
famílias cujas casas foram 
danificadas pelo ciclone con-
seguiram retornar às suas 
origens, quanto mais recons-
truir.

Os dois dias de julgamen-
to do antigo Presidente 
Executivo das Linhas Aé-
reas de Moçambique, An-
tónio Pinto, seu Adminis-
trador Financeiro, Hélder 
Fumo, e Directora-Geral 
da Executive Mozambi-
que, Sheila Mia Temporá-
rio, foram marcados por 
revelações do antigo PCE 
de que tinha rixas com o 
Administrador Comercial, 
Faizal Sacurgy, porque 
ele impunha-se contra 
as suas decisões. Faizal 
Sacurgy garantiu que 
não havia necessidade de 
contratar os serviços da 
Executive Mozambique, 
pois o seu pessoal tinha 
capacidade de desempe-
nhar essas funções. 

Neuton Langa

O primeiro dia de 
julgamento foi 
marcado pe la 
audição dos três 
réus acusados 

de desviar cerca de 50 milhões 
de meticais das LAM, através 
da assinatura de dois contra-
tos entre a LAM e a Executive 
Mozambique, responsável pela 
produção da revista de bordo 
Índico. O primeiro contrato pre-
via a prestação de serviços de 
Marketing, cuja duração foi de 
quatro meses, sendo que a LAM 
pagava mensalmente pouco mais 
de um milhão de meticais à Exe-
cutive. O segundo contrato tinha 
a duração de 12 meses e visava 
o reforço da comunicação insti-
tucional das LAM, com o qual 
a companhia de bandeira paga-
va mensalmente dois milhões 
de meticais, incluindo o IVA. 
Aliás, este contrato foi assinado 
entre o PCE, António Pinto, 
e o Administrador Financeiro, 
Hélder Fumo, sem ter passado 
pelo Administrador Comercial, 
Faizal Sacurgy, provavelmen-
te porque entre eles havia rixas 
graves, sendo que algumas vezes 
Faizal Sacurgy impunha-se con-
tra as decisões do PCE, a pon-

to de quando o Administrador 
Comercial regressa da África do 
Sul, onde desempenhava as fun-
ções de delegado das LAM, ele 
pretendia continuar nesse cargo, 
mas o PCE teria recusado e mais 
tarde viria a ser nomeado Admi-
nistrador Comercial. O antigo 
PCE das LAM, António Pinto, 
explicou em sede do tribunal que 
foi nomeado ao cargo no dia 08 
de Fevereiro de 2016 e tomou 
posse no dia 15 de Fevereiro. A 
sua primeira decisão foi melhorar 
a comunicação institucional, por-
que a imagem das LAM estava 
beliscada ao nível internacional 
e havia necessidade de contra-
tar uma empresa que pudesse 
melhorar a imagem das LAM ao 
nível internacional. 
Acrescentou que o Gabinete 
de Comunicação e Imagem das 
LAM não tinha condições para 
fazer aquele trabalho porque 
apenas tinha três técnicos, no-
meadamente o responsável pelo 
departamento que também era 
porta-voz da LAM, um jorna-
lista e um outro técnico que 
não era formado em Comuni-
cação, portanto, não havia con-
dições técnicas e pessoal para 
se fazer o trabalho de melho-
ramento de imagem das LAM. 
Foi neste âmbito que foram 
contratados os serviços da Exe-
cutive para promover a ima-
gem das LAM, mas era suposto 
que se estabelecesse relações de 
coordenação entre a LAM e a 
Executive Mozambique. 
Contudo, durante este período 
descobriu-se que os colabora-
dores das LAM afectos ao De-
partamento de Marketing nun-
ca mantinham contacto com a 
Executive Mozambique sobre 
os trabalhos realizados por esta 

empresa, aliás, havia meses em 
que as LAM não solicitavam 
serviços da Executive, mas esta 
emitia as suas facturas mensais 
de dois milhões de meticais. 
Ademais, a Executive só fazia 
clipping de notícias (recorte 
de notícias) e alguns trabalhos 
artísticos ou criação de publici-
dade. 
Por seu turno, Hélder Fumo, 
antigo Administrador Finan-
ceiro, disse que encontrou as 
LAM numa situação financeira 
deplorável, por isso havia ne-
cessidade de se contratar uma 
empresa para resgatar a ima-
gem das LAM ao nível nacional 
e internacional.
Administrador Comercial e su-
bordinado contradizem-se
O segundo dia do julgamento 
foi marcado pela audição de 
cinco declarantes, nomeada-
mente Faizal Sacurgy (antigo 
Administrador Comercial), 
Adil Ginaby (chefe do Departa-
mento de Marketing), Norber-
to Mucopa (chefe do Gabinete 
de Comunicação Institucional), 
Alfredo Cossa (membro do 
Gabinete de Comunicação Ins-
titucional) e Ivo Munguambe 
(Contabilista).
O primeiro declarante a ser ou-
vido pelo juiz Rui Dauane foi 
Faizal Sacurgy, antigo Admi-
nistrador Comercial das LAM, 
que disse que inicialmente ou-
viu nos corredores que as LAM 
iriam contratar uma empresa 
para melhorar a sua imagem, 
mas ele se opunha porque os 
valores exigidos pela empresa 
eram milionários, até porque os 
seus colegas do Departamento 
de Marketing estavam à altura 
de realizar o mesmo trabalho 
que a Executive Mozambique 

se propunha a fazer. 
A Direcção Comercial respon-
de pelo Departamento de Ma-
rketing e pelo Gabinete de Co-
municação e Imagem, que por 
sua vez responde directamente 
ao Gabinete do PCE, que até 
proibiu os seus subordina-
dos de manter encontros com 
o PCE para desenhar o raio 
de actuação da Executive, ao 
ponto de obrigar os seus cole-
gas a exigirem ao PCE para 
escrever uma carta solicitando 
encontros com eles. 
O antigo Administrador Co-
mercial admitiu que não tinha 
boas relações com o seu PCE 
na resolução de certos dossiers, 
sendo de salientar que Faizal 
Sacurgy é o actual Adminis-
trador-delegado da SMS Cate-
ring, há um ano e meio, tendo 
afirmado que teve conhecimen-
to do processo no Gabinete 
Central de Combate à Corrup-
ção.
Por seu turno, Adil Ginaby, 
chefe do Departamento de 
Marketing, contrariou o seu 
Administrador Comercial, 
afirmando que as LAM preci-
savam duma empresa para re-
cuperar a imagem perdida das 
LAM, devido a falência técni-
ca. 
Afirmou que ele e seus colegas 
não estavam à altura de rea-
lizar aquele trabalho. A “Exe-
cutive fazia acertos gráficos em 
algumas publicidades, concebia 
notícias relacionadas com a 
LAM e o nosso grupo técnico 
não tinha capacidade de fazer 
este trabalho”, disse Ginaby, 
acrescentando que a entrada 
da Executive contribuiu para a 
saída das LAM da blacklist ao 
nível internacional. 
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Covid-19: Desinformação e pânico colocam 
MISAU em contradição
Casos confirmados da 
pandemia Covid-19 na 
África do Sul, nas provín-
cias que fazem fronteira 
com Moçambique, com 
tendência crescente, já 
criam pânico que coloca 
o Ministério da Saúde 
(MISAU) em alerta. Na 
semana passada, uma 
onda de desinformação 
motivou o MISAU a subli-
nhar que, no momento, a 
entidade ao nível do país 
que está capacitada para 
testagem do coronavírus 
é o Instituto Nacional de 
Saúde. No entanto, houve 
contradição por parte do 
Ministério da Saúde, no 
que diz respeito a capaci-
dade de resposta. 

Nelson Mucandze

Não é o fim do 
m u n d o ,  m a s 
e s t e  t ende  a 
fechar-se com a 
propagação do 

novo coronavírus, que causa 
a doença Covid-19. Em Áfri-
ca, 26 países, quase metade 
do continente, já tinha até 
na última sexta-feira casos 
confirmados. Porém, até esta 
segunda-feira nenhum país 
africano de Língua Oficial 
Portuguesa tinha registado a 
doença.
A lista inclui Moçambique, 
que não tem registo de ne-
nhum caso do novo corona-
vírus. Até sexta-feira foram 
à testagem oito pessoas sus-
peitas, que depois de análises 
concluiu-se que não estavam 
infectadas.
Três destes indivíduos foram 
positivos para vírus da in-
fluenza H1N1, um vírus que 
causa gripe sazonal todos os 
anos. “Destes oito negativos 
se inclui uma criança de 11 
meses, de nacionalidade mo-
çambicana, que tem um his-
tórico de contacto com a avó 
de nacionalidade portuguesa, 
com histórico de viagem re-
cente para Portugal, e que 
procurou os serviços médicos 
no Hospital Privado. Esta 
criança teve o resultado ne-
gativo com base no teste 

molecular padronizado pela 
OMS”, detalhava Eduardo 
Samo Gudo, director Cientí-
fico do INS, que deixou claro 
que estes eram os únicos sus-
peitos, o que significa que até 
esta segunda-feira já não há 
nenhum suspeito.
Ainda sobre o perfil, os sus-
peitos incluíam também um 
adulto de nacionalidade sul-
-africana com histórico de 
viagem recente para a Ale-
manha e que procurou os ser-
viços médicos no Instituto de 
Coração.
“Todos os oito suspeitos que 
foram testados no laboratório 
de virologia, que é o labo-
ratório de referência para a 
testagem do coronavírus em 
Moçambique, deram negati-
vos”, afirmou Samo Gudo.
A direcção do INS partilhou 
estes dados minutos de-
pois de uma reunião com os 
transportadores públicos e 
privados, no âmbito de adop-
ção de medidas preventivas, 
com vista a reforçar a capaci-
dade de resposta, caso possa 
acontecer através das frontei-
ras.
O sistema de saúde partilhou 
ainda que Moçambique tem 
estado em alerta máxima 
com vista a detectar qual-
quer caso que ocorra no país. 
O INS é a autoridade nacio-
nal com competência e man-
dato para fazer o diagnóstico 
e confirmação de qualquer 
caso de coronavírus, porque 
possui a tecnologia recomen-
dada e validada pela Organi-
zação Mundial da Saúde, que 
é uma tecnologia baseada no 
teste molecular.
Periodicamente, ao receber 
informações sobre os possí-

veis suspeitos, pessoas pro-
venientes de países suspeitos 
onde há circulação do vírus 
ou que chegam com algum 
tipo de manifestação, as au-
toridades de saúde mandam 
à testagem para descartar a 
possibilidade.
À margem destes esforços, 
assumidos depois que a vizi-
nha África do Sul, o primeiro 
mercado estrangeiro dos mo-
çambicanos, assumiu registos 
de mais de 25 casos, a comu-
nicação do MISAU revela fal-
ta de coordenação institucio-
nal.
É que, além da fragilidade 
no controlo nas fronteiras, o 
ministro da Saúde, Armin-
do Tiago, está a complicar-
-se em relação às verdadeiras 
medidas para conter a propa-
gação do coronavírus, o vírus 
responsável pelo Covid-19.
Recentemente, a Direcção 
Provincial de Saúde de Nam-
pula, através da sua directo-
ra, anunciou ter tendas equi-

padas de camas para receber 
possíveis casos de infecção 
pelo Covid-19. No entanto, 
na reunião com doadores, 
que decorreu na última quar-
ta-feira, o titular da pasta 
de Saúde referiu que o país 
precisa de cinco milhões de 
dólares americanos para re-
qualificar as infra-estruturas 
de saúde porque a sua actual 
configuração não está prepa-
rada para acolher indivíduos 
padecendo de Covid-19.
O ministro Tiago fez questão 
de referir que “precisamos 
de cinco milhões de meticais 
porque as tendas só servem 
para doentes de cólera, para 
coronavírus não servem”.
A afirmação do ministro en-
tra em choque com a realida-
de no terreno, na medida em 
que antes dos tais cinco mi-
lhões de dólares americanos, 
em Nampula, no mesmo sis-
tema de saúde que ele dirige, 
já tem tendas posicionadas 
para o efeito.

Presidente da República anuncia 
quarentena obrigatória

Numa comunicação à na-
ção feita no último sábado, 
o Presidente da República 
(PR), Filipe Nyusi, anunciou 
“quarentena obrigatória de 
14 dias a todos os cidadãos 
provenientes de países com 
transmissão activa, indepen-
dentemente de serem mo-
çambicanos ou não”.
Na mesma comunicação, o 
país elevou o estado de aler-
ta e reforçou as medidas de 
prevenção à pandemia de 
Covid-19.

De acordo com o Chefe de 
Estado, já foram testados pe-
los serviços de saúde dez ca-
sos suspeitos provenientes de 
regiões afectadas, no entanto, 
nenhum destes deu positivo. 
“Tendo em conta o eleva-
do risco de transmissão da 
doença nos diferentes países, 
o Governo de Moçambique 
decidiu elevar o nível de aler-
ta através de consolidação de 
medidas previamente difun-
didas e medidas adicionais”, 
sublinhou Nyusi.

Haverá ainda “isolamento de 
todos os casos com sintoma-
tologia grave” e “rastreio de 
todos os cidadãos, no mesmo 
âmbito, nos postos de entra-
da do país”. 
O Chefe de Estado anunciou 
também a suspensão de “to-
das as deslocações de Estado 
para fora do país”.
O Governo moçambicano vai 
igualmente suspender “a or-
ganização e participação em 
todo o tipo de eventos com 
mais de 300 pessoas e desen-
corajar que os mesmos ocor-
ram em espaços fechados e 
sem ventilação adequada”.
Nyusi fez um apelo para que 
instituições públicas e priva-
das aumentem a divulgação 
de medidas de prevenção de 
Covid-19 e apelou o esforço 
de todos para que o novo co-
ronavírus tenha dificuldade 
em chegar a Moçambique.
A África do Sul e E-Swatine 
são os únicos países fronteiri-
ços de Moçambique com ca-
sos de Covid-19, com um to-
tal de 62 casos, 61 na África 
do Sul e um no E-Swatine, 
até esta segunda-feira.
O novo coronavírus respon-
sável pela pandemia de Co-

vid-19 foi detectado em finais 
de Dezembro, na China, e já 
provocou mais de 6 mil mor-
tes em todo o mundo. O nú-
mero de infectados ultrapas-
sou as 143 mil pessoas, com 
casos registados em mais de 
135 países e territórios.
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Salomão Muchanga afirma: 
Frelimo desistiu do Povo

Imprensa foi parcial na 
cobertura do processo 
eleitoral 2019
A imprensa moçambicana é 
apontada como tendo sido 
muito parcial na coberta do 
processo eleitoral 2019, ao 
beneficiar mais o partido no 
poder. Entretanto, a falta de 
abertura e disponibilização de 
informação, por parte dos par-
tidos políticos, é vista como 
razão da parcialidade, dado 
que os partidos tendem a criar 
barreiras ao pedido de infor-
mação.
Comparativamente aos outros 
pleitos eleitorais, onde houve 
melhorias significativas na co-
bertura das eleições, o compor-
tamento dos media nas eleições 
de Outubro passado tendeu 
a muito parcial, segundo re-
portam os relatório do MISA, 
EISA e CEC publicados sema-
na finda, em Maputo.
 Segundo o relatório, a Rádio 
Moçambique e a Televisão 
de Moçambique favoreceram, 
na maioria das suas peças, ao 
partido Frelimo. A Miramar e 
a Soico Televisão são também 
tidos no relatório como tendo 
sido parciais ao favorecer o 
partido no poder, com mais de 
40 porcento de peças dedicadas 
à Frelimo.
 Na imprensa escrita, o jornal 
Notícias publicou 570 peças, 
atribuindo assim maior espaço 
ao partido no poder. Este jor-
nal também deu mais espaço 
de cobertura aos partidos sem 
assento no Parlamento, na or-
dem de 16 porcento. O jornal 
Magazine e o Dossiers e Fac-
tos tiveram 26 peças, tendo, 
na sua maioria, a Frelimo sido 
retratada de forma positiva em 
detrimento de outros partidos. 
 No que diz respeito ao uso 
de redes sociais pelos partidos 
políticos, a Frelimo mostra-se 
no relatório como tendo uma 
estratégia digital mais profis-
sional e sofisticada entre os 
principais partidos políticos. A 
Renamo quase não usa as re-
des sociais e a sua mensagem 
foi menos consistente. 

Cinco meses depois das 
eleições, a Nova Democra-
cia abre-nos a porta da 
sua sede, no bairro da Ma-
xaquene, que chama-a de 
“quartel da mudança”. Em 
pouco mais de uma hora 
de entrevista, Salomão 
Muchanga, líder do movi-
mento, fala da causa que 
os move, do novo executi-
vo e do actual figurino da 
Assembleia da República. 
“Estamos perante uma 
maioria na dimensão da 
fraude”. Lança os olhos 
à corrupção. “Quem ama 
os corruptos não pode 
combater a corrupção”.

Elton Pila

A 
Nova Demo-
cracia tinha 
uma grande 
expectativa 
de chegar 

ao Parlamento. O que 
terá falhado para que isso 
não se efectivasse?

- Falhou porque não tivemos 
eleições, senão o cumprimen-
to de um ritual cronológico 
de conformidade com o que 
se passa no concerto das na-
ções. Estávamos numa par-
tida em que o adversário era 
o dono da bola, o adversário 
era o árbitro, era o fiscal de 
linha, o dono do campo, o 
anfitrião dos inspectores, e 
ele é que seleccionava os es-
pectadores. Há quem sub-
verteu os valores e esvaziou 
o conteúdo da democracia. 
Desde o péssimo negócio da 
legislação eleitoral ao recen-
seamento fraudulento; do 
assassinato de Matavele à 
detenção ilegal dos nossos 
fiscais, sabíamos que não po-
deríamos esperar muito des-
te processo. Ao contrário do 
que podia parecer, não era 

isto que estava em jogo para 
a Nova Democracia. Mesmo 
que a nossa campanha tenha 
sido suficiente para eleger re-
presentantes à casa do povo, 
não éramos inocentes para 
ignorar os factores de risco 
que minam a boa governação 
eleitoral. 
Sentimos que milhares de 
cidadãos desistiram do pro-
cesso antes da votação; mais 
ainda, muitos desistiram de 
Moçambique. Respondiam, 
assim, a aspirações da elite 
predadora do Estado. Nós 
não! Nós sempre confiamos 
na capacidade do cidadão 
comum, de fazer algo fora 
do comum. Tivemos que es-
colher entre estar na minoria 
dos privilegiados ou lutar ao 
lado da maioria que é a po-
pulação excluída, os jovens 
e as mulheres relegados ao 
plano terciário, os idosos e 
as crianças desamparadas, 
a maioria condenada ao de-
semprego e ao sub-emprego, 
os trabalhadores com salário 

de fome num cenário de água 
e energia cada vez mais ca-
ras, em que os problemas de 
transporte se agudizam e o 
custo de vida se eleva; enfim, 
diante da miséria colectiva. 
Escolhemos a via mais difí-
cil pois não podíamos conti-
nuar neutros perante sonhos 
de gerações inteiras adiados, 
rendimentos de gerações in-
teiras hipotecados. Veja aí as 
crianças estudando no chão, 
em baixo de árvores, com 
tanta madeira aqui no país. 
Portanto, decidimos lutar 
porque os direitos humanos 
por si só não se defendem.
Fizemos emergir este mo-
vimento, fomos à votação 
com cerca de 4 meses mas, 
de acordo com os dados fa-
bricados, dos 23 concorrentes 
extraparlamentares fomos 
o mais votado, mesmo que 
sem assento no Parlamento. 
A Nova Democracia é como 
areia, faça sol, faça chuva 
não desaparece. Demos um 
impulso empolgante e irre-

freável em tempo precioso. 

Habituamo-nos a ver os 
partidos que não chegam 
ao Parlamento a morrer 
depois das eleições. Será 
o mesmo caso da ND?

- O mau tempo faz bons 
marinheiros. A Nova Demo-
cracia não é uma força elei-
toral, é uma força ideológica 
de centro que se pretende 
útil nas questões vitais da 
sociedade. Estabelecemo-nos 
como uma plataforma orga-
nizacional da mudança, um 
chão comum sobre o qual os 
moçambicanos recusam a fa-
lência da nação, destruindo 
criativamente o paradigma 
da hesitação e recuperan-
do os valores fundacionais 
da República. O ideário da 
libertação da terra e do ho-
mem não era este; não era 
cambiar colonos.
 Actualmente estamos vi-
rados para a concepção da 
nossa estratégia 2020 – 2030, 
uma visão de longo prazo 
que garanta a sustentabili-
dade da nossa abordagem de 
expansão sustentável, trans-
formativa e aprendente, me-
diante uma análise atenta 
do contexto, dos riscos, dos 
pressupostos e dos indica-
dores de progresso. Esta es-
tratégia inclui um plano de 
monitoria efectivo, capaz de 
medir como impactamos dife-
rentes extractos sociais. 
A nossa política externa tam-
bém está em finalização, pri-
vilegiando o multilateralismo 
inclinado para abordagens de 
cooperação Sul – Sul, mas 
também Norte-Sul. Por in-
termédio do nosso departa-
mento de relações exteriores, 
estamos em contacto com a 
nova vaga de movimentos de 
libertação e activismo políti-
co de países irmãos ao nível 
de África e da América La-
tina. 
Em termos de intervenção 
social, apesar do fechamento 
do espaço cívico e de cada 
vez maior censura nos órgãos 
de media, se pode esperar um 
posicionamento mais activo 
sobre os assuntos candentes 
da sociedade através daquilo 

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”destaques

Quando a lei é injusta a desobediência civil não nos pode surpreender.
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que o nosso bureau político 
considera revisão regular de 
factos e contexto global, as-
sim como de projectos sociais 
nas comunidades locais. 

Nesta legislatura, o país 
estará dependente das 
vontades da maioria no 
Parlamento. Isto não vai 
silenciar a oposição?

-Estamos perante uma maioria 
na dimensão da fraude, sem 
qualquer legitimidade social. 
Olha, algumas armadilhas 
produzem efeitos contrários 
aos projectados.
Já tivemos antes uma maioria 
destas no Parlamento, mas a 
ditadura do voto sempre pre-
valeceu e não foi preciso uma 
maioria qualificada para que 
as dívidas ilegais fossem ins-
critas na Conta Geral do Esta-
do, para se aprovar um pacote 
eleitoral nocivo à democracia, 
para se autorizar infinitamen-
te o Governo a contrair em-
préstimos ou emitir garantias 
ou para se conceder ilimitadas 
autorizações legislativas ao 
executivo. Não vimos o papel 
e peso do Parlamento despido 
desta maioria na definição da 
política de defesa e segurança 
capaz de conter a violência na 
zona Centro e Norte e, nem 
vimos este mesmo Parlamen-
to questionar como os relató-
rios do Governo situavam o 
acesso à água segura e potável 
em 62% no início do mandato 
anterior, quando os balanços 
dos ODM ainda situavam em 
49%, ou da energia em 45%, 
quando os dados do INE si-
tuavam por volta dos 26%. 
Mais ainda, em todo o man-
dato anterior, mesmo sem 
maiorias qualificadas, o nosso 
Parlamento não teve iniciativa 
de lei, se transformando num 
cartório para carimbar deci-
sões governamentais. 
Sem dúvidas, não é este Par-
lamento bipolarizado que mu-
daria o cenário, com ou sem as 
maiorias tóxicas. Seria preciso 
um Parlamento que se trans-
formasse verdadeiramente na 
casa do povo, e se este não 
puder ter lugar na magna casa 
será nas ruas e nos espaços 
públicos. 
Aliás, não é só a oposição que 
é silenciada, mesmo sem essa 
maioria o sistema já censura-
va, perseguia, torturava, rap-
tava e assassinava activistas, 
jornalistas, políticos, académi-
cos, empresários para silenciar 
vozes discordantes. Os que se 
deram aquela maioria no Par-
lamento não podem ser uma 
maioria mais negativa do que 
já são. 
A maioria actual também 
pode constituir uma ratoeira 
nociva a quem a cria, obrigan-
do a essa mesma maioria a ou-

vir e negociar constantemente 
com os actores, os cidadãos 
fora do Parlamento, pois tudo 
que correr mal no Parlamen-
to todos saberão a quem res-
ponsabilizar. Se formos mais 
activos nas ruas para ampliar 
os espaços alternativos, e sere-
mos, a maioria se vai conter. 
É o renascimento da nação. 
Sabe que não há noite longa 
que não termina em dia. 

Teremos uma Nova Demo-
cracia atenta ao Parla-
mento?

- Uma Nova Democracia 
atenta ao país, firme nos as-
suntos candentes para que 
juntos possamos relançar a 
luta pela paz e construir um 
país de progresso inclusivo e 
justiça social, recuperando 
as liberdades democráticas e 
estendendo as nossas mãos 
uns aos outros para fertili-
zar a esperança com sentido 
de pátria. Interessam-nos, 
sim, os assuntos em análise 
no Parlamento, tanto quanto 
interessa-nos que os cidadãos 
participem nos processos de 
decisão desde o distrito aos 
centros de decisão. Será uma 
agenda útil para pressionar a 
redução da obesidade estatal. 
Nós temos um país sem po-
líticas públicas, o que temos 
são políticas publicadas. Se 
olharmos para o actual ce-
nário, perceberemos que o 
regime está esgotado, o Es-
tado desistiu das pessoas e 
a Frelimo desistiu do Povo. 
Um país que dorme em cima 
de convulsões sociais não se 
pode espantar quando há ter-
ramotos. 
Veja a violência contra os 
vendedores informais. Aquilo 
é o clímax da injustiça. Esse 
regime e a injustiça são a 
mesma coisa. Quando a lei é 
injusta a desobediência civil 
não nos pode surpreender.

Tem fé no novo executi-
vo?

- Não tenho que ter fé no 
executivo, quem deve ter fé 
é o Presidente Nyusi que for-
mou o Governo. 
Sabe, eu conheço este país, 
todas as capitais provinciais 
e cerca de 100 distritos. Co-
nheço as cidades, tenho uma 
ligação profunda com o cam-
po, sei do que falo. Longas 
filas nos hospitais onde só 
para ter um paracetamol é 
um problema, produtos fora 
do prazo, incluindo medica-
mentos a serem comercializa-
dos no mercado nacional, na 
maioria dos casos raparigas a 
percorrer  quilómetros à pro-
cura de água, comprometen-
do os estudos; enquanto isso 
há quem defende a amnistia 

aos corruptos de colarinho 
branco na barra da justiça; 
uma vénia ao tratamento di-
ferenciado: justiça dura aos 
mais pobres e injusta aos 
mais ricos. 
Esta generalizada exclusão 
social lembra-nos que a paz 
se faz com inclusão. É pre-
ciso estudar as feridas deste 
país que são profundas e edi-
ficar uma agenda sincera de 
reconciliação nacional. Para 
fazer a paz é preciso unir as 
desordens; um Estado não 
pode fazer prosperar a inclu-
são dos cheios de tudo e a 
exclusão da maioria cheia de 
nada. Não há nenhum país 
que atingiu níveis de desen-
volvimento sustentável sem 
alicerce na paz e inclusão.
É preciso agir para desen-
volver a agricultura em toda 
a sua cadeia de valor. Não 
basta discursos confortantes 

ou nos falar de 3 milhões de 
empregos para jovens. Tam-
bém no mandato passado nos 
prometeram mais de um mi-
lhão de empregos que nunca 
efectivamente visualizamos. 

Como vê os discursos de 
combate à corrupção em 
Moçambique?

- São discursos que vão ti-
rando do congelador de vez 
em quando. Agora é preciso 
ver que é uma questão estru-
tural que não se resolve com 
acções simplistas, que cada 
presidente que entra prende 
alguns corruptos do presiden-
te cessante, tal e qual como 
um comandante de polícia 
que quando entra abate o 
líder da gang em exercício 
para criar o seu próprio bas-
tião. Olha para o sector da 
madeira e se pergunte porquê 
as crianças estudam em baixo 
das árvores, a quem servem 
os nossos recursos e porquê a 
“operação tronco” se converteu 
em negócio promíscuo entre os 

herdeiros da presidência e do 
constitucional. 
Quem ama os corruptos não 
pode combater a corrupção. É 
preciso identificar o fio condu-
tor e aí chegarmos à Constitui-
ção da República: enquanto a 
PGR, o Conselho Constitucio-
nal, o Tribunal Supremo e o 
Tribunal Administrativo não 
forem eleitos pelos seus pares 
e confirmados na Assembleia 
da República, inamovíveis no 
exercício do seu mandato, o 
sistema de justiça continua-
rá manietado. Terá de haver 
equilíbrio nas relações de poder 
entre o judiciário e o executivo. 
Assim como a máquina está 
montada teremos casos sazo-
nais como peixes do aquário 
que regularmente vão sendo 
crucificados. O SERNIC e o 
Gabinete de Combate à Cor-
rupção precisam de ambiente e 
recursos para agir; os magistra-

dos e os defensores de direitos 
precisam de protecção. 
É preciso fazer andar o discur-
so. Hoje questiona-se quanto 
o Estado gastou do erário pú-
blico a defender corruptos e a 
tentar travar a extradição de 
Manuel Chang. Quantas am-
bulâncias poderia ter comprado 
com este valor? Quanto o Es-
tado gastou a construir celas 
de luxo? Quanto o Estado vai 
perder na operação da LAM a 
Portugal? Como terminaram 
os escândalos de corrupção dos 
edis de Lichinga e Maxixe? 
Como terminou o administra-
dor caçador furtivo em Niassa? 
É apenas uma gota no oceano, 
num contexto em que África 
perde anualmente cerca de 60 
biliões de dólares em fluxos ilí-
citos de capitais.
Tenho cá para mim que para 
impulsionar a transparência é 
urgente que se torne público 
o valor devolvido ao Estado 
proveniente dos casos de cor-
rupção transitados em julgado, 
para que parte deste valor seja 
revertido a favor de sectores 
sociais. 

Também se fala bastante do 
Fundo Soberano. Contudo, se 
avançarmos para um fundo 
desta natureza, com as institui-
ções que temos, assistiremos os 
mais pobres a serem novamen-
te roubados à luz do dia, em 
nome de um investimento futu-
ro que resultará em mais uma 
hipoteca de gerações inteiras. 

Voltemos à Nova De-
mocracia. Como está a 
situação dos jovens que 
estavam detidos em 
Chókwè?

- Não passa de uma expedição 
de pesca! Este é um assunto 
de um partido-Estado, que 
num ambiente de terrorismo 
eleitoral orquestrou uma agen-
da para desmobilizar qualquer 
tentativa de supervisão do 
processo, não apenas em Gaza 

mas em todas as províncias. 
Apesar dos danos irreparáveis, 
quanto mais nos combatem 
mais nos promovem e, conse-
quentemente, maior é a soli-
dariedade da sociedade. Não 
tardará até que os autores se 
convertam e compreendam 
que Moçambique é de cada 
um dos moçambicanos. Acre-
ditamos no trabalho que os 
nossos advogados estão a fa-
zer e também deixamos aqui 
a nossa mensagem de apreço 
aos cidadãos e organizações 
nacionais e internacionais que 
em solidariedade apoiaram a 
libertação incondicional destes 
jovens.
Será impossível falar de jus-
tiça eleitoral enquanto não 
superarmos a instrumentali-
zação dos órgãos eleitorais, da 
Polícia e até da Procurado-
ria. Os 18 jovens estão neste 
momento em liberdade pro-
visória, em combate diário 
pelo país. Eles representam 
o mais alto nível de recusa 
à resignação e são a evidên-
cia viva da fraude eleitoral em 
Moçambique.

Sentimos que milhares de cidadãos desistiram do processo antes da votação.
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Depois da nossa mãe nos 
ter explicado isto, nós dis-
semos a ela que como nós 
sabíamos falar e escrever 
inglês, nós iriamos ensinar 
a elas inglês. Nas tardes 
nós brincávamos aos pro-
fessores e alunos e ensiná-
vamos inglês. Um dia uma 
senhora da Polónia viu-nos 
a brincar de professor aluno 
e prometeu enviar-nos ma-
terial didactico em inglês, e 
ela enviou. Ela enviou um 
monte de materiais e após 
algum tempo as crianças 
falavam muito bem inglês. 
Passado algum tempo ve-
rificamos que elas já não 
vinham brincar connosco e 
perguntamos ao Chefe local 
porquê e ele explicou que 
os pais decidiram envia-las 
para o Fingoe para pode-
rem ir à escola. Lembro-me 
de ter ficado muito triste 
mas ao mesmo tempo fe-
liz porque elas tinham ido 
para a escola. Terminamos 
a 7ª classe e os nossos pais 
enviaram-nos para a África 
do Sul para continuarmos 
os nossos estudos ficando 
com os nossos avós. Mas 
como crescemos em Moçam-
bique, nós falávamos Inglês 
e Português e muito mal 
Afrikanse. Por isso a nossa 
mãe comprou-nos Revistas 
para aprendermos a soletrar 
as palavras. Depois de ler-
mos as revistas com a aju-
da da minha avó, ela dizia 
que eramos as macaquinhas 
dela porque não sabíamos 
Afrikanse. Nós não quería-
mos ir para a escola porque 

na África do Sul não havia 
futebol. A minha avó sofreu 
connosco….. Nós tínhamos 
um cão e não queríamos 
partir sem o nosso cão. Os 
meus pais tiveram que con-
duzir a mim, minha irmã 
e o cão e tratar de toda a 
papelada para podermos le-
var o cão para a África do 
Sul. Nós não queríamos dei-
xar Moçambique porque 
para nós Moçambique era 
a nossa terra, era tudo o 
que nós conhecíamos. Após 
5 longos anos na África do 
Sul, a minha irmã tornou-
-se boa em hockey. Eu es-
tudei Segurança e Higiene 
no Trabalho e regressei a 
Moçambique para trabalhar 
com o meu pai porque ele 
estava a trabalhar para a 
Vale. Um dos nossos clien-
tes adorou o Lodge e por 
isso ofereceu ao meu pai um 
bom dinheiro por ele. E as-
sim o meu pai montou uma 
empresa de Engenharia onde 
trabalha até agora. Durante 
todo o tempo que estive na 
África do Sul eu morria de 
saudades por Moçambique. 
Eu adoro Moçambique, eu 
adoro Tete…. Eu acho que 
Moçambique é o melhor país 
do Mundo. Também o povo 
Moçambicano é muito dife-
rente. Em Moçambique há 
inclusão, ninguém se preocu-
pa sobre a tua cor de pele. 
Na África do Sul há muito 
racismo, não em Moçam-
bique. Em Moçambique as 
mulheres são consideradas. 
Na África do Sul não é fácil 
encontrar mulheres a traba-
lharem nas minas, mas em 
Moçambique as mulheres 
são respeitadas nas minas. 
Muitas mulheres trabalham 
nas minas. Eu era uma das 

mulheres no Departamento 
de Segurança no Trabalho, 
primeira ou segunda, a ser 
a oficial de segurança para 
uma Empresa contractante. 
Agora há muitas e a traba-
lhar muito bem, eu sinto-me 
muito orgulhosa por isso. 
Eu verifiquei que em Mo-
çambique muitas mulheres 
não têm marido e nem di-
nheiro e por isso nós mon-
tamos um projecto social 
com bordados à máquina 
que se tornou uma grande 
empresa. Começou bem pe-
quenino com uma máquina 
e depois cresceu, cresceu e 
agora temos três máquinas 
e quatro mulheres que tra-
balham permanentemen-
te e outras mulheres vêm 
quando há mais trabalho. 
Actualmente, uma das mu-
lheres que era mulher da 
limpeza agora é assistente e 

nós estamos a ensinar-lhe os 
procedimentos burocráticos 
assim como recursos huma-
nos. Depois de alguns anos 
na Vale decidi que estava 
cansada de segurança e de-
cidi fazer outra coisa. Agora 
estou de volta à África do 
Sul para estudar outra vez, 
e estou a tirar licenciatura 
em relações laborais e psico-
logia no trabalho. Eu gosto 
de trabalhar com os empre-
gados da empresa. Uma vez 
em que os meus pais esta-
vam a passear perderam-se 
de barco e foram ter à Ilha 
de Moçambique. Um moço 
ofereceu-se para mostrar a 
ilha aos meus pais e o meu 
pai ficou muito impressiona-
do com isso. O meu pai dis-
se-lhe que estava a procura 
de iniciar um novo projecto 
social e perguntou-lhe se o 
podia ajudar. Os meus pais 

ajudaram-no a reparar o seu 
barco chamado Bem Fica e 
ele agora é um guia turístico 
e agora o pequeno projecto 
transformou-se num grande 
projecto. O meu pai enviou 
a família para ali e disse-lhe 
que a rapariga com o rabo-
-de-cavalo que era filha dele 
e que ela podia ajudar-lhe. 
Agora eu estou a ajuda-lo 
com Marketing. A Ilha de 
Moçambique é toda história 
e nós estamos a tentar mos-
trar ao mundo esta parte da 
história de Moçambique. As 
pessoas vão começar a olhar 
para Moçambique com ou-
tros olhos. Esta é a minha 
estória Isaura.”
Muito obrigada pela tua 
fantástica estória Jeane. 
Muito obrigada por teres 
ajudado tanto Moçambique 
que também é o teu país de 
coração. 

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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O Conselho Municipal de 
Maputo ensaiou, e bem, na 
semana passada a retirada 
dos vendedores informais 
que inundam as ruas da 
baixa de Maputo, tentando 
devolver paz e dignidade à 
“cidade das acácias”.
A retirada dos informais 
das esquinas da baixa da ci-
dade já vem sendo reclama-
da por numerosos citadinos 
que exigem uma cidade lim-
pa e segura. Só que, pelos 
vistos, o ensaio parece ter 
fracassado e os vendedores 
informais voltaram a ocupar 
as esquinas, envergonhando 
o Município e sinalizando 
uma derrota estrondosa às 
suas boas intenções.
Não se compreende lá muito 
bem como é que o Municí-
pio havia desenhado a sua 
estratégia. Algo falhou? Ou, 
como sempre, se caminhou 
pela via de improvisação ou 
as cabeças que governam 
a autarquia de Maputo le-
varam a jornada de ânimo 
leve.

Ainda não está claro se o 
Município recuou de vez ou 
foi um recuo estratégico, 
mas a verdade manda dizer 
que em várias esquinas da 
baixa os vendedores volta-
ram a fazer a sua zaragata, 
desafiando a autoridade do 
Estado que se mostra inca-
paz de se impor.
Numerosas sensibilidades 
saíram em apoio à iniciati-
va municipal que devia de-
volver sossego nos prédios, 
nas esquinas, nas avenidas 
e ruas da baixa. Nas redes 
sociais foi notória a satis-
fação de uma boa franja de 
citadinos que desejam viver 
em paz, passeando aos fins-
-de-semana ou feriados pela 
nossa baixa.
Mas algumas horas depois 
do início da desactivação 
dos vendedores informais, 
os mesmos voltaram a ocu-
par passeios, esquinas e 
ruas da baixa, envergonhan-
do os cérebros do Município 
que já cantavam vitória. O 
recuo coloca os agentes da 

Polícia Municipal sem auto-
ridade nenhuma e sem mo-
ral para mexer o que quer 
que seja.
Fica claro para nós que o 
Município de Maputo brin-
cou com o serviço ao tentar 
impor uma ordem em bene-
fício da estética da cidade 
sem força. Fica claro para 
nós que esta derrota do Mu-
nicípio sinaliza uma derrota 
estrondosa para o Estado 
que se mostra incapaz de se 
impor perante arruaceiros.
Nunca imaginamos que o 
nosso Estado fosse assim 
tão fraquinho, ao ponto de 
levar derrota por um pu-
nhado de vendedores infor-
mais. Nunca imaginamos 
que este Estado, que tem 
Polícia Municipal e Polícia 
de Protecção, fosse vergar 
perante arruaceiros que es-
tragam a cidade e afugen-
tam os turistas nacionais e 
estrangeiros.
Gostaríamos de ver, mui-
to brevemente, o Municí-
pio de Maputo a retomar 

a remoção dos vendedores 
informais das vias públicas 
da cidade, nem que para tal 
haja necessidade duma ba-
talha campal a longo prazo.
A batalha deve ser longa. 
Deve ir por etapas, e por 
fim ganhará a cidade.
Infelizmente, alguns políti-
cos se aproveitaram da re-
moção dos vendedores infor-
mais para nos mostrar que, 
afinal, preferem a anarquia 
na cidade do que a orga-
nização e disciplina. Mos-
traram qual é o seu berço. 
Mostraram o quanto gostam 
da desordem e o quanto não 
amam a cidade.
A anarquia dos informais não 
tem nada a ver com o desem-
prego. A anarquia desta gen-
te não tem nada a ver com a 
pobreza. Tem sim a ver com 
uma aguda falta de prepara-
ção para viverem na cidade.
Viver na cidade implica res-
peitar as regras da cidade e 
as suas posturas. Viver na 
cidade implica conhecer as 
horas para se deitar o lixo, as 

horas para se dormir, as ho-
ras para se levantar e ir ao 
serviço ou escola.
A anarquia que os informais 
promovem leva à destruição 
da cidade pedra a pedra, 
prédio por prédio, esquina 
por esquina e edifício por 
edifício.
É doloroso ver o nosso Mu-
nicípio a ficar impotente pe-
rante tanta desordem feita à 
luz do dia, perigando a saú-
de pública, numa altura em 
que o coronavírus nos esprei-
ta.
Se o Município recuou nas 
suas intenções de remover os 
informais das esquinas da 
baixa, a cidade de Maputo 
vai pagar um elevado preço 
nos próximos anos, e isso 
afectará gerações de citadi-
nos.
Nunca o Município devia 
ter vergado, perante tanta 
desordem promovida pelos 
informais. Estamos ansiosos 
de ver os capítulos que se 
seguem neste filme que pro-
mete ser longo.  

O recuo que pode ser um 
golpe para o Estado

Quarentena 
Altifalante

Nós declaramos uma quarentena de 14 dias para quem 
vem de países que têm registo de casos de coronavírus, 
ao mesmo tempo que suspendemos eventos com mais de 
300 pessoas, enquanto os transportes públicos, os au-
tocarros incluídos, continuam apinhados de centenas e 
centenas de pessoas. Iremos ao deserto, se o deserto não 
imergir entre nós, que o diabo não nos tente.

Como que a plantar algo-
dões no céu à espera que 
amanhã a noite não chegue, 
as crises têm sempre o fila-
mento para iluminar o futu-
ro, ou, pelo menos, não per-
mitir que a noite se abata 
outra vez. Se a História se 
repete, a Literatura anteci-
pa, a provar que a verosi-
milhança depende sempre 
do período em que lemos o 
livro. Embora o estado de 
alerta que o coronavírus co-
locou ao mundo, saindo de 
epidemia para pandemia, 
nos lembre com mais facili-
dade o livro de Robin Cook; 
“A Peste” de Albert Camus, 

que nos coloca dentro duma 
Argélia isolada, parece res-
ponder melhor a situação. O 
livro de Camus, neste tem-
po do coronavírus, é já um 
best-seller. Imagino que te-
nha sido isso que a ministra 
portuguesa da Agricultura, 
Maria do Céu Albuquerque, 
queria dizer quando achou 
que o coronavírus “até podia 
ter alguma coisa positiva”. 
Talvez aprendamos alguma 
coisa com o livro, com Ca-
mus, que nos faça sair do 
estado de sofrimento e lou-
cura para o de compaixão e 
solidariedade e resistência e 
resiliência. 

Notícias que chegam da Itá-
lia, o mais afectado da Euro-
pa, falam de uma população, 
com bandeiras nas varandas, 
em cântico de resistência, 
não sei bem se cantam be-
lla ciao, mas é a arte contra 
tudo, como já nos havia en-
sinado Bertolt Brecht, que 
viveu numa Alemanha com 
uma doença maior, a que 
empurrou o mundo para uma 
segunda grande guerra. Ca-
ladas as armas e caídos os 
muros, a Alemanha é grande 
outra vez. E é de lá que che-
gam os avanços de uma po-
tencial vacina para combater 
ao coronavírus, que Trump 

queria ter direitos exclusi-
vos para os EUA, imagino 
que para colocar a China de 
joelhos. Se há coisa que esta 
crise nos ensinou (isto anda 
mesmo tudo ligado) é que é 
mais fácil um homem des-
truir o mundo do que o sal-
var, que o diga Li Wenliang. 
Para a posteridade ficará 
“quarentena”, que de dia 
para noite passou a ser a 
palavra de ordem, literal-
mente, e com grandes pro-
babilidades de tornar-se a 
palavra do ano. Não é uma 
palavra nova. Talvez tenha 
sido buscada nos 40 dias e 
40 noites em que Jesus pas-

sou no deserto. Hoje, não 
significa mais tanto quaren-
ta dias, apenas isolamento. 
Podia até ser paradoxal, 
mas não é, nós declaramos 
uma quarentena de 14 dias 
para quem vem de países 
que têm registo de casos de 
coronavírus, ao mesmo tem-
po que suspendemos eventos 
com mais de 300 pessoas, 
enquanto os transportes pú-
blicos, os autocarros incluí-
dos, continuam apinhados 
de centenas e centenas de 
pessoas. Iremos ao deserto, 
se o deserto não imergir en-
tre nós, que o diabo não nos 
tente. 
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Sensibilização é uma das saídas para retirar 
informais dos passeios

José Paulo
Penso que para mudar o cená-

rio de vendas nos passeios é pre-
ciso mão dura das autoridades 
competentes, porque o que acon-
tece é que os agentes não podem 
ser corrompidos por vendedores 
informais. O outro aspecto nega-
tivo das autoridades é arrancar 
as bancas dos vendedores. Esta 
situação já ganhou “barba bran-
ca”, mas é preciso travar este fe-
nómeno. Recomendo as autorida-
des competentes para sensibilizar 
os vendedores informais a ir de-
senvolver as suas actividades nos 
mercados.

Paulo Manhiça 
Para travar a venda informal 

nos passeios é fundamental que 
o sector de mercados, a vereação 
de Mercados e Feiras do Municí-
pio de Maputo reconheça que é 
difícil controlar a actividade dos 
vendedores informais, enquanto 
não se construir um novo merca-
do para albergar todos eles. Para 
mudar o cenário actual, a verea-
ção da Polícia Municipal desta-
cou os seus agentes para impedir 
a ocupação de passeios por ven-
dedores informais, mas estes con-
tinuam a invadir o espaço proibi-
do quando a Polícia se ausenta.

Iulga Tivane
Os vendedores de roupa usada 

até colocam os seus artigos nos 
passeios da Avenida Julius Nye-
rere, na zona da baixa da cidade, 
no Museu, que depois da sua rea-
bilitação servem como centros im-
portantes para movimentação de 
viaturas nos passeios. Alguns car-
regadores de produtos com recur-
so a carrinhas de mão, parqueiam 
seus veículos nos passeios, que aos 
poucos estão a tornar-se em locais 
de parqueamento de carros. Apelo 
para a tomada de medidas seve-
ras para punir os que continuam 
a vender nos passeios.

Felizarda Catarina
Estou deveras preocupada com 

a prática de comércio nos pas-
seios. Os vendedores informais 
ainda teimam em fazer o seu ne-
gócio nos passeios, desafiando o 
apelo das autoridades municipais 
de Maputo para desocuparem 
aqueles locais destinados à circu-
lação de peões. A existência de 
operadores informais nos passeios 
é uma realidade em Maputo, so-
bretudo nas manhãs e últimas ho-
ras da tarde, onde os vendedores 
de frutas, pão, peixe, carne, entre 
outros produtos, ocupam aqueles 
locais para fazer os seus negócios.

Nilton Cumbe
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Governo cria Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte
O Governo de Moçambique criou a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), 

uma instituição pública com o objectivo de aproveitar as potencialidades e os recursos natu-
rais existentes na região Norte do país, anunciou o porta-voz do Conselho de Ministros.

Ataques em Cabo Delgado: Tomaz Salomão diz que 
Moçambique pode estar a pagar factura dos EUA

nacional

Durante três dias, três 
personalidades deram 
três aulas abertas em 
diferentes faculdades da 
Universidade Técnica de 
Moçambique. A nossa 
equipa esteve lá, sendo 
que o destaque vai  para 
a palestra de Tomaz Salo-
mão, economista e anti-
go Secretário Executivo 
da SADC, que apontou 
caminhos para a com-
preensão da violência em 
Cabo Delgado, enquanto 
abordava a integração 
continental de África.   

Iniciados em 2017, os 
ataques no norte de 
Moçambique têm esta-
do a afectar, de acordo 
com o Programa Mun-

dial de Alimentação, milha-
res de pessoas. Várias teorias 
foram já levantadas sobre a 
sua origem, sem nenhuma 
confirmação ainda. 
O investigador João Feijó, 
em entrevista publicada se-
mana ida, ao MAGAZINE 
Independente, levantou ques-
tões socioeconómicas e cultu-
rais como causas do conflito, 
o que até podia abrir cami-
nho para a chegada do fe-
nómeno à Zambézia. Agora, 
Tomaz Salomão lança outra 
luz sobre o fenómeno. 
O antigo Secretário Execu-
tivo da SADC faz notar que 
a violência em Cabo Delga-
do é perpetrada pela Jihad, 
a mesma que está presente 
no Sudão, Somália, Repúbli-
ca Democrática do Congo e 
Mali. 
Embora Tomaz Salomão 
assuma que possa haver vá-
rias teorias sobre a causa do 
conflito, o mesmo acredita 
que uma espécie de vingança 
contra os Estados Unidos de 
América possa ser a origem.
Salomão faz lembrar a pre-
sença dos EUA em países 
como Afeganistão, Iraque, 
Líbia, Síria, Somália, as guer-
ras ali instaladas e as mor-
tes de Bin Laden, Saddam 
Hussein, como geradoras do 

ódio contra os EUA. “Os se-
guidores desses líderes, no 
Afeganistão, Paquistão, Ira-
que, Líbia, Síria, Iémen, vão 
se reagrupando e vão crian-
do formas concretas de ac-
ção, cujo objectivo final são 
os interesses americanos”, 
diz para depois indicar que 
“Quénia, Somália e nós tam-
bém acabamos por apanhar 
por tabela, estamos a pagar o 
preço disso”.
Os insurgentes sabem que em 
Cabo Delgado, faz notar Sa-
lomão, a ExxonMobil, Ana-
darko e outros são interesses 
americanos. Vão fazer de 
tudo, augurou, para retardar 
os ganhos.
A palestra de Tomaz Sa-
lomão era subordinada ao 
tema “África, integração con-
tinental - possível ou mera 
ficção”, um tema pelo qual 
discorreu por mais de meia 
hora. 
Sem querer dar uma respos-
ta acabada, Tomaz Salomão 
começou por notar que as 
unidades económicas regionais, 
sobretudo o modelo a que se 
chama esparguete, estão lon-
ge de facilitar a integração do 
continente, elencando pontos 
fracos do continente que po-
dem complicar as contas de 
integração continental: a po-
breza, as infra-estruturas, a 
baixa produtividade e gover-

nação. Neste último, abordou 
a fraqueza das instituições dos 
países africanos. “Não se pode 
construir democracias, nem se 
pode construir países quando 
a governação não está lá”, fez 
notar.
 A fraqueza das instituições, 
continuou, abre espaço para 
que sistemas sejam rompidos e 
as fraudes ocorram, o que leva 
a recorrentes instabilidades 
políticas. “Não há integração 
sem estabilidade política”, pre-
cisou. 
No entanto, outro problema 
que aponta para a integra-
ção é a hegemonia regional 
de países como África do Sul, 
Egipto, Quénia, Nigéria. “Esta 
configuração é o maior proble-
ma. Os países têm de aceitar 
filosofias e modelos económi-
cos que permitam diminuir 
a hegemonia e permitir que 
outros cresçam”, disse para 
depois questionar: “Como é 
possível integrar uma econo-
mia que esteja com países tão 
diferentes?”.
No entanto, numa altura que 
Moçambique está com os 
olhos virados para a indústria 
extractiva, Tomaz  Salomão 
aponta outros caminhos. Para 
ele, gás e petróleo, por serem 
duma indústria standard, pro-
duzem riqueza, mas não em-
prego. “É preciso apostar num 
modelo que ajuda a gerar ri-

Tomaz Salomão

queza, produzir bens para ven-
cer fome e subnutrição”, suge-
riu e avançou a pertinência de 
repensar o modelo económico. 
“A integração só será possível 
com economias diversificadas 
a crescerem a taxas médias su-
periores as do crescimento da 
população”, disse para depois 
avançar que, caso aconteça o 
inverso, “quer dizer que não 
temos nada para distribuir”. 
A palestra de Tomaz Salo-
mão, enquadrada como aula 
aberta da Faculdade de Ciên-
cias Económicas e Sociais, foi 
antecedida e precedida por 
outras duas. Antes, Carlos 
Mondlane, Juiz-Presidente 
da Associação Moçambica-
na de Juízes, teria abordado, 
para a Faculdade de Ciências 
Jurídicas, o tema “Desafios 

de Moçambique na Socieda-
de de Informação e Comu-
nicação”. Depois foi Julião 
Cumbane, para a Faculdade 
de Ciências Tecnológicas, 
a partilhar os “Objectivos e 
Desafios de Parques de Ciên-
cia e Tecnologia em Moçam-
bique”.
Todas estas palestras esta-
vam inseridas na Semana da 
UDM, também alusiva ao 
16° aniversário desta institui-
ção de ensino, um momento 
para fugir das quatro paredes 
da sala de aulas e estender os 
debates. “Foi um momento 
para convidar personalidades 
que pudessem dignificar o 
momento, com ensinamento 
e interrogações únicas”, disse 
o reitor Severino Ngoenha. E 
foi o que se viu. 
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Boa sorte para os outros!
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BNI prepara a comemoração dos seus 10 anos de 
existência com contínua tendência lucrativa e 

uma excelente saúde financeira
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na promoção do desenvolvimento dos nossos colaboradores através 
de acções de formação e progressão nas carreiras profissionais com 
base em critérios claros que privilegiam a meritocracia, tendo por 
isso produzido e aprovado um plano de carreira que foi muito bem 
recebido pelos colaboradores, que se encontram bastante motivados. 
Tendo presente as exigências do mercado financeiro e a evolução da 
actividade do Banco, contratamos colaboradores ao longo do período 
com formação superior, com destaque para os recém-graduados de al-
gumas universidades como forma de contribuir para a sua preparação 
e formação profissional.

Na ventente de responsabilidade social corporativa, fomos muito ac-
tuantes, com maior destaque para apoio às víctimas de calamidades 
naturais, Educação e Desporto, onde podemos destacar: 

Desenvolvimento de um conjunto de acções de responsabilidade so-
cial e corporativa para apoio às víctimas de calamidades, tendo a 
destacar vários apoios ao INGC em dinheiro e em produtos no sentido 
de aliviar a dor de muitos moçambicanos que cada ano sofrem efeitos 
das calamidades naturais.

Apoio ao sector da educação através do clube de amigos da educação, 
tendo já, ao longo deste período oferecido centenas de carteiras a 
várias escolas do País. 

Apoio ao Desporto em 2015 e 2016, patrocinando uma liga de futebol, 
que para além de ter tido um grande impacto económico e social, foi 
muito determinante para a divulgação da imagem do Banco, pois a 
partir dessa  altura, o BNI passou a ser conhecido em todo território 
nacional.

Assim, ao longo desse período, e como resultado do trabalho realiza-
do, fomos objecto de reconhecimento por parte de publicações nacio-
nais e internacionais de referência no contexto de pesquisas empre-
sariais e financeiros do País e no mundo, nomeadamente, a pesquisa 
“As 100 Maiores Empresas de Moçambique - Edição 2016, da KPMG”,  
“A Pesquisa do Sector Bancário de Moçambique, uma co-autoria KPMG 
e Associação Moçambicana de Bancos (AMB)” e a publicação interna-
cional “THE EUROPEAN - Global Banking & Finanance Awards 2109. 
No Ranking das 100 Maiores Empresas, fomos galardoados como a 
empresa que registou a “Maior Variação do Volume de Negócios” em 
2015 no que respeita ao sector de “Actividades Financeiras e de Se-
guros”, e fomos ainda distinguidos como a empresa que registou a 
maior subida no Ranking das 100 Maiores Empresas, em resultado de 
termos galgado 32 posições. No relatório da Pesquisa do Sector Ban-
cário de Moçambique, registamos melhorias significativas de posições 
em quase todas categorias, com destaque para o critério “rácio de 
eficiência”, no qual ocupamos a primeira posição do Ranking. Outra 
posição que merece destaque, no contexto deste estudo, é quanto ao 
lucro líquido, onde ocupamos o quarto lugar, apenas abaixo dos três 
maiores Bancos do nosso sistema bancário. Já em 2019, a publicação 
Publicação “THE EUROPEAN – Global Banking & Finanance Awards 
2109 – galardoou-nos com o prêmio “Best Investment Bank Mozam-
bique”, como resultado de, no âmbito das nossas funções de banca de 
investimento, termos mobilizado só em 2019, mais de 200 milhões de 
dólares para o financiamento de sectores estruturantes da economia 
tais como Energia e Oil&Gas.

 

Todos estes factos, conjugados, demonstram por um lado, que o BNI 
é um projecto viável e lucrativo e, por outro lado, a capacidade de 
resiliência do Banco em relação aos choques externos, bem como a 
sua capacidade de se auto-superar e de se reinventar perante as ad-
versidades, sendo evidência disso o facto de termos conseguido man-
ter e honrar os nossos compromissos, quer perante a nossa entidade 
reguladora, através da manutenção de rácios prudenciais saudáveis e 
adequados, quer para com os nossos clientes, colaboradores e forne-
cedores, através do cumprimento atempado das nossas obrigações.        

Para mais informações, queiram consultar os Relatórios e Contas 
anuais e intercalares e relatorios de disciplina de mercado no sítio da 
internet do banco:

www.bni.co.mz

Links de Relatórios&Contas

2012 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2018/05/RELATÓRIO-E-CONTAS-2012.pdf 

2013 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2018/05/RELATÓRIO-E-CONTAS-2013.pdf

2014 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2018/05/RELATÓRIO-E-CONTAS-2013.pdf 

2015 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2018/05/RELATÓRIO-E-CONTAS-2015.pdf 

2016 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2019/03/BNI_RC_2016.pdf 

2017 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2019/03/BNI_RC_2017.pdf 

2018 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2019/04/BNI_RC_2018.pdf 

2019 (Intercalar) - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2019/07/Relatório-Intercalar-
-BNI.-Junho-2019.pdf 
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O Millennium bim acaba de ser distin-
guido com o Prémio ‘Serviços Bancários 
Mais Inovadores - Moçambique 2020’, 
atribuído pelo jornal Capital Finance 
International (CFI), com sede em Lon-
dres. É a primeira vez que o Banco é 
distinguido por aquele conceituado me-
dia internacional que reconhece “o lugar 
de destaque que o Millennium bim ocu-
pou nas últimas décadas”, em Moçam-
bique. 
No ano em que celebra o seu 25º ani-
versário, o Banco continua a ser pre-
miado ao mais alto nível, tendo já re-
cebido mais de 100 distinções ao longo 
destes anos de trabalho.
A aposta na digitalização e o investi-

mento que o Banco tem feito nas novas 
tecnologias e na captação de talento, 
contribuindo para um sistema finan-
ceiro robusto e seguro, foram os prin-
cipais factores tidos em conta na atri-
buição do Prémio ‘Serviços Bancários 
Mais Inovadores - Moçambique 2020’. 
Segundo o júri do galardão, “o Millen-
nium bim evoluiu para um banco ver-
dadeiramente universal com uma forte 
identidade nacional”, destacando o fac-
to de ter mais de “200 agências bancá-
rias e cerca de 350 agentes distribuídos 
estrategicamente pelas províncias, com 
especial atenção para as áreas remotas 
com o objectivo de aumentar a inclusão 
financeira”. 
Para José Reino da Costa, PCE do Mi-
llennium bim, este prémio “baseia-se na 
excelência do Banco, inovador e com-
prometido com o sucesso”, realçando 
“o papel primordial dos Colaboradores 
e de todas as equipas do Millennium 
bim que desenvolvem produtos inova-
dores e prestam serviços de qualidade 
adaptados às necessidades de cada 
Cliente”. O mesmo responsável diz-
-se “orgulhoso de mais este prémio” 
que dedica a todos os Colaboradores 
do Banco. 

Foram plantadas, sábado, 14 de Março, 
mil mudas de árvores, nas várias arté-
rias da cidade da Beira, resultado do 
apelo feito pelo Projecto “Beira Verde”, 
uma iniciativa de um grupo de cidadãos 
que conseguiu agregar diversas entida-
des públicas e privadas em torno deste 
ambicioso projecto.
Com efeito, nesta data, completa-se um 
ano da passagem do ciclone IDAI, que 
devastou a cidade da Beira e arredores, 
e o movimento “Beira Verde”, que con-
ta com a parceria de Cornelder de Mo-
çambique, realizou a primeira de uma 
série de actividades, que visam o plan-
tio de 300 mil árvores, em substituição 
das que caíram, em consequência da in-
tempérie.
A coordenadora do projecto, Tânia Pe-
reira, referiu que se pretende que a ini-
ciativa seja contínua e permanente, em 
diversas áreas, onde seja necessária a 
sua intervenção para a recuperação da 
cidade da Beira, estando, para o efeito, 
criadas as condições para o sucesso des-
ta primeira fase que permitirá reavivar 
a área verde.
 “Nós, representamos um grupo de ci-
dadãos, comprometidos com o desen-
volvimento e o bem-estar desta cidade 
que sofreu em 2019 uma das tragédias 
mais intensas que este país já viveu. 
Pretendemos juntar esforços de todos 

os que queiram ajudar na recuperação 
e o ponto de partida escolhido foi o 
replantio das árvores que caíram para 
que a Beira volte a ser aquela cidade 
verdejante que todos nós conhecemos”, 
enfatizou.
A Cornelder de Moçambique juntou-se 
a esta iniciativa, apoiando na aquisição 
de mudas e equipamentos de trabalho. 
O administrador da concessionária do 
Porto da Beira, Jan de Vries, assegurou 
que, devido à sua relevância ambiental, 
a empresa não hesitou em fazer parte 
deste núcleo transformador da cidade 
da Beira.
“Apoiamos este projecto, porque acre-
ditamos nas sinergias da sociedade para 
execução de acções concretas para miti-
gação dos efeitos dessa calamidade na-
tural que ainda vamos sentir a médio e 
longo prazo”, frisou. 

O Standard Bank premiou, na sema-
na passada, na cidade de Maputo, as 
equipas do Clube de Desportos da 
Costa do Sol e da União Desportiva 
do Songo, na qualidade de campeão e 
vice-campeão da edição 2019, respecti-
vamente, do Moçambola, a maior pro-
va futebolística do País.
A entrega dos prémios, no valor de 
600 mil meticais para o Clube de Des-
portos da Costa do Sol e 150 mil para 
a União Desportiva do Songo, foi feita 
durante a Gala Moçambola, um even-
to que distingue os que mais se desta-
caram na edição passada.
Através deste gesto, que se insere no 
quadro da sua responsabilidade social 
corporativa, o Standard Bank demons-
tra o seu comprometimento para com 
o desporto nacional, em particular o 
Moçambola, prova de que é o princi-
pal patrocinador.

Na ocasião, o administrador do Stan-
dard Bank, António Macamo, reite-
rou o apoio do banco à prova e en-
dereçou uma palavra de apreço aos 
demais patrocinadores, à organização, 
às equipas, bem como aos atletas, que 
contribuíram para a realização do 
campeonato na época passada.
“Vocês foram a fonte de muitas emo-
ções que vivemos ao longo do ano 
passado no Moçambola, o alegre ópio 
do nosso povo. Os melhores que hoje 
foram premiados só conseguiram nota-
bilizar-se porque existiram patrocina-
dores, que tornaram possível a reali-
zação do Moçambola. Aos gestores do 
Moçambola queremos, uma vez mais, 
transmitir a nossa solidariedade. Esta-
mos cientes de todas as batalhas que 
têm enfrentado para que o campeona-
to se realize”, frisou António Macamo. 
Por seu turno, a directora nacional 
adjunta do Desporto, Cláudia Simbi-
ne, considerou que a premiação cons-
titui uma forma de motivar não só 
as equipas, mas também os atletas, 
“dando-lhes a oportunidade para que 
se sintam reconhecidos e valorizados, 
pois só assim é que poderão dar mais e 
melhor de si”. 

O Prémio de Jornalismo “CDM AM-
BIENTE” surgiu no âmbito da parceria 
entre a CDM, a Cooperativa de Educa-
ção Ambiental REPENSAR e o Sindi-
cato Nacional de Jornalistas com a su-
pervisão técnica do então Ministério da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Ru-
ral (MITADER) e premiou os melhores 
trabalhos jornalísticos relativos a uma 
variedade de temáticas ambientais tais 
como: protecção do Ambiente e envol-
vimento da Comunidade; reutilização de 
latas e garrafas; educação e sensibilização 
ambientais; Mudanças Climáticas e o im-
pacto dos fenómenos climáticos extremos 
em Moçambique; entre outras temáticas.
Para esta 1ª Edição foram convidados 
todos meios de comunicação do país da 
rádio, televisão e imprensa escrita que 
tenham publicado trabalhos referentes a 
temas sobre o sector ambiental. Os ven-
cedores, anunciados na semana passada 
são: Na Categoria de Imprensa Escrita, 
o prémio foi dividido entre Raúl Senda 
(Jornal SAVANA) e Bento Venâncio 
(Jornal DOMINGO). Cada um foi pre-
miado com 50.000,00 MT cada.Na Cate-
goria de Rádio, o prémio de 100.000,00 
MT foi atribuído a Horácio Romão (Rá-
dio de Moçambique). Na Categoria de 
Televisão, o prémio de 100.00,00 MT 
foi atribuído a Danissa J. M. Muchanga 

(MIRAMAR). A 1ª Edição do Prémio 
de Jornalismo “CDM AMBIENTE” foi 
lançada em 2019 e tornou-se numa ini-
ciativa importante para a CDM, razão 
pela qual será novamente promovida em 
2020. Segundo Hugo Gomes, Administra-
dor da CDM “O Prémio de Jornalismo 
CDM AMBIENTE faz parte do modelo 
de inclusão educacional para a preserva-
ção do Ambiente da CDM. Numa altu-
ra em que percebemos que não existe 
Planeta B, é necessário olhar para es-
tas temáticas e reflectir em sociedade. 
Trabalho que os jornalistas fazem e de 
forma muito informativa.”
Por seu torno, a Inspectora Geral do 
Ministério da Terra e Ambiente, Emí-
lia Fumo, em representação da Minis-
tra  inalteceu a iniciativa da CDM, 
tendo destacado a importância do am-
biente e persuadindo os demais actores 
sociais para realçarem iniciativas simi-
lares. 

Millennium bim premiado por ter 
os serviços mais inovadores

Cornelder junta-se ao 
projecto “”Beira Verde”

Standard Bank premeia 
campeões Moçambola

“CDM AMBIENTE” distingue os melhores 
trabalhos jornalísticos

Marcas em Movimento



16 Magazine independente Terça-feira   |  17 de Março 2020 

economia
Bureau Veritas reforça presença no país

O grupo Bureau Veritas, líder global em teste, inspecção e certificação de empresas, pretende 
expandir o seu negócio no mercado moçambicano. A empresa, listada na Euronext Paris, é reconhe-

cida por prestar serviços e soluções inovadoras.

Vitória Diogo satisfeita 
com evolução da AdeM
A secretária do Estado da Pro-
víncia de Maputo, Vitória Diogo, 
efectou, há dias, uma visita de 
trabalho à Estação de Tratamen-
to de Água-ETA de Umbelúzi, 
no distrito de Boane, província 
de Maputo, para se inteirar do 
funcionamento desta unidade ge-
rida pela empresa Águas da Re-
gião de Maputo-AdeM.
A visita enquadra-se no âmbito 
da jornada de trabalho que a se-
cretária de Estado fez ao sector 
de Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, durante a 
qual manteve encontros com os 
membros do Conselho da Admi-
nistração da AdeM e da direcção 
das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos da província 
de Maputo.
Na ocasião, Vitória Diogo ava-
liou a visita positivamente, 
tendo afirmado que este é um 
sector que traduz a essência do 
Estado e de serviços básicos, 
nomeadamente acesso a água, 
saneamento, redes viárias, estra-
das, pontes, barragens, represas e 
captação de água. 
“A responsabilidade do Estado 
em termos de provisão de servi-
ços básicos ao cidadão está tam-
bém concentrada neste sector, 
que depois tem recurso ao sector 
privado ou a operadores priva-
dos. O sector está a funcionar. 
Tem desafios. O sector de águas 
registou  uma grande evolução, 
pode-se dizer que o balanço é po-
sitivo ”, referiu  a secretária de 
Estado.
Num outro desenvolvimento, Vi-
tória Diogo afirmou que o sector 
de Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, e em par-
ticular a AdeM, tem o grande 
desafio de regrar os operadores 
privados e de fiscalizar o sector 
privado na articulação com os 
operadores para aferir se estão 
a cumprir com aquilo que são os 
preceitos estabelecidos.
“Vimos neste nosso sector de 
obras públicas, que é preciso que 
se faça um levantamento e fisca-
lização, para aferir se as tarifas 
praticadas, e se a qualidade dos 
produtos e serviços que se for-
nece aos consumidores é aquela 
que se pretende. Este é o desafio 
estabelecido pelo Estado à Auto-
ridade Reguladora”, explicou a 
secretária de Estado.

Emissão e gestão da dívida pública: Governo não 
implementa na íntegra reformas assumidas 

Banco de Moçambique denuncia burla 
com recurso a Bitcoin

O Governo não está a 
implementar, na íntegra, 
o decreto que introduz 
reformas no processo de 
emissão e gestão da dívi-
da pública e garantias do 
Estado, denuncia o Cen-
tro de Integridade Pública 
(CIP), numa altura em que 
o Executivo deverá pagar 
22,5 milhões de dólares 
da prestação de juros da 
dívida da EMATUM.

 Elísio Muchanga 

O pagamento des-
te valor surge 
numa altura em 
que o Executi-
vo aprovou mas 

não cumpre o decreto que in-
troduz reformas no processo 
de emissão e gestão da dívida 
pública e garantias do Estado 
que, segundo a pesquisadora do 
Centro de Integridade Pública, 
Celeste Banze, a correcta apli-
cação do decreto iria permitir 
melhor prestação de contas na 
gestão da dívida pública, bem 
como uma análise de sustenta-
bilidade da dívida do Gover-
no que iria informar sobre os 
pressupostos que orientam a 
fixação dos limites de endivida-
mento e emissão de garantias 
do Estado. 
 De acordo com o CIP, o paga-
mento da prestação da dívida 
da EMATUM e o cumprimen-
to do plano de reestruturação 
abrem oportunidade para que 
Moçambique possa novamente 
aceder a um programa de as-
sistência financeira do Fundo 
Monetário Internacional, e com 
isso garantir a retoma do apoio 
ao orçamento. 
A pesquisadora do CIP defende 
ser imperioso que o Ministério 
da Economia e Finanças cum-
pra, na íntegra, o decreto sobre 
reformas no processo de emis-
são e gestão da dívida pública 
e garantias do Estado, pois o 
seu incumprimento aumenta 
o risco de gestão não pruden-
te das finanças públicas já que 
persiste a falta de prestação de 
contas sobre a gestão da dívida 
pública, cenário semelhante ao 

 O Banco de Moçambique, au-
toridade reguladora do sistema 
financeiro nacional, denunciou 
semana finda um esquema de 
burla com recurso a mecanis-
mos fraudulentos de angaria-
ção, a curto prazo, de fundos 
do público, sob forma de in-
vestimentos em meticais e em 
Bitcoin, na Bolsa de Valores, 
através da internet, mediante 
celebração de contratos com 
a promessa de remuneração à 
taxa de juro variável que as-
cendia a 90%, num prazo de 90 
dias.
 A denúncia do Banco surge 
após uma inspecção realizada 
pelo Banco Central a um agen-
te que operava de forma ilegal, 
tendo constatado que a referida 
sociedade vem praticando, sem 
a devida autorização, opera-
ções legalmente reservadas a 
instituições de crédito e outras 
instituições autorizadas a cap-
tar depósitos e outros fundos 
reembolsáveis.
O Banco de Moçambique rei-
tera o alerta sobre a vulnera-
bilidade e fraudes ligadas a 
criptomoedas e intermediação 

financeira, sob forma de cor-
retagem ou outras operações 
financeiras. 
O Banco de Moçambique ad-
verte ao público a não aderir a 
tais contratos de natureza ile-
gal e fraudulenta, informando 
que participou às autoridades 
competentes para a tomada de 
medidas apropriadas, visando 
proteger os cidadãos e a econo-
mia nacional, bem como a res-
ponsabilização dos infractores.
 Casos de burlas e tentativas 
de defraudação do sistema fi-
nanceiro têm ganhado mais 

espaço no território nacional 
nos últimos anos. No passado 
recente, o Banco Central de-
nunciou a existência de uma 
instituição financeira ilegal, de-
nominada Associação de Crédi-
to para Ajuda Mútua, que se 
dedicava à captação e aceita-
ção de depósitos reembolsáveis, 
sem que para tal estivesse au-
torizada.
Segundo a denúncia do Banco 
Central, os interessados depo-
sitavam, a favor da associação, 
em contas bancárias forneci-
das por esta, um mínimo de 
20.000,00MT (vinte mil me-
ticais) e ao fim de trinta dias 
recebiam o valor depositado, 
acrescido de 30 porcento de ju-
ros.
De acordo com o Banco Cen-
tral, a conduta dos arguidos 
levou a que o Estado deixasse 
de arrecadar 29.459.129,80 MT 
(vinte e nove milhões, quatro-
centos e cinquenta e nove mil, 
cento e vinte e nove meticais e 
oitenta centavos) em impostos, 
sobre cerca de 482 milhões de 
meticais apurados. 

Elísio Muchanga 

de 2013 e 2014, anos em que 
foram contraídas as dívidas 
ocultas.
Por outro lado, o CIP refere 
que os limites de endividamen-
to e de emissão de garantias 
devem ter em consideração 
com a estratégia anual de dívi-
da de médio prazo e análise de 
sustentabilidade da dívida do 
Governo, pois deve existir um 
documento produzido anual-
mente sobre a dívida de médio 
prazo, bem como a análise de 

sustentabilidade da dívida do 
Governo. 
 No entanto, o CIP reconhe-
ce que o MEF fez um grande 
avanço ao publicar o Relatório 
de Riscos Fiscais de 2019 e es-
pera que sejam tomadas as me-
didas de mitigação propostas. 
Porém, o Centro de Integrida-
de Pública avisa que o recur-
so ao endividamento interno, 
através de emissão de Bilhetes 
e Obrigações do Tesouro, tem 
atingido proporções alarman-

tes. Só este ano foi fixado um 
limite de 19,4 biliões de meti-
cais, mas sem a respectiva fun-
damentação.
“Considerando que o escândalo 
das dívidas ilegais está a trazer 
um peso muito alto em termos 
de custo nominal, associado a 
juros, assim como consequên-
cias na presente e gerações fu-
turas, isso deve ser motivo su-
ficiente para o Governo pautar 
pelo rigor na gestão da dívida 
pública, o que ainda não está a 
acontecer na totalidade”, diz a 
pesquisadora.
 Outrossim, o cenário actual 
mostra que houve um esforço 
do Governo em rever os dispo-
sitivos legais, mas ainda persis-
te o desafio de implementá-los. 
O facto de o MEF não publicar 
a estratégia anual da dívida de 
médio prazo e a análise da sua 
sustentabilidade, assim como 
actualizar, trimestralmente, o 
boletim da dívida é um claro 
sinal de continuidade na falta 
de prestação de contas na ges-
tão da dívida pública.



17 de Março 2020   |   Terça-feira 17Magazine independente

PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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MagazinadasTexto: Elton Pila

Fotos: Nilton Cumbe

A claridade serpenteia pelo manto negro da noite 
e se impõe logo pela manhã, uma lição pungente 
do que a vida pode ser. Por estes dias, o vermelho 
das acácias tem estado a sucumbir ao peso da es-
tação. Mais dias, menos dias, será apenas o verde, 
de esperança, que tanto precisamos. Há um vírus 
a alarmar o mundo, sobretudo, o primeiro, que 
mata tanto como a odisseia de fuga pelas zonas de 
guerra e de fome e de todo o resto, de lá onde todos 
querem sair e Marie Colvin queria entrar até nunca 
mais poder sair.
Mas agora que sabemos que o vírus fez poiso na 
vizinha África do Sul, talvez estejamos apenas a 
contar os dias para que também nos bata à porta. 
Mais uma catástrofe para juntar-se a tantas outras. Já 
não é novidade, mas ainda é notícia ou, pelo menos, 
devia ser e em todos os órgãos: os ataques em Cabo 
Delgado. Mas, apesar de tudo (e no tudo cabe tudo), 
como a frase que abre e fecha o romance “Rabhia”, 
livro de Lucílio Manjate, somos maning felizes. E é 
o que prova Egídio Vaz, a dar prova de vida, como se 
quisesse dizer que existe para lá dos rectângulos dos 
smartphones e do quadrado das TV’s avermelhadas, 
neste encontro com Leonilda Sanveca, Directora 
de Mestrado em Jornalismo e Estudos Editoriais 
na Universidade Pedagógica de Moçambique, 
experimentada nos estudos de comunicação, deve, 
depois deste primeiro sorriso, tê-lo puxado as 
orelhas pelo que tem estado a escrever… 
 A foto que segue dá-nos uma lição do que é 
aprender a lidar com a crítica. Quem vê Adriano 
Nuvunga, Director do Centro para Desenvolvi-
mento e Democracia e agora a frente também 
do FMO, organização que pugna pela ida de 
Chang aos EUA, e Ernesto Nhanale, Direc-
tor Executivo da MISA-Moçambique, que 
advoga pela liberdade de imprensa e expres-
são, não imagina que, minutos antes destes 
sorrisos, Nuvunga tecia (duras?) críticas ao 
livro que Nhanale acabava de tirar do prelo. 
Mas como cantava Keidje Torres Lima, um 
africano morre, quando o seu sorriso morre. 
Quem há-de ter mais motivos para sorrir é 
o escritor Celso Cossa, anunciado vencedor 
do Prémio BCI de Literatura, neste aperto 
de mão a Manuel Soares, administrador do 
BCI. Era antes – como agora é dito - do 
coronavírus ter-nos chegado tão perto e 
nos ter obrigado a cotoveladas ou punhos 
fechados. Jorge Oliveira não sorri, apenas 
respira fundo, de alívio depois de anunciar o 
vencedor da edição mais polémica da história 
do prémio BCI, enquanto Carlos Paradona, 
com olhar circunspecto, deve estar a per-
guntar aos seus botões qual será a próxima 
polémica neste país tanto dado as polémicas 
e polemices.

(Im) possíveis estórias além da imagem 
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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

 Feliz aniversário! Imag-
inamos como tu deves 

estar feliz por alca-
nçares hoje a idade 
mais esperada de 
sempre. Uma idade 
que marca a fase de 
transição de uma 
vida repleta de fe-
licidade, por isso 

merece uma comem-
oração especial. Tu 

bem sabes que sem-
pre foi muito querido na 

família, sempre olhamos a 
ti de forma diferente, e isso acontece porque 
tu marcas a diferença. 

Meu amor, hoje completas 
mais um ano de vida. 

Foram mais de trezen-
tos dias de vitórias, 
dificuldades supera-
das e sonhos real-
izados. Para mim 
foram 12 meses de 
paz, amor e alegria 

ao lado da esposa 
mais encantadora do 

mundo. É um privilégio 
passar este dia ao teu lado, 

testemunhar a tua felicidade e fazer parte 
da tua alegria e memória. Tu sempre 
serás a mulher dos meus sonhos. Feliz an-
iversário. Te amo, princesa. Parabéns por 
mais um ano de vida. Votos do teu esposo. 

Chila

Osvaldo

Armando 

Albano 

Para este dia tão es-
pecial queria poder 

me expressar com 
as palavras mais 
bonitas do uni-
verso e com elas 
dizer o quanto tu 
és um colega de 
profissão. Mas 

a verdade é que 
não existem pala-

vras suficientemente 
perfeitas e capazes de 

demonstrar todas as tuas quali-
dades. Estas palavras foram escol-
hidas com carinho. O mesmo carinho 
que me inspira a desejar-te toda a 
felicidade do mundo, hoje e sempre.

Que idade linda é a tua, 
que vida preenchida e 

que família incrível 
ajudaste a constru-
ir. Hoje é um dia 
perfeito para hom-
enagear um homem 
de grande valor, que 
é inspiração para a 

família e para todos 
os que o conhecem, pois 

todos dependemos do teu 
carinho, sabedoria e orienta-

ção. O teu profissionalismo é um priv-
ilégio e uma bênção. Por tudo o que és e 
fizeste e continuas fazendo te agradeço!

Hoje quero te desejar 
um dia maravil-

hoso, iluminado 
por sinceras ho-
menagens, por 
muito carinho 
e ainda mais 
amor. Mas que-
ro aproveitar 

também esta 
data para de-

clarar todo o meu 
amor e orgulho. Tu 

és a melhor amiga do 
mundo. O teu espírito, coragem 
e garra são uma inspiração, um 
exemplo e motivo de grande admi-
ração em todos os que te conhecem.

Hamina

Os teus princípios estão 
cimentados e fazem de ti 

uma pessoa madura e 
extremamente bem 
responsável. Mas 
tenho a certeza 
que tu nem vais 
d a r  c o n t a  d e 
quaisquer mudan-
ças em tua vida, 

porque te tornaste 
pai da família muito 

cedo e cresceste. Con-
tinue assim, meu amor. 

Desfrutes do teu dia e tudo 
o que de novo essa idade te trará. Siga 
o teu caminho rumo à felicidade, seja 
ele qual for, desde que nunca te afastes 
da tua família, nem dos teus valores. 
Parabéns. 

Arsénio Jacinto 
Feliz aniversário Ja-

cinto! Há 12 anos 
nasceu o meu pri-
mogénito  que, 
volvidas décadas, 
renasceu o nome 
de um menino 
mais fulgurante, 

com novas possi-
bilidades e contex-

tos de reescrever a 
história. Parabéns filho, 

feliz aniversário, longa vida, alegria 
de viver, paz de espírito, sucesso 
nos estudos, Bênçãos abundantes. 
Que os nossos guardiões continuem 
precedendo os teus passos, para que 
jamais se apague a luz que de ti ir-
radia. Pai, Mãe, Maninho e Família 
te amam.

Em dias como hoje as sau-
dades aumentam, assim 

como o desejo de es-
tar ao teu lado para 
festejar um dia tão 
especial como este. 
Mas mesmo de 
longe espero que 
saibas que nunca 
esqueço tudo que 

já vivemos juntos. 
Espero que o teu dia 

seja maravilhoso e 
celebrado ao lado dos 

que tu mais amas, que a vida te traga 
muitas alegrias todos os dias.

Neusia 



20 Magazine independente Terça-feira   |  17 de Março 2020 

cultura

Grupo teatral divulga autores de forma criativa e interactiva
O grupo teatral “Os Anónimos” faz uma leitura dramática de “Missa Pagã”, da obra de Fernando Manuel, 

visando promover a leitura, proporcionar momentos lúdicos aos participantes e, sobretudo, explorar e 
expressar o prazer sensorial dos textos e divulgar os autores de forma criativa e interactiva.

 III Edição do Festival de 
Teatro Cenas Curtas 
2020

“Mabuko Ya Hina” dinamiza leitura dos 
alunos das escolas primárias

As Cenas Curtas é a forma 
que a Fundação Fernando Lei-
te Couto encontrou para imor-
talizar a literatura, transpor-
tando-a para os palcos através 
do teatro, uma das artes de 
maior enfoque desta casa. As-
sim, decorrem inscrições para 
a III edição do festival. Trata-
-se de um evento cujo prin-
cipal objectivo é celebrar o 
teatro através de três dias de 
programação rica e intensiva.
 O teatro é uma ferramenta 
artística e cultural fundamen-
tal para a sociedade e público, 
pois incentiva, através de en-
tretenimento, um espírito mais 
crítico e reflexivo sobre as rea-
lidades vividas e imaginadas. 
Desde 2017, a Fundação tem 
realizado o Festival de Tea-
tro “Cenas Curtas”, que tem 
vindo a destacar-se como uma 
iniciativa dinâmica e inovado-
ra no panorama do teatro mo-
çambicano.
 No que diz respeito à dura-
bilidade do artista para cena 
curta é que deverá ter a du-
ração mínima de 4 e máxima 
de 8 minutos, sem tolerância. 
O elenco deverá conter um 
número máximo de 3 pessoas, 
sendo que as cenas podem ser 
originais ou feitas a partir de 
uma adaptação de texto/au-
tor já existente. Se for este o 
caso, o autor deverá ser devi-
damente mencionado na ficha 
técnica.
Todos os anos, o Festival Ce-
nas Curtas selecciona dois ob-
jectos e duas palavras que de-
vem estar, obrigatoriamente, 
inseridos na cena. O objectivo 
é criar um elo em comum en-
tre todas as cenas e demons-
trar como os mesmos adereços 
e dramaturgias podem ser usa-
dos de diferentes maneiras.
Em relação a inscrições, elas 
são gratuitas para todos os 
interessados: associações cul-
turais, grupos/companhias de 
teatro amadoras ou profissio-
nais ou artistas individuais. 
Depois de efectivada a inscri-
ção, não poderá́ ser acrescen-
tado nenhum actor ou técnico, 
além dos que estão na respecti-
va ficha de inscrição. 

A Biblioteca do Centro 
Cultural Português, em 
Maputo, acolheu o lança-
mento do livro “A menina 
que vivia na Nuvem”, de 
alunos da Escola Primária 
Completa Maguiguana, 
da “Colecção Mabuko 
Ya Hina”. A publicação 
decorre no âmbito das 
comemorações do 10º 
aniversário do Projecto 
Mabuko Ya Hina, que visa 
dinamizar a leitura. 

Adelina Pinto

Segundo a directora 
da Escola Portugue-
sa em Moçambique, 
Dina Trigo de Mira, 
o Projecto Mabuko 

Ya Hina é uma iniciativa das 
bibliotecas escolares e do pla-
no nacional de leitura, junto 
do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano de 
Moçambique para incentivar 
a leitura.
‟O projecto, ao celebrar o 10º 
aniversário na área de educa-
ção, constitui uma das opor-
tunidades educativas da nos-
sa escola para a disseminação 
da leitura e de língua portu-
guesa, a língua oficial de Mo-
çambique; temos trabalhado 
ao longo desses dez anos com 
o objectivo de integrar mais 
escolas”, disse Mira. 
A directora da Escola Portu-
guesa disse que no distrito de 
Gorongosa a equipa projec-
tou dois modelos de forma-
ção para promotores da lei-
tura, no âmbito do programa 
‟Educação da Rapariga”. 
No projecto importa referir 
que Mabuko Ya Hina faz o 
reconhecimento das necessi-
dades para o melhor funcio-
namento das bibliotecas dis-
tritais e municipais da Ilha 
de Moçambique. 
‟Hoje lançamos uma iniciati-
va em prol da leitura, criação 
e acreditação de sacos de lei-
tura apetrechados de publi-
cações da nossa escola, dan-
do assim respostas a algumas 
das inúmeras solicitações que 

recebemos das escolas, asso-
ciações e organizações pro-
motoras de leitura, por não 
termos capacidade de atri-
buir a todos eles a maleta de 
leitura”, desenvolveu Mira.
Acrescentou que ‟neste âm-
bito implementamos e ideali-
zamos em três escolas-piloto, 
concretamente a Escola Pri-
mária Completa de Polana- 
Caniço A, Maguiguana e a 
Escola Secundária Mateus 
Sansão Muthemba. 
O programa das actividades 
da Mabuko Ya Hina contem-
pla ainda a formação de do-
centes e técnicos, dinamiza-
ção de incentivos e a escrita, 
realização do programa anual 
“Escola com livros em parce-
ria com alunos e associações”. 
A dinamizadora do projecto 
Escrita e criativa, Estela Pi-
nheiro, disse que é possível 
mudar o mundo com as pa-
lavras e estórias, sendo que 
neste universo só a literatura 
é que pode fazer. “Foi assim 
que coloquei um desafio, que 
um grupo de crianças podia 
aceitar, porque acreditam no 
impossível, tendo sido um 
desafio inicialmente feito por 
elas, que no ano 70 era impos-
sível”.  
‟Todas as introduções que 
estão no livro foram escritas 
por um grupo de meninas. O 
desenvolvimento só foi pos-
sível graças a um grupo de 
voluntários da Escola Por-
tuguesa. Este trabalho só foi 
possível porque a Escola Por-
tuguesa tem um centro de 

formação primária que inclui 
a parte gráfica”, disse.
“A menina que vivia na nu-
vem” é o segundo livro da 
“Colecção Mabuko Ya Hina”, 
um projecto de dinamização 
de leitura que conta actual-

mente com 11 bibliotecas es-
colares e 32 maletas de leitu-
ra nos distritos de Maputo, 
Matola, Chibuto e Inharri-
me. 
Uma das actividades deste 
projecto é a realização de 
oficinas de leitura e escrita 
criativa, dinamizadas por 
uma professora de Portu-
guês, da Escola Portuguesa 
– Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa, em colaboração 
com os professores das esco-
las envolvidas.
“A Menina que vivia na Nu-
vem” resulta de um trabalho 
realizado com a Escola Pri-

mária Completa Maguigua-
na, sendo um livro composto 
por quatro histórias conce-
bidas em grupo a partir de 
quatro elementos: uma me-
nina, uma nuvem, uma flor e 
uma gaivota. No final do li-

vro, o leitor é desafiado a es-
crever também a sua histó-
ria. A apresentação do livro 
estará a cargo dos alunos 
envolvidos na concepção das 
histórias e da dinamizadora 
da oficina, Estela Pinheiro.
“O Dia em que as Palavras 
Desapareceram” foi a pri-
meira publicação da “Co-
lecção Mabuko Ya Hina”, 
resultante de uma oficina 
que decorreu na Escola Por-
tuguesa de Moçambique – 
Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa, no ano lectivo de 
2016, também com várias es-
colas do projecto.

Dina Trigo de Mira
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Literatura moçambicana busca inspiração em obras brasileiras

PUBLICIDADE

O poeta Nelson Lineu e 
o escritor Pedro Pereira 
Lopes falaram no Centro 
Cultural Brasil-Moçambi-
que sobre a inspiração na 
poesia de um dos maiores 
autores brasileiros, Ma-
noel de Barros, e da obra 
do romancista Jeferson 
Tenório, de forma a colo-
car em linha a reinvenção 
da literatura brasileira no 
patamar de novos escri-
tores.

Adelina Pinto

Na sua explanação, 
as obras têm em 
vista colocar em 
linha a reinven-
ção da literatura 

brasileira no patamar desses no-
vos escritores moçambicanos. 
Lopes disse que o papel do Esta-
do é criar condições para a dig-
nidade humana, para permitir a 
sobrevivência da sociedade, as-
sim como garantir a sobrevivên-
cia e o futuro com o objectivo de 
obter os próprios sonhos. 

Ligando a questão do incentivo 
à leitura, o Estado tem um pa-
pel bastante importante porque 
a educação, a criação de meios 
para educar permite fazer com 
que as pessoas gostem da leitura 
para construir a cidadania. 
Por outro lado, Lopes frisou que 
um dos elementos do bem-estar, 
no nosso país em particular, é a 
educação, porque uma sociedade 
que não lê está condenada a ser 
escrava. 
No rol das actividades do país, 
o seu papel, muita das vezes, 
acontece quando um Estado tem 
devidamente as suas responsabi-
lidades. “Estou a favor da litera-
tura e cultura enquanto direito 
universal, porque se não for nós 

estamos a criar uma sociedade 
dividida”. 
Por sua vez, Lineu afirmou que 
Manoel Barros nasceu numa 
zona que praticamente não ti-
nha nada, a sua infância acabou 
influenciando a sua obra como 
poeta, conseguiu certas palavras 
que usamos para abarcar outras 
que usaria na poesia dele, é como 
as coisas aconteceram à volta do 
que pensar sobre a poesia e arte 
hoje em dia.  
Lineu disse que o que marca na 
literatura, na história e objecti-
vos tem a ver com os interesses 
que nos dá, ao olhar essas pes-
soas, quer nas palavras, objectos 
de uma forma de interesse, assim 
é a forma para pensar e contem-

plar as coisas. “Quase toda a 
nossa literatura é direccionada 
a prosa feita no campo, daí que 
não aquela elite dominante que 
aparece na nossa história”. Bar-
ros encanta a maneira como tra-
ta o conteúdo. 
Provavelmente pouco conhecido 
pelos leitores moçambicanos, Je-
ferson Tenório tem se revelado 
um ficcionista de grande fôlego. 
Desde 2008, quando teve o seu 
conto “Cavalos não choram”, 
contemplado no “Concurso Pau-
lo Leminski”, apresenta uma 
trajectória de premiações que 
abrem caminho para o reconhe-
cimento cada vez maior dos seus 
escritos. É pelo menos essa a 
análise da professora de literatu-
ra, Bruna Carla dos Santos, da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, no Brasil.
 “Reveste seus personagens de 
um comovente espírito de solida-
riedade, cumplicidade e respeito 
ao outro. João aprende com seu 
Ramiro lições de humanidade 
forjadas na dor e no abandono. 
Mesmo sobrevivendo com pou-
quíssimos recursos, o velho qua-
se sempre faz as suas apostas no 
jogo do bicho. Quando ganha, 
gasta todo o prémio num jantar 
com os vizinhos. Dias depois, 
sem nada para comer, recebe o 
pão salvador das mãos do me-
nino”. Conclui “a partir destes 
gestos e de outros, como o que 

leva o narrador a todo instante 
mencionar o beijo na parede, o 
romance de Jeferson Tenório nos 
fascina e se transforma, ele sim, 
em leitura imprescindível para 
jovens de todas as idades”. 
 Manoel de Barros é uma refe-
rência da literatura brasileira do 
século XX, um pós-modernista, 
próximo das vanguardas euro-
peias e um verdadeiro “mestre” 
de poetas de várias gerações no 
Brasil e nos países de língua por-
tuguesa, tal é o caso de Nelson 
Lineu, conhecido pelo seu verso 
curto, com um lirismo acompa-
nhado por algum sarcasmo.
 Ele (Manoel de Barros) inau-
gurou um estilo único na poesia 
brasileira, ele encontrou a equa-
ção perfeita entre natureza e lin-
guagem, inovadora para a histó-
ria da poesia.
Aquando da sua morte em 2014, 
aos 98 anos de idade, Marcelo 
Bortoloti, publicou um artigo 
na revista Época, em que afirma 
que Manoel se intitulou poeta 
das coisas imprestáveis, amante 
dos objectos jogados fora. “Prefe-
riu olhar para baixo, tirar lirismo 
das pequenezas. Por isso, a sua 
obra foi considerada o ‘apogeu 
do chão’. Em seus poemas apare-
cem musgos, sapos, pedras, rãs, 
árvores e caracóis”. “Gosto de 
alguma coisa na infância que eu 
tenha mijado nela”, costuma di-
zer, recorda Bortoloti.



22 Magazine independente Terça-feira   |  17 de Março 2020 

Secretário de Estado sugere duas federações para os motores 
O Secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, sugere a criação de duas federações para o 

desporto motorizado em Moçambique, nomeadamente de automobilismo e motociclismo, em confor-
midade também com a existência de duas instituições de tutela internacional.   desporto

Há uma semana de quaren-
tena na Madeira, a família 
de Cristiano Ronaldo tem 
desfrutado de todas as como-
didades do novo apartamen-
to que o craque adquiriu no 
Funchal. Depois de Georgina 
Rodríguez ter mostrado, ao 
longo da semana, algumas 
imagens da piscina exterior, 
que fica localizada no sétimo 
piso do prédio (que é todo de 
CR7), agora foi a vez de Ka-
tia Aveiro, a irmã mais nova 
do futebolista, a desvendar 
mais pormenores do luxuoso 
imóvel.
Num conjunto de vídeos que 
partilhou com os seguido-
res do Instagram, a cantora, 
que deixou o Brasil onde vive 
para acompanhar de perto 
o estado de saúde da mãe, 
Dolores, que sofreu um AVC 
no dia 3, mostrou a piscina 
interior onde a família tem 
passado algum tempo a des-
contrair. Nas imagens pode 
ver-se, por exemplo, Cristia-
ninho, de nove anos, a brin-
car com os primos, enquanto 
Katia relaxa no jacúzi com a 
filha mais nova, Valentina, 
de seis meses.
A acompanhar um dos vídeos 
escreveu: “Lar doce lar”. E 
também fez referência ao 
facto de a família ter o pri-
vilégio de poder ter essas dis-
tracções e comodidades numa 
altura em que há muitas pes-
soas de quarentena. “Cenas 
de um filme feitas no confor-
to do lar para mais tarde re-
cordar”. 
Cristiano Ronaldo tem esta-
do refugiado na sua terra na-
tal e ainda não é certo o seu 
regresso a Turim, principal-
mente depois de o seu colega 
de equipa, Daniele Rugani, 
ter acusado positivo no teste 
à Covid-19.

Cristiano Ronaldo em 
quarentena de luxo 

Moçambola vai custar cerca de 80 
milhões e abertura será em Vilankulo  
Em Assembleia Geral Ordi-
nária da Liga Moçambica-
na de Futebol, LMF, foram 
aprovados os relatórios 
de actividade e contas 
do ano passado e o plano 
de actividades do pre-
sente ano. O Moçambola 
vai custar cerca de 80 
milhões de meticais, cuja 
cerimónia de abertura 
será em Vilankulo com o 
jogo ENH e Ferroviário de 
Maputo.

Alfredo Langa  

O execut i v o  d e 
Ananias Coua-
na, presidente 
da Liga Moçam-
bicana de Fu-

tebol, LMF, passou perante 
os seus associados, na semana 
passada, com a realização da 
Assembleia Geral Ordinária, 
onde foram aprovados o relató-
rio de contas e de actividades 
de 2019 e o plano de activida-
des e orçamento para o ano de 
2020.
A magna reunião também pas-
sou em revista a informação 
sobre o protocolo entre a FMF 
e LMF, a transferência de des-
pesas de transporte a serem su-
portadas pelos clubes, a partir 
de 2021, modelos de distribui-
ção dos valores das transmis-
sões televisivas e actualização 
do regulamento de disciplina e 
de competições.
Segundo apuramos do Plano 
de Actividades para a presente 
época, o Moçambola será dis-
putado por 14 clubes, a defron-
tar-se entre si em duas voltas. 
Os jogos na sua maioria serão 
realizados regularmente aos 
fins-de-semana, nomeadamente 
aos sábados e domingos, sendo 
que alguns jogos poderão ter 
lugar nas terças e quartas-fei-
ras, tendo em conta o previsto 
no calendário de competições. 
Nos casos em que os clubes in-
tervenientes tenham que tomar 
parte em competições oficiais 
da CAF ou em outras, para 
que tenham sido devidamen-

te autorizados, será observado 
o previsto no Regulamento de 
Competições da Liga Moçam-
bicana de Futebol. 
O órgão de tutela de futebol 
em Moçambique (FMF), em 
coordenação com a Liga Mo-
çambicana de Futebol (LMF), 
elaborou o calendário de com-
petições para a época 2020. 
O plano de actividades prevê e 
estabelece que o Moçambola-
-edição 2020 tenha o seu início 
a 04 de Abril e o seu término a 
22 de Novembro de 2020.
Para salvaguardar a carga de 
muitos jogos na cidade de Ma-
puto foi feito um sorteio, onde 
os clubes participantes foram 
divididos em cinco grupos. 
Esta arrumação visa evitar 
que se realizem muitos jogos 
na mesma cidade num fim-de-
-semana e nenhum na semana 
seguinte, bem como evitar a 
sobrecarga dos campos de fute-
bol, ao mesmo tempo.
Para a presente edição ficamos 
a saber que serão usados os se-
guintes campos: Estádio Nacio-
nal de Zimpeto, da Machava, 
campo do Clube dos Desportos 
da Costa do Sol, Municipal de 
Vilankulo, Ferroviário da Bei-
ra, HCB do Songo, Estádio 
25 de Junho, Campo da Liga 
Desportiva de Maputo, da Bela 
Vista de Nacala, da Soalpo em 
Chimoio, Xinavane e campo do 
Clube Ferroviário de Quelima-
ne.
No que diz respeito à classe 
da arbitragem, o MAGAZI-
NE Independente apurou que 
a Direcção Executiva da Liga 
Moçambicana de Futebol con-

tinuará a financiar a desloca-
ção dos árbitros em equipas 
ou separadamente ao longo de 
todo o país, estando a cargo da 
CNAF a sua nomeação para 
dirigirem os jogos. 
O presidente da Liga Moçam-
bicana de Futebol, Ananias 
Couana, sobre o transporte 
aéreo disse que “a Liga contra-
tará à LAM 3.059 passagens 
aéreas para o transporte de 
caravanas desportivas nas suas 

deslocações”.
Frisou ainda que “no atinente 
ao Moçambola 2020, a direcção 
da LMF irá disponibilizar e su-
portar as despesas de transpor-
te terrestre”.
Já no que diz respeito ao aloja-
mento, os clubes participantes 
no Moçambola serão suporta-
dos integralmente por si mes-
mos.

LMF tem a pagar à LAM 

46.6 milhões de meticais

No que diz respeito a rubricas 
de despesas totais, ficamos a 
saber que para o Moçambola 
2020 são de 170.346.981,00MT, 
sendo que o custo directo do 
Campeonato Nacional é de 
83.202.269,00MT, sendo que o 
montante de 79.548.910,00 MT 
corresponde a custos de épocas 
anteriores no que se refere a 
passagens aéreas, alojamento e 
transporte terrestre de clubes.
A estimativa de custos com 
o pessoal para 2020 é de 
7.595.802,00 MT, subdividi-
dos em remunerações para os 
trabalhadores, encargos sobre 
remunerações e subsídios para 
os membros dos órgãos sociais 
quando realizem actividades no 
interesse da instituição. 
Sobre o fornecimento e servi-
ços de terceiros estima-se para 
as despesas o valor de 74.5 
milhões de meticais, onde o 
destaque vai para a rubrica de 
transporte aéreo com 49.8 mi-
lhões de meticais, transporte 
terrestre 3.4 milhões de meti-
cais, despesas com a arbitra-
gem e delegados técnicos com 

4.8 milhões de meticais, reu-
niões, gala de futebol e festivais 
1,8 milhões de meticais. 
Sobre gastos e perdas finan-
ceiras, a rubrica em causa faz 
referência aos custos provenien-
tes de encargos financeiros e do 
valor das premiações a serem 
custeadas pela LMF. A previ-
são para 2020 é de 1,05 milhões 
de meticais. 
Nos custos de épocas anterio-
res encontram-se agrupados os 
débitos que a LMF tem a sol-

Momento do sorteio

Ananias Couana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol
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Academia de Xadrez da Matola vai formar 
professores na província de Maputo 

Está cada vez mais apertado 
o leccionamento de xadrez 
nas escolas públicas e priva-
dos na província de Maputo, 
onde num futuro muito bre-
ve pode ter o alargamento à 
escala nacional.
A Academia de Xadrez da 
Matola, em parceria com a 
Associação Provincial de Xa-
drez de Maputo, reclamaram 
e mandou um ofício aos Ser-
viços Distritais de Educação, 
Ciências e Tecnologia, por 
falta de comprometimento 
dos órgãos de educação por 
aceitarem professores no en-
sino de xadrez sem as deseja-
das qualificações.
Segundo deu a conhecer o 
director da Academia de 
Xadrez da Matola, Mário 
Emerson Langa, os Servi-
ços Distritais de Educação 
garantiram haver uma nota 
aconselhando aos professores 
para ter em conta esse aspec-
to.
Frisou que “neste contexto 
não queremos prejudicar a 
ninguém, nós Academia de 
Xadrez, em parceria com 
a Associação Provincial de 
Xadrez de Maputo, com co-
nhecimento da Federação 
Moçambicana de Xadrez, 

iremos fazer uma formação 
de um mês aos professores de 
xadrez a nível da província, 
como forma de os mesmos 
terem noções básicas desta 
nobre arte”.
Apelou aos professores a 
procurarem a Academia de 
Xadrez da Matola ou a as-
sociação para fazerem o 
curso, estando previsto o 
seu arranque no dia 30 de 
Março. 
Entretanto, muito recente-
mente, na cidade de Abu 
Dhabi, teve lugar a rea-
lização do congresso da 
FIDE, que contou com a 
participação do presidente 
da Federação Moçambicana 
de Xadrez, Domingos Langa, 
tendo em jeito de balanço da 
viagem disse que “foram de-
cididas muitas coisas sobre a 
actividade de xadrez global. 
Houve admissão de novos 
membros, e um dado impor-
tante foi o facto da FIDE ter 
dito que vai apoiar as inicia-
tivas da modalidade, com 
maior destaque para as aca-
demias. Nós em Moçambique 
temos uma academia de re-
ferência e vamos seguir com 
as recomendações da FIDE 
para receber os apoios”.       

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
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ver e que respeitam a exercícios 
passados. Até ao fecho das con-
tas tinha por pagar a fatura da 
LAM no montante de 46.6 mi-
lhões, o alojamento dos clubes 
no montante de 19.5 milhões 
de meticais, com a Destinos 
1.5 milhões de meticais, subsí-
dios de deslocação e prémios de 
árbitros 8 milhões de meticais, 
transmissões televisivas no va-
lor destinado aos clubes de 2.6 
milhões de meticais.

Cerimónia de abertura 
será em Vilankulo 

Na gala de futebol realizada 
na semana passada foram dis-
tinguidos os melhores interve-
nientes da edição passada. O 
melhor marcador foi Eva Nga, 
ex-Costa do Sol, que neste mo-
mento está a jogar na África 
do Sul, que recebeu 100 mil 
meticais, o mesmo valor com 
o guarda-redes Victor Guam-
be, do Costa do Sol. O melhor 
árbitro foi Sérgio Lopes, que 
levou um cheque de 50 mil me-
ticais. O Costa do Sol, como 
campeão nacional, recebeu 600 
meticais, enquanto o vice-cam-
peão nacional teve o direito de 
450 mil meticais. Na gala foi 
decidido que o jogo oficial de 
abertura será entre o ENH de 
Vilankulo e Ferroviário de Ma-
puto. 

FMF e LMF unidos 

 A Federação Moçambicana 
de Futebol e a Liga Moçam-
bicana de Futebol assinaram 
recentemente um acordo de 
cedência dos direitos de orga-
nização do Campeonato Nacio-
nal de Futebol (Moçambola), 
nomeadamente regulamentar 
o relacionamento entre as duas 
instituições em diversas maté-
rias, como a definição das com-
petições organizadas e regula-
mentadas pela LMF, número 
de clubes que participam nas 
competições referidas na cláu-
sula, regime de acesso entre as 
competições desportivas não 
profissionais e profissionais, re-
gime aplicável ao licenciamen-
to de jogadores que participam 
nas competições referidas na 

cláusula, licenciamento de clu-
bes, inspecção e vistoria dos 
campos, calendário desportivo, 
regime de autorização relativo 
à realização de jogos particu-
lares, regime disciplinar, arbi-
tragem, organização de activi-
dades das selecções nacionais, 
emissão de cartões de identifi-
cação e acesso a recintos des-
portivos e outras disposições.
Feizal Sidat ressalvou que a 
FMF vai se ocupar pelo desen-
volvendo do futebol, selecções 
nacionais, infra-estruturas, en-
quanto a Liga vai estar estri-
tamente focada na organização 
da principal prova de futebol 
moçambicano.

Por sua vez, Ananias Couana, 
para além de ter mostrado a 
sua satisfação pelo acordo, ga-
rantiu que a Liga Moçambica-
na de Futebol vai continuar a 
trabalhar normalmente para a 
realizar do Moçambola.
Uma das cláusulas do acordo 
indica que para a época 2020 
caberá ao Conselho Jurisdi-
cional da LMF, em última 
instância, conhecer e julgar os 
recursos das decisões da LMF. 
Porém, a partir da época 2021 
e seguintes caberá ao Conselho 
Jurisdicional da FMF, em úl-
tima instância, conhecer e jul-
gar os recursos das decisões da 
LMF.
Segundo apuramos do Diário 
de Moçambique, no que diz 
respeito às transmissões televi-
sivas, o acordo estabelece que 
é da responsabilidade da LMF 
assinar o acordo de cedência 
dos direitos de transmissão te-
levisiva do Campeonato Nacio-
nal da 1ª Divisão. Não obstan-
te, a FMF reserva-se ao direito 
de fazer o streaming nas suas 
plataformas digitais, nos jogos 
desta competição que não este-
jam inseridos no acordo previs-
to na alínea anterior.

Matchedje de Mocuba no 
Moçambola

Estão dissipadas as dúvidas so-
bre quem são os três represen-
tantes das zonas Norte, Centro 
e Sul para o Moçambola-2020, 
que arranca no próximo dia 4 
de Abril. Trata-se da Associa-
ção Black Bulls (Zona Sul), 
Ferroviário de Lichinga (Zona 
Norte) e Matchedje de Mocuba 
(Zona Centro), conforme o co-
municado de 20 de Novembro 
de 2019.
A reconfirmação destas equi-
pas foi feita, recentemente, pelo 
presidente da Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF), 
Feizal Sidat, à margem da ce-
rimónia de assinatura do acor-
do entre este órgão máximo 
gerente do futebol nacional e a 
Liga Moçambicana de Futebol 
(LMF), relativo à organização 
do Moçambola. 
Na altura, o presidente da 
FMF disse que ainda no dia se-
guinte seria emitido um comu-
nicado oficial (já saiu) que le-
gitimava as três equipas supra 

para participarem da maior 
prova do futebol nacional deste 
ano.
Questionado sobre o acórdão 
da FMF que indicava a Liga 
Desportiva de Sofala como re-
presentante da Zona Centro, 
Feizal Sidat disse que o mais 
importante era o comunicado 
que foi emitido.

Jogos da primeira 
jornada 

Costa do Sol-Ferroviário da 
Beira
UDS de Songo-Liga Desportiva 
de Maputo 
Ferroviário de Lichinga- Ferro-
viário de Nacala
Ferroviário de Nampula-Inco-
máti
Black Bulls- Matchedje de Mo-
cuba 
Textáfrica de Chimoio- Costa 
do Sol
ENH de Vilankulo- Ferroviário 
de Maputo    
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Para assuntos 
Administrativos e 

Comerciais

Email:
Multimediacomercial18@gmail.com

Telemóvel:
820152830/847684840

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

Coronavírus força ao adiamento do jogo 
de Moçambique frente aos Camarões 
O jogo entre a selec-
ção de Moçambique e 
Camarões foi adiado, 
dentre tantos jogos, 
como medidas de 
restrições didatas pelo 
coronavírus. A circular 
foi emitida pela Con-
federação Africana de 
Futebol, no cotexto 
africano, enquanto no 
global pela FIFA.

Alfredo Langa  

Na q u i l o  q u e 
constitui uma 
a m e a ç a  d a 
saúde global, 
o coronavírus 

está a criar um impacto ne-
gativo em vários sectores. 
No contexto futebolístico, 
o jogo entre Moçambique e 
Camarões foi adiado devido 
ao coronavírus. A FIFA e 
a CAF emitiram circulares 
cancelando e adiando as 
partidas que estavam mar-
cadas um pouco por todo o 
mundo, devido as restrições 
ditadas pelo Covid-19. 
O país vai se adaptando, 
apesar de ainda não ter um 

caso, oficialmente declara-
do, estando neste momento 
em regime de prevenção. 
Entretanto, o Presidente 
da República, Filipe Nyu-
si, disse que Moçambique 
vai adoptar as regras de 
prevenção da OMS, entre 
as quais limitar para o má-
ximo de 300 pessoas a con-
centração em eventos.
O presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol, 
Feizal Sidat, reagindo à 
circular da FIFA e CAF, 
mostrou-se satisfeito com 

a medida. “É uma medida 
inegável, o coronavírus é 
uma ameaça global. Muitos 
campeonatos na Europa, e 
não só, estão cancelados ou 
adiados para uma data a 
anunciar”. 
Entretanto, o selecciona-
dor nacional, Luís Gonçal-
ves, já havia oficialmente 
publicado, na semana pas-
sada, a pré- convocatória 
dos Mambas para o jogo 
frete aos Leões Indomáveis, 
nome tradicional da selec-
ção dos Camarões. Assim 

ficou a pré-convocatória su-
jeita a alterações: Guarda-
-redes: Guirrugo (UD Son-
go), Victor (Costa do Sol) 
e Franque (Ferroviário de 
Maputo).Defesa: Mexer 
(Bordeaux, França), Zaina-
dine (Marítimo, Portugal), 
Chico (TS Sporting FC, 
África do Sul), Sidique (UD 
Songo), Edmilson (Cape 
Town FC, África do Sul), 
Reinildo (Lille FC, França), 
Geraldo (Amora FC, Por-
tugal).Médios: Telinho (UD 
Songo), Kito (Ferroviário 

de Maputo), Geny Catamo 
(Sporting, Portugal), Kam-
bala (Baroka FC, África do 
Sul), Dominguês (Bidvest 
Wits, África do Sul), Kamo 
Kamo (Vitória FC, Portu-
gal). Avançados: Amâncio 
(Victoria FC, Portugal), 
Witi (CD Nacional, Por-
tugal), Clésio (FC Gabala, 
Turquia), Ratifo (1.CfR 
Pforzheim, Alemanha), Luís 
Miquissone (Simba S.C, 
Tanzânia), Lau King (UD 
Songo) e Reginaldo (FC 
Kaysar).


