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Funcionários saqueiam 
mais de 120 milhões de 
meticais do Tesouro

- Acusa Vasco Joaquim Leitão, co-fundador, 
comandante e conselheiro-mor da Renamo

Caso Matavel vai 
a julgamento em 
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destaques
Malawi acusa Moçambique de ter importado um caso de Covid-19

O Ministério da Saúde do Malawi revelou ter registado na semana passada novos casos importados de Covid-19, 
sendo que um dos casos é proveniente de Moçambique. A nota de imprensa indica que um motorista malawia-

no esteve na cidade da Beira, província de Sofala, e regressou ao país infectado.

Afonso Dhlakama foi savimbizado 

Ataque na zona limite 
entre Manica e Sofala 
faz seis feridos 
Um novo ataque foi registado 
contra um autocarro de passagei-
ros na zona limite entre as pro-
víncias de Manica e Sofala, um 
pouco depois de Mutindiri. O 
ataque feriu seis pessoas na Es-
trada Nacional número 1, princi-
pal ligação entre o Sul e Norte de 
Moçambique. 
‟O ataque ocorreu por volta das 
07:30 horas e as pessoas foram 
atingidas por estilhaços de vidro, 
quando o autocarro foi alvejado 
por “rajadas de balas”, um pou-
co depois de Mutindiri, no limite 
entre as províncias de Manica e 
Sofala”, disse um dos passageiros 
à Lusa.
Os passageiros do autocarro 
teriam pernoitado na zona de 
Muxúnguè, com receio de em-
boscadas que têm sido comuns 
neste troço desde Agosto do ano 
passado.
Entre Mutindiri e Muda Serra-
ção foi montada uma posição mi-
litar que impede a circulação de 
viaturas no troço alvo dos ata-
ques depois das 18:00 horas.
As vítimas deste novo ataque 
foram levadas ao Hospital Rural 
de Muxúnguè, a unidade mais 
próxima.
A Lusa contactou o porta-voz da 
PRM em Sofala, Daniel Macuá-
cua, que prometeu um pronun-
ciamento nas próximas horas.
Esta incursão surge na sequência 
de outras registadas em Mani-
ca e Sofala, tendo provocado a 
morte de 23 pessoas desde Agos-
to em estradas e povoações da-
quelas duas províncias do Cen-
tro de Moçambique.
Na região deambulam guerri-
lheiros dissidentes da Resistên-
cia Nacional Moçambicana (Re-
namo), liderados por Mariano 
Nhongo, acusado pelas autorida-
des de ser responsável pelos ata-
ques, mas que apenas assumiu 
algumas acções.
O grupo tem ameaçado recor-
rer à violência armada para 
negociar melhores condições de 
reintegração social do que as 
acordadas pelo seu partido com 
o Governo.
A zona do ataque tem sido pal-
co de outras incursões naquele 
troço que liga o Norte ao Incho-
pe, importante entroncamento 
com a Estrada Nacional 6 entre 
Beira e Zimbabwe. Lusa

É co-fundador, supremo 
comandante e conse-
lheiro-mor da Renamo. 
Portanto, uma voz auto-
rizada para falar do que 
tem estado a marcar o 
partido. Vasco Joaquim 
Leitão, que tem o cordão 
umbilical caído em Inham-
bane, há muito que foi 
empurrado para a diás-
pora. Aos 92 anos, reside 
em Portugal e é a partir 
de lá que nos responde. 
Da morte de Dhlakama 
à ascensão de Ossufo 
Momade, passando pelas 
reivindicações de Mariano 
Nhongo, quase nada fica 
por dizer nesta entrevis-
ta. 

É 
militante da 
Renamo desde 
a primeira 
hora. Como 
chega ao mo-

vimento?

-A minha participação na 
luta patriótica inicia-se an-
tes da Renamo. O epílogo do 
meu combate foi contra as 
opressões coloniais e, actual-
mente, estou contra neocolo-
nialismo-pseudo-democrático 
que paira sobre o nosso país. 
Eu, como muitos jovens, ins-
pirava-me no Dr. Eduardo 
Mondlane. Quando surgiu a 
notícia do seu covarde homi-
cídio na Tanzânia, angustia-
dos comentamos sem receio 
de que a violenta execução 
do Dr. Mondlane fora obra 
da ala comunista, que se in-
filtrara nos quadros e fileiras 
da Frelimo.
O macabro episódio do si-
lenciamento desse dirigente 
estimulou em mim a postura 
de rebelde, esse choque au-
mentou a minha indignação 
pessoal contra os tiranos ocu-
pantes do território nacional 
e os asfixiantes golpistas co-
munistas que haviam chega-
do ao poder na Frelimo.  
Tal como eu, os habituais 
jovens que se preocupavam 

pelos que viviam miseravel-
mente, começaram a esboçar 
um projecto do tipo Renamo, 
uma vez que para o mal de 
tudo a realidade era que a 
ala comunista se tornara se-
nhora e dona da Frelimo e o 
povo moçambicano no futuro 
poderia se tornar uma “víti-
ma-cobaia”, para sustentar 
um laboratório do empirismo 
comunista, o que na verdade 
desafortunadamente veio a 
suceder.

O caminho do comunismo 
que a Frelimo mostrava 
querer seguir era o que 
mais preocupava? 

-A maioria dos intelectuais 
nacionalistas nessa época co-
lonial conheciam o método 
que os comunistas haviam 
usado para impor as revolu-
ções totalitaristas na União 
Soviética e na China, atra-
vés do sacrifício de 200 e 300 
milhões de opositores nos 
respectivos países. Isto preo-
cupou os jovens e os levou 
a concomitantes debates de 
conceitos dos estatutos, que 
melhor se adequariam para 

descerrarmos um movimento 
que fosse de cariz progres-
sista, que além de defender 
a liberdade ideológica tam-
bém garantisse aos cidadãos 
o seu direito de coexistir sem 
medo. E que identicamente 
ostentasse uma perspectiva 
política que abarcasse todas 
as etnias do país do Rovuma 
a Maputo, respeitando a pro-
moção das suas autonomias 
sócio-culturais e linguísticas, 
orientando-as a tornarem-se 
identificadas numa só tribo, 
“a moçambicanidade”.
E, tendo como prática a prio-
ridade de adoptar uma acção 
absoluta, com ausência de 
restrições 
ou cons-
trangi-
mentos, 
s o b r e  a 
pigmen-
tação da 
pele, a fé 
religiosa 
e crenças 
públi-
cas de múltiplas ideologias, 
quaisquer que elas fossem.
Estabelecimento de um plano 
geral assentado numa inaba-
lável integralização da luta 

em prol da maioria segrega-
da, provinda de 480 anos de 
escravatura. 
E assim activo, devido a 
minha irrequietude fui vá-
rias vezes atormentado pela 
PIDE, que um dia veio pren-
der-me em casa, sacudiram a 
minha falecida mãe, que na 
altura já velhinha caiu cons-
ternada, vertendo lágrimas. 
Contemplando desconsola-
damente o seu menino a ser 
capturado bruscamente, só 
porque se lhe acendera no 
seu juízo a reflexão da cha-
ma da interpretação do sig-
nificado da liberdade, de que 
careciam sofregamente os hu-
mildes cidadãos moçambica-
nos oprimidos. E isso fez com 
que as autoridades coloniais 
me apelidassem de agitador 
extremista, inspirado pelos 
horripilantes soviéticos.
Consequência disso resultou 
em 3 encarceramentos nas 
mais ruins prisões da PIDE 
no período colonial, onde me 
maltrataram muito e fora 
dos calabouços sofri vigilân-
cia apertada aos meus movi-
mentos.

Qual era a ideologia da 
Renamo no primeiro mo-
mento?

-Na verdade, a 1 de Março 
de 1977, à data da funda-
ção da Renamo, os cérebros 
intelectivos de que eu fazia 
parte já haviam arquitecta-
do a ideologia estruturante 
do Movimento da Resistência 
Nacional Moçambicana.
Aos militantes que consti-
tuíam a ala armada, devido 
a sua baixa instrução escolar, 
contornamos a situação aju-
dando-os a interpretarem os 
estatutos, através da prática 
constante daquilo que fizes-
sem directamente no terreno. 

Sem sobrecar-
regar a psico 
dos Rangers 
com cânones 
filosóficos, 
para quem a 
actividade de 
rotina básica 
era combater 
c o m  a r m a s 
empregando o 

corpo e músculos. Achamos 
que nessa ocasião melhor se-
ria somente os preocuparmos 
em adaptarem-se a 3 pensa-
mentos básicos, que eram o 

A violenta execução 
de Eduardo Mondlane 
fora obra da ala comu-
nista que se infiltrara 
nos quadros e fileiras 
da Frelimo.

Vasco Joaquim Leitão
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esqueleto do raciocínio que 
guiava a nossa organização 
de resistência armada. União, 
que consistia ajuntar fileiras 
da Resistência Nacional Mo-
çambicana numa mobilização 
incessante e compacta; Acção 
implacável, que visava de-
senvolver-lhes as virtudes da 
humildade e qualidades da 
disciplina, mas com atitudes 
ferozes a inflingirem mossas 
contra “o abuso do poder” da 
Frelimo; Objectivo capital, o 
propósito era a propaganda 

para a chamada da atenção 
das populações e do mundo 
inteiro, para lhes informar de 
que em Moçambique havia 
nascido um movimento po-
pular nato, que antagonizava 
abertamente a doutrina da 
“guerra-fria” e que emanava 
coragem demonstradora de 
que a couraça do poderoso 
“porta-aviões” Sino-Soviéti-
co, com que a Frelimo tanto 
se gabaritava, não era imune 
às investidas dos valentes e 
fiéis Rangers.

Da morte de Afonso Dhlakama à ascensão de Ossufo Momade

Passaram-se recentemen-
te dois anos da morte de 
Afonso Dhlakama. Como 
recebeu a notícia da sua 
morte? Era já previsível?

-Os que se encontravam jun-
to dele, talvez por temerem 
intimidações físico-económi-
cas e políticas, pouco ou ne-
nhum esforço fizeram para 
sensibilizarem a opinião pú-
blica, os diplomatas da co-
munidade dos doadores e 
mediadores sobre a saúde de 
Dhlakama. Ninguém escre-
veu mais cartas que eu para 
sensibilizar a situação frágil 
do presidente Dhlakama. 
Enviei as missivas para o Va-
ticano, o Presidente Obama, 
a Drª [Federica] Moguerini 
da União Europeia, para as 
Nações Unidas e até para o 
próprio Dr. Mário Rafaeli 
que era o chefe da comitiva 
intermediária designado.
Era necessário encontrar 
uma forma amenizante para 
a vida cansativa que era 
obrigado a viver.
O presidente Dhlakama ti-
nha diabetes em estado 
avançado e isso era do co-
nhecimento óbvio dos me-
diadores, que devem ter tido 
acesso às análises e constata-
do em antemão o cálculo do 
tempo de vida que restava a 
Dhlakama nas condições em 

que o forçavam a viver.
Com esses dados na mesa, 
por que motivo os media-
dores e as Nações Unidas 
aceitaram que a Frelimo 
mantivesse Dhlakama em 
Gorongosa naquele estado 
de um animal encurralado, 
sem pouso, com instabilidade 
constante nos cuidados médi-
co-medicamentosos?
Hoje, mui-
tas  inte l i -
gênc ias  já 
compreende-
ram o por-
quê do Che-
fe de Estado 
ter galgado 
1 5 0 0  k m 
para se em-
brenhar na 
s e l v a  d a 
serra da Gorongosa, corren-
do até o risco de ser baleado 
por um Ranger mais “stres-
sado”. Agora conclui-se que 
foi uma estratégia para man-
ter Dhlakama preso na serra, 
porque se tivesse sido ele a 
deslocar-se a Maputo após 
o aperto de mão alguém po-
deria sugerir que ficasse na 
capital para facilitar os con-
tactos. 
Mas o problema era que as-
sim o Dhlakama poderia 
também gozar de benefícios 
médico-medicamentosos, que 
lhe prolongariam a vida e os 
que se queriam livrar dele 

não desejavam isso de manei-
ra nenhuma. 
É angustiante deduzirmos 
que Afonso Dhlakama foi 
savimbizado medicamente 
e quem está por trás desta 
obra-prima de cariz soviéti-
co?
Houve compra de colabora-
dores internos da Renamo 
que, como Judas ajudaram a 
consumar o feito? Eu tenho o 
meu pensamento, mas a cer-
teza só Deus a possui.        

Teve receio que a Renamo 
acabasse com a morte de 
Dhlakama?

-Ainda que o objectivo da 
savimbização-médica de 
Afonso Dhlakama tivesse 
surtido efeito, o seu súbito 
apagar não abanou as hos-
tes, porque ninguém entrou 
em pânico. Apresentaram-se 
inúmeros candidatos, mesmo 
com Ossufo Momade já como 

coordena-
dor pol ít i -
co interno. 
Isso provou 
o ADN de-
mocrático 
existente na 
alma da Re-
namo, uma 
vez que se 
fosse  nou-
tro partido 

sem cultura democrática esse 
coordenador político interno 
teria sido eleito e anunciado 
indiscutivelmente como lí-
der definitivo. Mas se foi as 
eleições. O resto todos sa-
bem, o vencedor foi Ossufo 
Momade com mais de 60% 
de margem, tornando-se no 
substituto oficial de Afonso 
Dhlakama.

Acha que Ossufo é um 
líder à altura de substituir 
Dhlakama?

-A posição em que Ossu-

fo se encontra é muito mais 
vantajosa em relação a de 
Afonso Dhlakama no que diz 
respeito às suas capacida-
des académico-profissionais, 
no momento das respectivas 
eleições. Afonso Dhlakama 
quando foi eleito para o pos-
to de comandante das forças 
da Renamo, em 1979, tinha 
26 anos. Era inexperiente no 
dirigismo de homens arma-
dos. Não podemos considerá-
-lo analfabeto, porém a sua 
capacidade de ler e escrever 
não era fluente. Lembro-me 
que no princípio designamos 
alguém que o leccionasse na 
língua portuguesa e a concer-
nente gramática.
Agora veja-
mos o grau 
de literacia 
e o conheci-
mento prá-
tico da vida 
de guerrilha 
d o  p r e s i -
dente Ossu-
fo. Na sua 
juventude 
frequentou a Escola Comer-
cial de Nampula. Iniciou a 
sua incorporação nas FPLM, 
onde era comissário político-
-militar e passou pela área de 
saúde militar. Entra para a 
Renamo em 1978 e principia 
treinos militares em Goron-
gosa, seguidamente foi ope-
rar em Tete, Manica e Zam-
bézia. 
A mando de Afonso Dhlaka-
ma abriu a frente de Nampu-
la, em 1983 foi promovido a 
Major-General e, para 9 anos 
depois ser elevado a Tenente-
-General. Em 1999 foi eleito 
deputado da Assembleia da 
República. Em 2007 assu-
miu o cargo de Secretário-
-Geral da Renamo, cessou 
as funções em 2013. Depois 
disso foi nomeado chefe do 
Departamento de Defesa e 
Segurança da Renamo. De 
seguida foi indigitado (interi-
namente) como Coordenador 
da Comissão Política Nacio-
nal da Renamo. Enquanto 
viveu em Maputo dedicou-se 
a aprender Direito no Insti-
tuto Superior Monitor.
É um erro considerar o presi-
dente Ossufo Momade como 
um dirigente sem nenhuma 
bagagem política. A expe-
riência política adquire-se 
com a prática do dia-a-dia. 
Daí que não nos esqueça-
mos também de que o tecido 
político moçambicano está 
constantemente apertado e 
vigiado pelos “esquadrões da 
morte”, para que a corrupção 
possa prosseguir a sua mar-
cha sem incómodos nenhuns.

Como tem visto as de-
clarações e incursões de 
Mariano Nhongo?

-Esta insurreição de Maria-
no Nhongo contra a nossa 
instituição política surpreen-
deu-me. Na Renamo, desde 
os seus tempos de Movimen-
to de Resistência Nacional, 
existiu sempre uma forte 
disciplina, férrea humildade 
e divino respeito pela hierar-
quia.
O presidente Ossufo Moma-
de, quer se queira ou não, 
merece ser respeitado porque 
tem uma legislatura a cum-
prir, que conquistou legiti-
mamente dado que foi eleito 
de forma genuína como man-
dam as regras da democra-
cia sã. Mesmo se tivessem 
sido eleitos Elias Dhlakama 

ou Manuel 
Z e c a  B i s -
sopo ,  com 
certeza que 
o s  r e s p e i -
taria como 
autoridade 
máxima da 
Renamo. 
O Mariano 
N h o n g o  e 

os seus ilustres conselheiros, 
além da justiça nacional, po-
dem eventualmente ser casti-
gados pela Comissão Política 
Nacional da Renamo, devi-
do a transgressão do desvio 
de armas do partido, que 
ele está usando ilicitamente, 
mesmo após a assinatura do 
acordo de Paz a 06 de Agos-
to de 2019.
Estive em Lisboa, no ano 
passado, com o presidente 
Ossufo e sua comitiva. Falá-
mos de muita coisa. Pergun-
tei por que ele não dialogava 
com o Mariano Nhongo e ele 
com aquele sorriso que o ca-
racteriza respondeu-me em 
voz clara: “não faz sentido o 
Mariano Nhongo, por estar 
contra mim, andar a assaltar 
populações, queimar carros 
e dar entrevistas, enquanto 
nem por escrito nem verbal-
mente jamais demonstrou in-
teresse em conversar comigo, 
no mínimo como militante 
e Ranger devia respeitar-
-me como presidente da Re-
namo”; “Nhongo está a agir 
precipitado e incentivado por 
alguém, mas seja como for, 
ele parece demonstrar que 
está acima dos estatutos!”.
Na Renamo-real o diálogo e 
compreensão sempre foram 
qualidades fundamentais, há 
muito tempo mesmo ainda 
na sua fase de Movimento de 
Resistência Nacional Moçam-
bicana, senão o partido já 
não estaria plenamente “uni-
tizado”. A ambição desmedi-
da dos conselheiros de Nhon-
go, que o estão a usar, pode 
dar em suicídio para as duas 
partes. A desmedida cobiça 
política de altos quadros, que 
todos sabem quem são…

É um erro considerar 
Ossufo Momade como 
um dirigente sem 
nenhuma bagagem 
política.

Nhongo e seus consel-
heiros são autênticos 
amadores e desprovi-
dos de força ideológica
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E quem são? 

-São aqueles também que trans-
formaram a sede da Renamo em 
Maputo num prostíbulo.
Ignoraram todos os sacrifícios co-
lectivos com mais de 4 décadas, 
demonstrando um puro amado-
rismo, porque alguns deles até 
foram copiosamente derrotados 
nas eleições para a direcção do 
partido, no dia 17 de Janeiro de 
2019, evidenciando “mau per-
der”.
Durante toda a campanha elei-
toral esqueceram-se da Frelimo, 
prejudicando nitidamente a Re-
namo com ruídos impróprios e 
desnecessários. Isso criou dema-
siada confusão nas mentes dos 

eleitores e simpatizantes indiscu-
tíveis da Renamo. Daí considerá-
-los a Nhongo e seus conselheiros 
autênticos amadores, desprovi-
dos de força ideológica, por isso 
irão pagar caro. Mas a Renamo 
não perdeu as eleições por causa 
destes curiosos políticos cheios de 
birras como meninos mimados 
(pela Frelimo?).
O que derrotou a Renamo foi 
a habitual ousadia criminal da 
Frelimo, permitida por uma ge-
ração frouxa de “doadores” pseu-
do-democráticos (para africanos), 
que estavam como observadores 
(não sei de quê), principalmente 
provindos da União Europeia e 
EUA, bem como alguns técnicos 
das Nações Unidas.

Da cegueira selectiva ao estatuto do segundo mais votado 

Os números da derrota 
da Renamo nas últimas 
eleições foram assus-
tadores, sobretudo se 
pensarmos que a Frelimo 
tinha a popularidade em 
baixa. 

-Foi lastimável a forma como, 
bem cedo, o mundo constatou 
que sob batuta irresponsável da 
Fre l imo se 
iniciara um 
desmoraliza-
do desenrolar 
de inusitadas 
ocorrências 
que empor-
calharam um 
elementar 
acto de recen-
seamento. 
Nestas eleições ficou à vista 
global que houve uma inter-
mediação ultra-desprovida de 
aprazamento e oca em conteú-
do de justiça pelo conflito local, 
mas que se notou ser fortemen-
te orientada para a tenaz de-
fesa dos interesses do conjunto 
do ecossistema capitalista pró-

-industrial que os intermediários 
representam. Desta forma, as 
maliciosas motivações da tensão 
político-militar (mais uma vez) 
foram contornadas em jeito de 
“engenharia-de-perspicácia-ultra-
-neo-colonial”  e passadas para 
segundo plano, lesando com de-
liberada certeza óbvia “as autên-
ticas conveniências básicas dos 
30 milhões de moçambicanos”. 
Uma indisfarçável golpada que 
iria favorecer daí em diante na 

manutenção 
da impopular 
conjuntura 
“do estado 
de coisas” da 
Frelimo. 
Com todas 
estas cínicas 
intrigas, nes-
te momento, 
quatro déca-

das de luta heróica, resiliência 
a permeio, que foram geradoras 
do nascimento de inúmeras con-
quistas “saudáveis”, equiparáveis 
ao sustentáculo fulcral do futuro 
esqueleto da democracia em Mo-
çambique encontram-se prestes a 
serem jogados à lixeira, repudia-
dos por uma intermediação pros-

tituída aos interesses cobiçosos e 
persistentes à unilateral susten-
tação da sua vaidosa máquina 
industrial.
A prática desta série de atitudes 
hipócritas pelas potências indus-
triais é alheia à conveniência do 
auxílio à frutificação, dos desejos 
de obtenção de paz, justiça e es-
tabilidade social em benefício dos 
ora 30 milhões de moçambicanos 
e, no fundo, é uma completa dis-
cordância ao ‘estado de espíri-
to’ da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que delineia 
indiferentemente a “garantia” 
dos direitos humanos e liberda-
de básicos, a todos os povos do 
mundo.

A fraude é mesmo o único 
elemento que deve ser 
chamado para explicar a 
derrota da Renamo?  

-Por que continuar com a regra 
da impunidade às propositadas 
práticas de desregramentos por 
marginais políticos e obrigam 
os povos a andarem manifesta-
mente abertos à ideia de perda 
de confiança nas instituições po-
líticas, nos partidos políticos; nos 
seus dirigentes políticos e já du-
vidam (com razão) também da 
honestidade das instituições de 
cooperação internacionais cujos 
corredores estão infestados de 
directores, secretários e funcio-
nários que comungam com os al-
tos quadros e dirigentes políticos 
corruptos de estirpe arrogante, 
dos 55 países do mártir Conti-
nente Africano.  
Não foi corajosa, porém realista 
a apreciação emitida pela comis-
são de observadores da União 
Europeia e dos EUA (altos doa-
dores), que sentenciaram que a 
campanha e as eleições de 15 de 
Outubro de 2019 foram de cariz 
fraccionário; com sentido úni-
co (num regime de democracia 
multipartidária) que promove-
ram elevadíssimas evidências de 
desregramento com aparência 
criminal, que difundiram à esfe-
ra global uma imagem doentia 
da estampa multipartidária do 
tecido político moçambicano, sob 
inteira incumbência do comité 
central da Frelimo. Ignoraram 
na íntegra a anulação do resul-
tado dos falsos 73% nas eleições 
de 15 de Outubro de 2019; com 
a marcação de novas eleições em 
moldes civilizados, com uma in-
termediação justa, sincera e em 
conformidade com os ditames 
democráticos.

Agora foi criado o esta-
tuto do segundo mais 
votado. Vários círculos 
falam de um estatuto 
para acomodar Ossufo 
Momade. Como olha para 
isso?

O estatuto do “pre-
sidente do segundo 
partido mais votado” 
é uma treta. O presi-
dente Ossufo Momade 
não se consola com 
esse rebuçado

-O líder da Renamo não será 
jamais aliciado pelo rebuçado 
que constitui a sua última per-
gunta. Assim, não obstante os 
resultados fraudulentos terem 
sido oficializados em definitivo, o 
presidente Ossufo Momade com 
altivez patriótica e dignidade 
política está determinado a cum-
prir na íntegra e humildemente 
a essência do que foi aprazado 
no acordo de conciliação. Sabe 
porquê? Porque o presidente 
da Renamo quando assinou o 
acordo final fê-lo em nome dos 
30 milhões de moçambicanos. 
Também assegura com nobre-
za sob sua representação legal 
no país e no mundo e ainda o 
revigoramento incondicional 
de acções de manutenção de 
um ambiente de paz efectiva. 

Similarmente, garante com 
honradez desprover-se por 
completo de entabular seja 
qual for o motivo, a postura 
do exercício do início da recon-
tagem de armas e munições, 
que apadrinhe o desencadear 
doutra tensão político-militar 
(provando “na prática” nada 
ter a ver com o plano Nhon-
go). Portanto, o estatuto de 
“segundo partido mais vota-
do” é uma treta e fiquem des-
cansados todos os adeptos da 
Renamo, que o presidente Os-
sufo Momade não se consola 
com esse rebuçado, porque ele 
como todos nós sabemos que 
todas as 5 eleições que houve 
em Moçambique foram espec-
tacularmente vencidas com evi-
dência pela Renamo.

ISCTAC toma medidas para 
salvaguardar integridade académica 
Uma das apostas da instituição 
é justamente na consolidação 
da formação do corpo docen-
te, investindo por isso na ele-
vação do grau universitário do 
seu corpo docente para níveis 
de mestrado e doutoramento, 
contando para o efeito com 
protocolos firmados com uni-
versidades internacionais que 
colaboram com o ISCTAC no 
capítulo da formação.
O Instituto Superior de Ciên-
cias e Tecnologias Alberto Chi-
pande, ISCTAC, determinou a 
retirada com efeitos imediatos 
do título de mestre ao cidadão 
Ilídio Cuco, até então docente 
daquela instituição de ensino. 
Reagindo à denúncia do Cen-
tro de Jornalismo Investigati-
vo sobre as falsas qualidades 
do visado, a direcção daquela 
instituição de ensino superior 
ordenou a realização de uma 
investigação para apurar a ve-
racidade dos factos relatados 
pelo Centro de Jornalismo In-
vestigativo.
Júlio Taimira, vice-reitor do 
ISCTAC, revelou que a sua 
instituição é implacável com 
qualquer tentativa de fraude 
e, por isso, tomou uma série 
de medidas para esclarecer o 
caso. “De alguma forma, como 
podemos ver, o ISCTAC foi en-
ganado. Vamos tomar as três 
medidas de carácter adminis-
trativo e legal para salvaguar-
dar a integridade da nossa ins-
tituição. Fizemos um conjunto 
de diligências logo que fomos 
abordados pelo Centro de Jor-
nalismo investigativo no sen-
tido de obter a autenticidade 
dos documentos apresentados 
pelo referido professor”, disse 
para depois acrescentar que 
“foi tomada a decisão de retirar 
o título de mestre” ao referido 
docente, para além de outras 
medidas que poderão culminar 

com o seu desligamento defi-
nitivo do ISCTAC, incluindo 
uma participação criminal jun-
to das autoridades.
Com as medidas anunciadas, 
o vice-reitor deixou claro que 
aquela instituição de ensino su-
perior sedeada na Beira é total-
mente contrária a este tipo de 
conduta e distancia-se do com-
portamento do cidadão Ilídio 
Cuco. 
Apesar do episódio “Cuco”, 
o Instituto Superior de Ciên-
cias e Tecnologias Alberto 
Chipande é marca de sucesso 
académico e crescimento as-
sinalável, contando com cin-
co faculdades e ministrando 
vinte e três cursos de nível de 
licenciatura, incluindo cursos 
de pós-graduação e 2º ciclo de 
formação de forma integrada 
em Ciências Jurídicas, Ciências 
Políticas, Ciências de Saúde e 
engenharias.  Por outro lado, o 
ISCTAC dispõe de avançados 
laboratórios que contribuem 
numa formação de qualidade.
Uma das apostas da instituição 
é justamente na consolidação 
da formação do corpo docente, 
investindo por isso na eleva-
ção dos graus universitários do 
seu corpo docente para níveis 
de mestrado e doutoramento, 
contando para o efeito com 
protocolos firmados com uni-
versidades internacionais que 
colaboram com o ISCTAC no 
capítulo da formação.
 Está em curso a construção do 
campus universitário na Beira, 
sendo por isso uma das poucas 
instituições de ensino superior 
a dispor de instalações pró-
prias, para além de dispor de 
uma rádio e televisão univer-
sitária e revista científica com 
classificação internacional no 
nível B3. Prevê lançar nos pró-
ximos tempos um jornal digital 
e tabloide. 
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destaques
Tanzânia envia militares para região fronteiriça com Moçambique

O Governo da Tanzânia enviou contingentes das Forças Armadas para a fronteira com Moçambique, face à 
violência armada que atinge a província de Cabo Delgado, anunciou o Governo de Dar-es-Salaam. A ministra de 

Estado avançou que na fronteira com Moçambique o Exército tanzaniano vai conter eventuais ameaças dos 
insurgentes.

oze integrantes de uma 
rede de corrupção para 
desvio de fundos na 
Direcção Nacional do 
Tesouro (DNT), liderada 
por funcionários deste 
órgão, que usaram ami-
gos e familiares, saquea-
ram, desde 2016, mais de 
122 milhões de meticais 
destinados ao pagamen-
to da dívida interna. Um 
dos cabecilhas da fraude, 
Filomena Robate, funcio-
nária da DNT e filha de um 
reformado comandante 
da Polícia de Trânsito em 
Tete, encontra-se foragi-
da.

Nelson Mucandze

Os fundos que de-
viam servir para 
o pagamento dos 
credores internos 
foram desviados 

por seis funcionários do De-
partamento de Contravalores, 
Registo e Serviço da Divida 
(DCRSD), num esquema que 
contou com a colaboração de 
funcionários do banco BIM, 
além de familiares e amigos 
que recebiam milhares de me-
ticais em suas contas. De lá, 
o dinheiro era usado para ali-
mentar o luxo desta rede cor-
rupta, que privilegiava carros 
e imóveis. Mas este é um dado 
não conclusivo, que, segundo 
apuramos, ainda está a ser in-
vestigado pelo Ministério Pú-
blico. Até ao momento duas 

viaturas e dois imóveis foram 
identificados.
De acordo com documentos 
vistos pelo MAGAZINE In-
dependente, os implicados, a 
contas com a justiça, num tra-
balho liderado pelo Gabinete 
Central de Combate à Corrup-
ção (GCCC), manipulavam o 
sistema informático da Conta 
Única do Tesouro (CUT) e em-
polavam os valores que deviam 
ser pagos a credores do Estado, 
no âmbito da dívida pública 
interna, que inclui aquelas dívi-
das às empresas decorrentes de 
serviços e obras prestados ao 
Estado mas nunca pagas.
As transferências fraudulentas 
eram remetidas, depois de em-
poladas, para alguns credores, 
e outras para contas de bene-
ficiários fictícios, domiciliadas 
nalguns bancos comerciais lo-
cais.
O Estado moçambicano foi de-
fraudado, de 2016 a 2018, em 
mais de 122 milhões de meti-
cais, descobertos depois de uma 
minuciosa investigação forense 
e auditoria técnica ao sistema 
informático, contas de bancos e 
empresas, e uma reconciliação 
de todas as transacções finan-
ceiras e ou pagamentos feitos 
pelo Departamento do Serviço 
da Dívida  durante o tempo da 
vigência.
Segundo apurou este jornal, 
houve casos em que os saquea-
dores dos cofres públicos falsifi-
cavam a assinatura do director 
nacional do Tesouro, Adriano 
Ubisse, 
Nesta operação foram cons-
tituídos arguidos Agostinho 
Uisque, chefe do DCRSD, 
Henrique Cumbe, chefe do Re-
partição Central de Serviço da 
Dívida, Elija Sitoe, sem vínculo 
laboral com o Estado, Glória 
Mabota, da Direcção Nacional 
do Tesouro, e Dalton Wazane, 

Destinados à dívida interna: Funcionários 
saqueiam mais de 120 milhões do Tesouro

Nas últimas 24 horas Mo-
çambique registou mais 12 
casos de infecção pelo novo 
coronavírus, elevando para 
103 o número de casos posi-
tivos. Os testes foram realiza-
dos no laboratório do Institu-
to Nacional de Saúde (INS), 
sendo que dos 250 casos sus-
peitos, 238 revelaram-se nega-
tivos e 12 positivos para o ví-
rus e não houve nenhum caso 
recuperado, mantendo assim 
os 34 recuperados. Os casos 
apresentados ontem foram 
detectados através da vigilân-
cia activa realizada pelos téc-
nicos de saúde nas unidades 
sanitárias aos pacientes sus-
peitos de Covid-19, ao longo 
de todo o país.   
O ministro da Saúde, Armin-
do Tiago, apresentou o grau 
de distribuição dos testes rea-
lizados pelo INS, nas últimas 
24 horas, sendo que 13 são 
da província de Cabo Delga-
do, 02 da província de Tete, 
02 da província de Manica, 
06 da província de Sofala, 06 
da província de Inhambane, 
83 de Maputo e 138 casos 
da cidade de Maputo.  Em 
relação aos 12 casos positi-
vos, 09 são moçambicanos e 
03 são estrangeiros e todos 
apresentam sintomas leves ou 
moderados. “A maioria dos 
casos que testaram positivo 
são resultantes da vigilância 
activa onde técnicos da saúde 
deslocam-se às unidades sani-
tárias em busca de pacientes 

com sintomas da Covid-19 e 
eventualmente testamos. Ao 
longo desse período temos fei-
to essa testagem e hoje temos 
resultados diferentes desse 
processo”, disse Tiago.
 Acrescentou que este é um 
rastreio de rotina realizado 
nas unidades sanitárias ao 
longo de todo o país, sendo 
a primeira vez que essa vigi-
lância surte algum efeito será 
desencadeado um processo de 
rastreio dos locais e contactos 
que estes tiveram nas últimas 
semanas.    
O ministro indicou a cidade, 
sexo e idade de cada indiví-
duo que testou positivo à Co-
vid-19, tendo começado pela 
cidade nortenha de Pemba, 
onde temos 06 casos positi-
vos, sendo 03 moçambica-
nos, dois do sexo masculino 
de 29 e 60 anos de idade, 
respectivamente, e outro 
indivíduo do sexo feminino 
de 25 anos de idade.  Ainda 
na cidade de Pemba exis-
tem dois indivíduos de na-
cionalidade chinesa do sexo 
masculino de 45 e 57 anos 
de idade e um brasileiro do 
sexo masculino de 48 anos 
de idade. 
Na cidade da Beira existem 
04 moçambicanos que tes-
taram positivo à Covid-19, 
destes há um bebé de sete 
meses do sexo masculino e 
uma criança de 10 anos do 
sexo masculino. Um indiví-
duo de 52 anos do sexo fe-

minino e outro de 24 anos 
também do sexo feminino. 
Na cidade de Inhambane 
temos um moçambicano do 
sexo masculino de 29 anos 
de idade. Na cidade da Ma-
tola temos um moçambica-
no de 47 anos do sexo mas-
culino.   
Assim, actualmente Moçam-
bique conta com 103 casos 
positivos registados, sendo 
94 de transmissão local e 9 
casos importados. 
De salientar que o rastreio 
que vinha sendo feito na pe-
nínsula de Afungi, no acam-
pamento da Total, terminou 
no passado domingo. 
O Ministério da Saúde con-
tinua a apelar a observân-
cia, com rigor, seriedade e 
responsabilidade, de todas 
as medidas de prevenção da 
covid-19, reiterando que fi-
car em casa, lavar sempre as 
mãos com água e sabão ou 
cinza ou usar desinfetante; 
sempre que tossir/espirrar 
cobrir a boca com o braço 
dobrado em forma de “V” ou 
um lenço de papel e depois 
deitar ao lixo e de seguida la-
var as mãos, evitar tocar na 
cara: olhos, boca e nariz sem 
lavar as mãos, manter distân-
cia de 1,5 metro em relação a 
outras pessoas, evitar o aper-
to de mão, abraços, beijos, 
evitar locais com aglomerados 
de pessoas e usar máscaras 
nos locais públicos ou com 
aglomerado. Redacção 

vinculado ao Banco Millen-
nium BIM na cidade de Tete, 
todos em prisão preventiva 
desde Março passado. 
Filomena Robate, um dos ca-
becilhas do esquema, que terá 
introduzido no esquema a sua 
irmã Felismina Robate (já no-
tificada), encontra-se foragi-
da. As duas são filhas do an-
tigo comandante da Polícia de 
Transito na província de Tete, 
Raimundo Robate. 
Outros arguidos notificados são 
Virgínia Rafael, do DCRSD, 

no sector da Dívida Externa, 
Olga Isabel de Matos, da DNT, 
e Amílcar Chirindza, que tra-
balhou na área da dívida públi-
ca, na sede da DNT.
Foram também constituídos 
arguidos César Coba e Tiago 
Bernardo, funcionários suspen-
sos do Millennium BIM na 
cidade de Tete e amigos do 
co-arguido Elija Sitoe.
Documentos consultados pelo 
MAGAZINE indicam que 
o esquema complexo criado 
para viabilizar o roubo en-

volvia a criação de empresas 
falsas, falsificação de assina-
turas, criação de perfis fictí-
cios no sistema informático e 
obrigava por vezes que o gru-
po forjasse documentos, entre 
outras manobras para defrau-
dar o Estado.
Ao todo, o grupo cometeu cri-
mes de peculato, de abuso de 
cargo ou função, participação 
económica em negócio, asso-
ciação para delinquir, crime 
de furto de documentos e bran-
queamento de capitais.

Número de casos positivos de Covid-19 
dispara para 103 no país
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Caminhos possíveis para as saídas 
das crises?!? E porque não?

O que fazer quando a pan-
demia do corona vírus dei-
xar de ser mais um obstácu-
lo ao desenvolvimento?
Este meu humilde contribu-
to é essencialmente virado 
para a Provincia de Sofala. 
Tem como ponto de partida 
as últimas DUAS CRISES 
que nos afectaram profun-
damente: IDAI em Março  
2019 e O CORONA VIRUS, 
Março/Abril/Maio de 2020, 
ainda em curso, avisada-
mente decretado o Esta-
do de Emergência também 
para  Maio.
O que se poderá ir  pensan-
do, calma .... temos tempo, 
preparando, organizando, 
atempadamente planifican-
do,  pois,  tempo não nos 
falta,  para se fazer , quan-
do for declarada a desace-
leração ou o fim da pande-
mia, a nível da pequena e 
média empresa de Sofala? 
A comunidade internacional 
onde a situação foi muitis-
simo mais grave começou a 
abertura social e económica.
Todo o Mundo vai dizer,  
mas não temos dinheiro e 
ninguém nos empresta!
Mas antes de termos o tal 
dinheiro próprio ou empres-
tado, lá irei também tocar 
este tema, mais à frente. 
O que podemos fazer com 
apoio totalmente gracioso 
das várias Associações Em-
presariais localizadas na 
Provincia? Com o apoio dos 
grandes empresários e das 

grandes empresas? Porque 
não um apelo aos orgãos 
de comunicação social para 
mais e melhor apoiar um 
desafio destes? Com o apoio 
do Conselho Provincial de 
Sofala da Ordem  dos Ad-
vogados, também a titulo 
gracioso? E do IPAJ? As 
Universidades e os estabe-
lecimentos de ensino técnico 
profissional estão atentos e 
disponiveis para estes desa-
fios? Acredito plenamente 
que muitos e bons cidadãos 
cada um com o seu saber e 
a sua profissão, estão tam-
bém graciosamente dispo-
niveis. Ou ficarmos senta-
dos armados em vitimas e 
a murmurar a toda a hora? 
Tenho pena é das VITI-
MAS, DAS”VITIMAS”.....
Que produções há,  sejam 
de que tipo for,  em toda a 
Provincia de Sofala sempre 
a nivel do pequeno e médio 
produtor e que mercados 
há na mesma Provincia ou 
possivel colocação nas Pro-
vincias de Manica,  Tete e 
Zambézia, a chamada região 
centro? E porque não os 
mais ousados atirarem-se a 
mercados estrangeiros, no-
meadamente Malawi, Zâm-
bia, Zimbabwe e África do 
Sul, por exemplo? Querem 
fazer,  mas não sabem? Va-
mos encontrar aqui na Pro-
vincia quem sabe e trans-
mita o seu conhecimento, 
o seu saber aos outros ,  
também graciosamente. Só 
pensamos em comércio, in-
dústria e agricultura ou 
pecuária? E a prestação de 
serviços?
 Os INCOTERMS 2020 e a 
sua aplibalidade está breve 

PUBLICIDADE

A Empresa Magazine Mulitimdia, SA, avisa os estimados cliente que tenham facturas em 
atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2019, para procederem a sua regularização, 
no prazo maximo de tirinta (30) dias, de modo a não afectar o fornecimento de jornais no 
próximo ano de 2020, cujo processo de ronovação já iniciou.

em prática. Como sabemos 
“ As regras INCOTERMS 
definem importantes res-
ponsabilidades para com-
pradores e vendedores a 
respeito da entrega de mer-
cadorias no âmbito de con-
tratos de compra e venda. 
São regras reconhecidas por 
determinarem a alocação 
os custos e os riscos entre 
as partes. As regras INCO-
TERMS são normalmente 
incorporadas em contra-
tos de compra e venda de 
mercadorias no mundo in-
teiro e já se tornaram par-
te integrante da linguagem 
diária do comércio inter-
nacional. “ Assim e a par-
tir deste ano temos como 
REGRAS PARA QUAL-
QUER MODO OU MOOS 
DE TRANSPORTE: EX 

WORKS/ NA FÁBRICA, 
FCA/FRANCO TRANS-
PORTADOR, CPT/FRAN-
CO PAGO ATÉ,  CIP/
TRANSPORTE E SEGU-
RO PAGOS ATÉ, DAP/
ENTREGUE NO LOCAL, 
DPU/ENTREGUE NO LO-
CAL DESCARREGADA, 
DDP/ ENTREGUE COM 
DIREITOS PAGOS. Como 
REGRAS PARA TRANS-
PORTE MARITIMO OU 
POR  V IAS  NAVEGÁ-
VEIS INTERIORES: FAS/
FRANCO AO LONGO DO 
NAVIO, FOB/FRANCO A 
BORDO, CFR/CUSTO E 
FRETE, CIF/ CUSTO SE-
GURO E FRETE. Pelo que 
a partir de 2020, a última 
revisão foi em 2010, temos 
11 INCOTERMS da Cama-
ra de Comércio Internacio-

nal.
Mas estamos a fa lar  de 
que produtos por exemplo? 
Agricolas,  como batata, 
arroz, couves, beringela, 
cebola, nanos, nabiça, cou-
ve troncha,  tomate, espi-
nafres, repolho,abobora, 
pepino,  alface,rúcula,  pi-
mento ,   mandioca ,  ma-
dumbe, bata doce, abóbo-
ra,  cacana, gengibre, piri 
piri, salsa, gergelim, milho, 
trigo, meixoeira, mapira, 
melancia, limoes, laranjas, 
ananazes, abacates, goia-
bas, atas, anonas, papaia, 
bananas,etc, etc, etc. E o 
mikate já conhecido e di-
vulgado a nivel mundial 
desde 1586?
Potenciais clientes? Merca-
dos e mercadinhos, ( Ma-
quinino, Ponta gêa, Goto, 

Augusto Macedo Pinto
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As crónicas de futuro vão 
reconhecer que durante a 
pandemia da Covid-19 a 
cidade de Maputo, sobretu-
do a sua zona de cimento, 
a sua baixa digamos assim, 
conheceu também um ou-
tro aspecto aprazível para 
quem gosta de dar um pas-
seio pela tarde ou nos fins-
-de-semana à pé
Os cronistas do futuro vão 
assinalar que, depois de 
muitos anos de bagunça 
com a agressiva actividade 
de vendedores informais, 
foi no tempo da pandemia 
da Covid-19 que o Conse-
lho Municipal da cidade 
consolidou a sua estraté-
gia de txunar Maputo, or-
ganizando o desordenado 
comércio informal, tarefa 
nada fácil, mas possível.
Neste Maio de 2020, o Con-
selho Municipal passou da 
teoria e estudos para a prá-
tica e acções concretas. Fez 
o levantamento do número 
dos vendedores informais 
que haviam tomado de as-

salto a parte baixa da cida-
de e começou a sua integra-
ção em mercados formais 
nos distritos municipais.
São cerca de 4000 os ven-
dedores informais alistados 
que exerciam diversas acti-
vidades de forma desorga-
nizada na baixa da cidade, 
que agora estão em proces-
so de integração nos mer-
cados formais que tinham 
bancas às moscas pela sim-
ples razão de que alguém 
meteu na cabeça que os 
citadinos não entram nos 
mercados.
Os números falam por si. 
Mais de 2020 vendedores já 
têm espaços nos mercados 
e lá vendem os seus produ-
tos. 2300 vendedores de di-
versos produtos escolheram 
o recinto junto ao Centro 
Emissor de Laulane para 
exercerem as suas activida-
des, que vão desde a venda 
de alimentos confecciona-
dos à comercialização de 
roupas usadas ou de outras 
quinquilharias como telefo-

nes, aparelhagens, sapatos 
e outros.
Na praia da Costa do Sol, 
as barracas desorganiza-
das e de muito mau gosto 
para a nossa cidade, onde 
as mamanas vendiam os 
seus frangos e magumbas, 
foram removidas, dando lu-
gar a beleza e frescura que 
encorajam um passeio em 
família à pé ou de carro ou 
ginástica em grupo ou indi-
vidual.
Ninguém disse que os ven-
dedores informais estão 
proibidos de fazer os seus 
negócios. Ninguém disse que 
eles devem morrer de fome 
como alguém insinuou para 
justificar a bagunça. Todos 
de boa-fé concordam que 
os informais devem realizar 
a sua actividade de forma 
organizada, desde que não 
prejudiquem a terceiros e 
não belisquem a estética da 
cidade e não violem as pos-
turas camarárias.
E para mostrar transparên-
cia e seriedade, o Conselho 

Municipal começou a publi-
cação de listas de informais 
que já estão integrados ou 
estão em processo de inte-
gração. Isso encoraja os que 
ainda pensam que vão con-
tinuar nas ruas da cidade. 
Isso mostra que há futuro 
e decência neste negócio de 
rua que até era feito de for-
ma insegura.
Nas barracas do Museu co-
meçou já a transferência de 
barracas e bancas que darão 
lugar a beleza e seguran-
ça daquela zona da cidade. 
Finalmente! O Museu deve 
ser destino turístico de elei-
ção para gente de dentro e 
de fora do País, incluindo 
aqui visitas ao Museu da 
História Natural aos fins-
-de-semana.
Está pois de parabéns o 
Conselho Municipal. Sabe-
mos que chegar até onde se 
chegou não foi tarefa fácil. 
Foi preciso pôr a cabeça a 
funcionar. Queimar as pes-
tanas. Reunir gente e aus-
cultá-la. Harmonizar grupos 

de sensibilidades diversas. E 
aqui está o resultado. Para 
quem diz que Democracia 
custa ou é impossível em 
África, aqui está o resulta-
do de um trabalho feito em 
moldes democráticos.
Deve-se continuar, pois, 
a organizar os informais, 
mesmo os renitentes que 
continuam nas esquinas da 
baixa juntamente com os 
guardas dos prédios e das 
instituições sujando a cida-
de e perigando a saúde pú-
blica. Deve-se desencorajar 
a todos os que vendem um 
pouco de tudo e em todo o 
lado, incluindo os guardas 
das zonas chiques da Pola-
na, Sommerschield, Coop, 
Malhangalene e outros.
Viver na cidade tem regras. 
Não importa o grau da nos-
sa pobreza. Temos que res-
peitar as regras da cidade e 
ponto parágrafo. Em tempo 
de corona, Comiche e sua 
equipa estão mesmo a txu-
nar Maputo. O que é muito 
bom!

Comiche e a cidade txunada 
em tempo de Covid-19

Pra ia  Nova ,  e tc )  super 
mercados grandes superfi-
cies, hoteis, restaurantes, 
grandes familias. Como fa-
zer a distribuição? Criar 
uma ou várias pequenas 
de distribuição para este 
efeito. Que principos terão 
de nortear estas empresas? 
Rigor, pontualidade, qua-
lidade dos produtos e qua-
lidade do serviço, regulari-
dade, segurança, certeza. 
Cuidado nem todos temos 
perfil para sermos empre-
sários pequenos que pos-
samos ser de uma empresa 
de logistica ou distribuição. 
Aqui nunca funcionárá o 
“amanhã” ou “estou a vir”. 
Criar meios de oferta de 
distribuição que permitam 
o porta a porta?
E a costa da Provincia de 
Sofala banhada pelo Indico 
bom peixe e marisco tem?!? 
Estamos a comercializar 
bem aquilo que artesanal-
mente capturamos?!? Em 
me io s  de  f r i o?  Em boa 
distribuição? Chegamos a 

todos os potenciais merca-
dos?
Será que o mercado está já 
esgotado também  a nivel 
de prestação de serviços 
de boa qualidade, rigor e 
cumprimento de prazos de 
pedreiros, carpinteiros, ca-
nalizadores, serralheiros, 
electricistas, pintores, me-
cânicos de automóveis, etc, 
etc, etc, ?????
Que outras produções há 
nesta Provincia que possa-
mos vender, distribuir colo-
car no sítio certo?
Os transportadores peque-
nos e médios já existen-
tes, estão organizados em 
garantir retornos no seu 
habitual tipo de cliente di-
reccional? De um só sen-
tido? Como poderão eles 
contribuir neste desafio que 
também é deles? Venham 
ideias exequiveis!
Porque não dar uma leitura 
ao PLANO ECONÓMICO 
E SOCIAL e encontrar lá 
alguns caminhos, algumas 
oportunidades de negócio?

Agora um recadinho para 
a banca comercial, que tal 
criar juros verdadeiramente 
bonficados para emprésti-
mos de projectos também 
verdadeiramente credíveis 
e  empreendedores? Que 
tal serem de um prazo de 
dois a cinco anos? E o pri-
meiro ano sem juros? Com 
uma moratória de seis me-
ses do inicio do pagamento 
da primeira prestação? Por 
exemplo.
Será que já temos o su-
f iciente na Provincia de 
Sofa la em qual idade de 
pequena oferta de restau-
ração para um bom peixe, 
um bom marisco uma boa 
carne? Bons petisquinhos 
para todo o tipo de gosto e 
para todo o tipo de cliente-
la? Estará o mercado satu-
rado? Porque não apostar 
na alta qualidade de um 
caril de amendoim  galinha 
do campo, de um bom ca-
ril de chipa, de camarão, 
um bom naco de carne gre-
lhado, uma boa caldeirada 

vde cabrito? Um peixe bem 
grelhado? Umas ameijoas 
bem feitas? Um caranguejo 
bem preparado? Uma moe-
las bem guizadas?
Acredito que por desconhe-
cimento ou alguma pressa 
em transmitir esta mensa-
gem tenha descurado algu-
mas e boas outras oportu-
nidades de criação ou de 
desenvolvimento de peque-
nas e médias empresas de 
outros ramos de activida-
des, bem haja quem con-
tinuar este “jogo”, o cam-
peonato ainda nem sequer 
começou.
Por favor vamos manter as 
normas de higiene que nos 
transmitiram, acho que o 
sucesso da não propagação 
do corona virus passa por 
ai: lavar as mãos, andar de 
máscara, usar regular,ente 
alcool gel, evitar ajunta-
mentos e contactos pessoais 
no exterior, tomar vanho 
duas tres vezes por dia, 
não facilitar. Ouvir prin-
cipalmente o pessoal da 

área hospitalar, respeitar 
as suas regras. O que faz 
tanta criançada na rua? Os 
encarregados de educação 
apercebem-se disso?
Desculpem mais uma vez, 
eu também sou aprendiz, 
nunca vivi antes uma situa-
ção como esta, também na 
vida,  nunca cruzei os bra-
ços e/ou  fiquei a murmu-
rar, não pretendo ensinar 
ninguém, porque também 
não sei, não pretendo ferir 
a susceptibilidade de nin-
guém, apenas minimamen-
te contribuir com um ALO 
para a nova caminhada que 
se avizinha, podem crer: O 
DESAFIO É MUITO FOR-
TE! HAJA DINÂMICA E 
CAPACIDADE EMPREN-
DEDORA, MOTIVADORA 
EXISTE!
Augusto Macedo Pinto, 
Advogado, com residên-
cia e escritório na Bei-
ra, membro da OAM e 
da ACB. Email: augus-
tomacedopinto@gmail.
com 
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Estabelecendo os pilares para saída 
do país da crise de Covid-19

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Uma das preguntas que está na 
mente de todos os moçambica-
nos durante estes dias é quan-
do é que o país poderá voltar à 
normalidade. Esta é sem dúvida 
uma pergunta altamente per-
tinente, mas também de difícil 
resposta.
No contexto da pandemia da 
Covid-19 voltar à normalidade 
irá significar coisas muito dife-
rentes consoante o interlocutor. 
Para os profissionais da saúde 
– funcionários do MISAU, médi-
cos, enfermeiros e outro pessoal 
técnico que trabalham nos hospi-
tais e centros de saúde do país 
– a normalidade só será possível 
quando a pandemia da Covid-19 
fique plenamente sob controlo. 
Para os pais dos mais de dez mi-
lhões de crianças moçambicanas 
em idade escolar será o dia em 
que elas possam voltar à escola, 
enquanto para os trabalhadores 
e trabalhadoras moçambicanas, 
os empresários, os comerciantes e 
os numerosos operadores do sec-
tor informal será quando o país 
retomar a actividade económica 
e a economia moçambicana vol-

tar a crescer e gerar oportunida-
des de emprego e negócio. Ainda 
que todos estes desejos tenham 
em comum o fim da Covid-19, 
os prazos e condições que irão 
permitir o retorno à normalida-
de serão diferentes para cada um 
deles.
No entanto, é importante con-
siderar que talvez o mundo não 
voltará a uma situação de nor-
malidade – ou pelo menos não 
voltará à situação que existia há 
apenas três meses atrás. O novo 
consenso que está a surgir à vol-
ta do estudo epidemiológico da 
Covid-19 indica que a situação 
não se normalizará até se des-
cobrir uma vacina, processo que 
poderá demorar até 18 meses. E 
ainda assim, é possível que esta 
vacina não seja 100% efectiva, 
como já estão a alertar alguns 
cientistas, e que a Covid-19 con-
tinuará a ser parte das nossas 
vidas por mais tempo. Do ponto 
de vista económico, isto implica-
rá uma desaceleração da econo-
mia mundial que de uma forma 
ou outra se prolongará até 2021, 
e possivelmente mais, e que sem 

dúvida continuará a afectar paí-
ses como Moçambique. Alguns 
analistas como Nouriel Roubini, 
Professor Catedrático de Econo-
mia na Universidade de Nova 
Iorque e uma das poucas pes-
soas que soube antecipar a crise 
financeira de 2008, falam até da 
possibilidade da economia mun-
dial entrar numa fase de depres-
são na próxima década.
No contexto actual, o foco da 
resposta à crise da Covid-19 em 
boa parte dos países do mun-
do tem sido principalmente nas 
acções de preparação e de res-
posta à pandemia. Este foco é 
compreensível num contexto no 
qual o mundo se confronta com 
a maior crise sanitária dos últi-
mos 100 anos, desde que a gripe 
espanhola golpeou o mundo na 
segunda década do século pas-
sado. Contudo, é preciso desde 
já começar a falar das condições 
que serão necessárias para iniciar 
a fase de recuperação, das polí-
ticas, dos investimentos e das 
outras intervenções de política 
pública que irão permitir atingir 
este objectivo. 

Estas questões apontam para a 
necessidade de enfrentar a cri-
se da Covid-19 de uma forma 
abrangente e multissectorial, e 
com uma visão de médio prazo, 
que permita lidar tanto com as 
questões mais urgentes da res-
posta à crise sanitária da Co-
vid-19, como com assuntos mais 
de meio e longo prazo relativos 
ao impacto socioeconómico e às 
inquietações dos diferentes acto-
res económicos e sociais. Só as-
sim se poderá garantir que países 
em desenvolvimento estejam em 
condições de enfrentar não só os 
desafios presentes, mas também 
os de mais longo prazo. 
A recuperação à crise da Co-
vid-19 deverá envolver prin-
cipalmente quatro aspetos: a 
recuperação da actividade socioe-
conómica, medida em termos de 
níveis de emprego ou produção. 
A compensação dos impactos 
humanos que a Covid-19 tem 
causado. A manutenção da coe-
são e a paz social. E a prepara-
ção das condições necessárias 
para que o país possa enfrentar, 
da melhor forma possível, os no-

vos desafios impostos pelo novo 
contexto trazido pela Covid-19, 
ao qual se começa a chamar de 
“a nova normalidade”. 
Nas palavras de Achim Steiner, 
Administrador do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento, “é necessário um apoio 
imediato, mas também a opor-
tunidade de usar esforços de re-
cuperação de longo prazo para 
repensar estratégias de desen-
volvimento. Como alternativa, 
corremos o risco de uma reversão 
maciça dos ganhos obtidos nas 
últimas duas décadas e uma ge-
ração inteira perdida, se não em 
vidas, em direitos, oportunidades 
e dignidade”.
Como salientou recentemente 
António Guterres, Secretário-
-Geral das Nações Unidas: ‟Tudo 
o que fazemos durante e após a 
crise da Covid-19 deve-se con-
centrar na construção de econo-
mias e sociedades mais equita-
tivas, inclusivas e sustentáveis, 
mais resistentes às pandemias, às 
mudanças climáticas e aos mui-
tos outros desafios globais que 
enfrentamos”.

Alex Warren-Rodríguez, economista sénior do PNUD em Moçambique
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A meio da manhã do último 
domingo morreu afogado 
Januário Manuel, ao cair no 
interior da lagoa das águas 
da mina 3 de carvão mineral, 
maquinista da empresa BGR, 
uma companhia subcontra-
tada da empresa Internatio-
nal Coal Ventures Limited, 
(ICVL), que opera na mina de 
Benga, no distrito de Moati-
ze, em Tete. A ICVL, proprie-
tária da mina, suspendeu as 
actividades na mina onde 
ocorreu o acidente e activou, 
por isso, uma sindicância 
para apurar as causas deste 
fatal acidente.

António Zacarias

Operários que presen-
ciaram o acidente 
que ceifou a vida de 
Januário Manuel, 
de 38 anos de expe-

riência em pás escavadoras,  res-
ponsabilizam a falta de segurança 
e higiene no trabalho naquele con-
sórcio indiano International Coal 
Ventures Limited como a principal 
causa do acidente que matou o seu 
colega. Porém, Yeves Jambo, direc-
tor de Relações públicas da ICVL, 
aclara que “foi a nossa equipa mé-
dica que acorreu ao local para rea-
nimar o corpo inerte de Januário, 
que fora socorrido por colegas com 
quem estava a trabalhar na altu-
ra. Os colegas de turno quebra-
ram o vidro da cabine da máquina 
para remover o corpo que, levado 
ao Hospital Provincial de Tete, já 
estava sem vida, no domingo últi-
mo”.  
Yeves Jambo descreve que Ja-
nuário Manuel tinha a missão de 
remover o carvão solto na parte 
superior, já detonado, quando nas 
suas manobras a máquina tombou 
acidentalmente na lagoa causando 
esta morte. “Suspendemos imedia-
tamente as operações naquela mina 
e activamos uma perícia que está 
a investigar as causas daquele aci-
dente que, embora tenha explica-
ção, pode carecer duma fundamen-
tação técnica e recomendações para 
evitar a sua repetição”.
Natural de Inhassoro, na província 
de Inhambane, o finado já vivia faz 
tempo em Tete com a família, daí 
que embora esteja em conversações 
no seio familiar a probabilidade de 
o corpo ser evacuado para a sua 
terra continua prematuro para a 
empresa se pronunciar a esse res-
peito. 

Eusébio Alexandre é secretário do 
Comité Sindical na BGR em Tete. 
Em contacto com o MAGAZINE, 
este confirmou a morte de Januário 
Manuel, seu colega que trabalhava 
com pá escavadora na mina 3 da 
ICVL, por volta do meio-dia deste 
domingo. Entretanto, pelas medi-
das do Estado de Emergência em 
curso no país muito pouco poderia 
avançar porque, segundo disse, “es-
tou em casa na fase de quarentena. 
Recebi a informação, mas não pos-

so adiantar detalhes porque estou 
na quarentena em casa. Quando 
me informar melhor através de um 
ofício poderei comunicar”. 
Os companheiros de Januário Ma-
nuel lamentam a morte do colega, 
mas também traçam alguns co-
mentários sobre a segurança no 
trabalho. “A segurança na ICVL é 
apenas de homens que controlam 
as entradas e saídas das pessoas 
que aqui trabalham. São guardas 
para evitar roubos e outros deli-
tos. Mas a segurança no trabalho 
não existe. A empresa ignora com-
pletamente a segurança no traba-
lho. Um homem trabalha na mina 
como se estivesse a varrer no pátio 
da sua casa. Ao cair naquela lagoa 
só ficamos a lamentar até ele aca-
bar morrendo aí dentro. Só quando 
o corpo estava já a flutuar é que 
conseguimos remover”, criticam.
Januário Manuel estava a condu-
zir a escavadora removendo carvão 
no cume da montanha de inerte, 
quando a máquina descolou escor-
regando para o interior da lagoa 
de quase 5 metros de profundida-
de. Embora equipado de sintas de 
apoio do maquinista, dentro da 
cabine de vidro, afogou-se. A lagoa 
é provocada pelas águas encon-
tradas no processo de remoção do 
carvão no solo. Então, essas águas 
são expulsas por uma motobomba 
que simultaneamente as canaliza 
para um lugar de retenção. Dada 
a grande pressão dessas águas na 
mina o processo é contínuo en-
quanto as máquinas escavam o car-
vão. Foi nestas condições que pere-
ceu um homem. 

Acidente na mina da ICVL 
faz um morto em Moatize
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Agapito continua uma ameaça: inicia 
hoje julgamento de Anastácio Matavel

Para garantir sobrevivência Tete vive em confinamento aberto
O Bispo português Diamantino Antunes testemunhou à Lusa que na província fronteiriça de Tete se prati-
ca o confinamento aberto e a Covid-19 é mais uma do catálogo de doenças que afectam as populações na 

sua luta pela sobrevivência.nacional

África deveria ter 
“direito especial” para 
imprimir dinheiro como 
outros continentes
O economista Carlos Lopes 
acha que países como a Nigéria 
ou África do Sul deveriam ter 
o “direito de tiragem” do FMI, 
equivalente à impressão de di-
nheiro, sem risco de inflação. 
África precisa de 200 mil mi-
lhões de dólares.
O Continente Africano en-
frenta a maior crise económica 
dos últimos 30 anos devido à 
“tempestade perfeita”, agrava-
da pela pandemia de Covid-19. 
Neste momento, segundo as 
contas do economista guineen-
se Carlos Lopes, África precisa 
de 200 mil milhões de dólares 
para estimular a sua economia 
e terá uma recuperação débil 
em 2021.
Neste domingo (10), o presiden-
te em exercício da União Afri-
cana (UA), o chefe de Estado 
da África do Sul, Cyril Rama-
phosa, defendeu que a suspen-
são dos pagamentos da dívida 
deve vigorar durante dois anos 
e não apenas até Dezembro. 
Na reunião, que contou com 
a presença dos presidentes de 
Angola e de Moçambique, além 
de outros membros da região, 
o chefe de Estado da África 
do Sul passou em revista as 
medidas financeiras que foram 
tomadas nas últimas semanas 
e defendeu novamente a per-
missão de os Estados acederem 
aos Direitos Especiais de Saque 
(DES) do FMI, ou seja, às re-
servas financeiras do próprio 
Fundo.
Em entrevista exclusiva à DW 
África, o Alto Representante de 
África junto da União Europeia 
e professor na Universidade 
Nelson Mandela da Cidade do 
Cabo, na África do Sul, revela 
que as poupanças africanas são 
investidas em veículos financei-
ros que não ajudam a desenvol-
ver a África, mas sim estão a 
render e a ajudar economias de 
outros continentes.
O antigo secretário executivo 
da Comissão Económica da 
ONU para África, Carlos Lo-
pes, fala ainda do alívio da dí-
vida e da atenção que Alema-
nha está a dar a África. DW

O ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Maleiane, 
anunciou ontem um financia-
mento de USD 1.35 milhões 
para o plano estratégico 
para governação responsiva 
à Covid-19. O plano preten-
de fortalecer a capacidade 
do Governo no uso de meios 
tecnológicos para um maior 
rastreio do coronavírus. O 
plano é financiado pelo Pro-
grama das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 
(PNUD). 
Segundo o ministro da Eco-
nomia e Finanças, Adria-
no Maleiane, considerando 
a emergência da Covid-19 
e a necessidade de mitigar 
o seu impacto negativo na 
implementação das acções 
inerentes à descentralização 
e desenvolvimento local hou-
ve necessidade de elaborar o 
plano estratégico para gover-
nação responsiva à Covid-19, 
que é parte do programa de 
promoção da governação 
descentralizada, avaliado em 
USD 60.5 milhões, sendo que 
USD 1.35 milhões serão des-
tinados ao plano estratégico 
para governação responsiva 
à Covid-19. 
Maleiane explica quea o pla-
no estratégico para governa-
ção responsiva à Covid-19 
visa fortalecer a capacidade 
do Governo nas áreas de co-
nectivadade, envolvimento 
dos cidadãos e reforço da ca-
pacidade de resposta ao nível 
local, assegurando a conti-
nuidade dos serviços duran-
te o Estado de Emergência.  
Acrescentou que para a ope-
racionalização do programa 

serão estabelecidas parce-
rias nos diferentes sectores 
do desenvolvimento como o 
sector privado, no âmbito da 
iniciativa de negócios contra 
a Covid-19 e o corpo de vo-
luntários jovens de forma a 
promover o engajamento da 
juventude em todo o país. 
Por seu turno, o director in-
terino do PNUD, Francisco 
Roquete, disse que a batalha 
contra a Covid-19 é multifa-
cetada e o Plano de Gover-
nação Responsiva utilizará 
um conjunto diversificado e 
interligado de instrumentos 
e instituições para aprimo-
rar a preparação do Gover-
no. Por exemplo, a iniciativa 
negócios contra a Covid-19 
formará uma coalizão do sec-
tor privado para contribuir 
para o combate à Covid-19, 
enquanto o Corpo de Volun-
tários da Juventude envolve-
rá os jovens para contribuir 
e ajudar na luta contra a 
Covid-19 nas suas comuni-
dades. 
O PNUD também está a 
trabalhar num conjunto de 
estratégias e acções relacio-
nadas, que visam reduzir 
os riscos nos meios de sub-
sistência e fortalecer a re-
siliência das comunidades, 
especialmente as mais vulne-
ráveis a esse choque, incluin-
do as mulheres, os deficien-
tes e pessoas já afectadas por 
desastres naturais. 
Roquete destaca que, apesar 
de ser um desafio a Covid-19 
abre portas para reformas, 
através de inovações impera-
tivas em tempos de crise.  

Redacção 

Maleiane anuncia um fundo de USD 1.35 
milhões para combate à Covid-19

Inicia hoje, no Tribunal 
Judicial da Província de 
Gaza, na cidade de Xai-
-Xai, o julgamento do 
homicídio do observa-
dor eleitoral Anastácio 
Matavel, abatido a tiro 
no dia 7 de Outubro de 
2019, uma semana antes 
da realização das eleições 
gerais, a 15 de Outubro. 
Este terá sido assassina-
do por agentes do Grupo 
de Operações Especiais 
(GOE), sendo que Aga-
pito Matavel continua 
foragido e constitui uma 
ameaça. 

Neuton Langa

Trata-se de Edson 
Silica, Euclídio 
Mapulasse, Aga-
pito Matavel, ora 
foragido, Tudelo 

Guirrugo, comandante do GOE, 
Alfredo Macuácua, comandante 
da Unidade de Intervenção Rá-
pida (UIR) em Gaza, todos deti-
dos no estabelecimento peniten-
ciário de Gaza. 
O edil de Chibuto, Henriques 
Machava, proprietário da viatu-
ra usada para cometer o assas-
sinato, responde em liberdade, 
mas todos vão partilhar o mes-
mo banco dos réus. Os outros 
dois morreram no fatídico aci-
dente ao empreender uma fuga 
após a conclusão da missão.  
 No entanto, passados 39 dias, a 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) teria divulgado uma nota 
de imprensa acusando oito ar-
guidos pela morte do observador 
eleitoral, Anastácio Matavel, re-
ferindo que quatro dos acusados 
encontravam-se detidos e outros 
quatro em liberdade. 
Naquela altura, a PGR não re-
velou a identidade dos acusa-
dos, mas sabe-se que a maioria 
dos acusados eram agentes da 
Polícia. Os oito arguidos são 
acusados de crimes de homicí-
dio qualificado, dano culposo e 
falsificação praticada por servi-
dor público no exercício das suas 

funções. 
Recorde-se que em Dezembro 
o Comando-Geral da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) promoveu dois dos cin-
co agentes acusados da morte 
de Anastácio Matavel. Os des-
pachos foram assinados pelo 
Comandante-Geral da PRM, 
Bernardino Rafael, conforme 
se pode atestar dos despachos 
nº6412/GCG/2019 e nº6447/ 
GCG/2019, datados de 27 de 
Dezembro, que mostram que 
Edson Sílica foi promovido a su-
binspector da Polícia e Agapito 
Matavel a sargento.
Naquela altura avançou-se que 
os nomes dos dois agentes faziam 
parte de uma lista com vários 
nomes de polícias promovidos 
na província de Gaza, no âmbi-
to das promoções levadas a cabo 
em todo o país.
Por seu turno, o coordenador da 
Sala Paz e ex-colega de Anastá-
cio Matavel, Dércio Alfazema, 
mostrou-se esperançoso que a 
justiça seja feita e que no mínino 
a família seja indemnizada em 
35 milhões de meticais. “O nosso 
desejo é que seja feito um julga-
mento de forma isenta, transpa-
rente e que de facto seja feita a 
justiça, principalmente porque os 
assassinos são agentes do Grupo 
de Operações Especiais; no míni-
mo deve haver alguma respon-
sabilização ao Estado e às suas 
instituições”, disse Alfazema, 
acrescentando que esta é uma 
oportunidade para o aparelho de 
justiça demonstrar que os três 
poderes estão realmente separa-
dos, sendo imparcial e repondo 
a sua credibilidade em termos de 
independência. 
Aliás, este não é um caso qual-
quer devido ao contexto eleitoral 
em que sucedeu o assassinato, 
por isso todo o Mundo estará 
atento ao julgamento porque a 
União Europeia no seu relatório 
final afirmou que as eleições do 
dia 15 de Outubro teriam um 
desfecho depois de concluir-se 
o julgamento dos assassinos de 
Anastácio Matavel e essas de-
clarações chamaram atenção do 

Mundo inteiro. Por isso, o coor-
denador da Sala da Paz exigiu 
uma pena exemplar aos envolvi-
dos no assassinato de modo que 
no futuro não sejam registados 
casos similares em que activistas 
são mortos no seu exercício de ci-
dadania. 
Questionado se Agapito não 
seria uma ameaça ao tribunal 
durante o julgamento, intimi-
dando as testemunhas, Alfazema 
respondeu que Agapito enquan-

to continuar foragido constitui 
uma ameaça não só para as tes-
temunhas como também para o 
exercício da própria cidadania. 
Por isso cabe à Polícia continuar 
a procurar por Agapito e se for 
necessário que se accione a Inter-
pol, pois é um mecanismo que se 
mostra eficaz dentro do contexto 
das nações. Mas não podemos 
nos distrair com Agapito porque 
foram constituídos arguidos dois 
comandantes e um edil. 
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O heroísmo de Josina Machel fora do populismo político

O princípio

Em cada ano, Abril relem-
bra o legado de Josina 
Abiathar Muthemba, 
gémea de Belmiro, que 
aos 24 anos casou com 
Samora Machel e, passa-
dos dois anos, perdeu a 
vida depois de padecer 
longamente de fígado. No 
seio familiar, a sua vida é 
relembrada em fragmen-
tos e o seu compromisso 
com as causas colectivas 
pode ter sido influenciado 
pelo avô, que fora guer-
reiro de Ngungunhane. 
Ela, que é símbolo da 
emancipação da mulher, 
é também testemunho 
da participação feminina 
na Luta de Libertação 
Nacional.

Nelson Mucandze

O país estava na 
s e gunda  me -
tade de 1975, 
a família que 
s e  en con t r a -

va dispersa, o pai preso de-
pois desterrada em Niassa, 
a irmã mais velha presa e 

depois expulsa em Nampula, 
se reencontrou. Estavam lá 
os oito filhos de dona Alfia 
e Abiathar Muthemba, mas 
não estava a Josina. Apenas 
a ausência deixada desde que 
dissera ao pai que “a pomba 
vai voar”, voou, comprome-
teu-se com a causa que lhe 
fizera voar, lutou, casou, teve 
um filho, mas não voltou, e a 
ausência transformou-se num 
vazio eterno, coberto apenas 
pela história que lhe reconhe-
ce o legado.
Samora Machel, o espo-
so, aquele que ficou do lado 
limpo de uma história con-
troversa como em qualquer 
guerra, ofereceu um álbum 
de fotos à família que acom-
panhara, a 3500 quilóme-
tros, pela rádio, os sucessos 
e o casamento da filha. É 
neste álbum que se encon-
tra eternizada, com vesti-
do de noiva, o riso daquela 
menina que na adolescência 
era “como qualquer uma”, 
lembra Esperança Abiathar 
Muthemba, a irmã que pre-
sidiu a delegação do Núcleo 
dos Estudantes Secundários 
de Moçambique (NESAM), 
em Xai-Xai, e também sofreu 
nas mãos da PIDE, a Polícia 
política portuguesa responsá-
vel pela repressão de todas as 
formas de oposição ao regime 
político vigente no período 
colonial.
Aliás, antes, o genro convi-
dou o sogro para conhecer o 

túmulo da filha na Tanzânia 
e lhe apresentou o único filho 
que ela deixara.

Apesar dos esforços de Es-
perança e de Hermínia em 
trazer à nossa reportagem 

uma Zina, desvinculada do 
percurso sócio-político da-
quele outro Moçambique, o 

exercício não teve sucesso, 
a imagem que se tem é jun-
tas cobertas de manta para 

Num esforço de reconstruir esta 
figura a partir de familiares, 
o MAGAZINE Independente 
apurou que, afinal, a gémea de 
Belmiro Muthemba herdou par-
te das suas qualidades da famí-
lia, que se comprometeu com o 
combate ao colonialismo desde o 
tempo das resistências de Ngun-
gunhane. 
Samson (Sansão) Muthemba, 
pai de Abiathar, fora guerreiro 
de Nungunhane. Não é por aca-
so que este apelido hospeda um 
número considerável de heróis 
desta pátria. 
A família Muthenda é oriun-
da de Chicumbane, distrito de 
Manjakazi, província de Gaza. 
Mas é na província de Inham-
bane que nasce Josina, em 1945, 
e mais tarde parte à Mocímboa 
da Praia, província de Cabo Del-
gado, onde frequentou o ensino 
primário.
“Todos fomos à primeira classe, 
mas o pai tinha explicado aos 
professores que ‘meus filhos não 
estavam para primeira classe’, 
por causa das aulas que rece-
bíamos em casa”, relembra Es-
perança Abiathar Muthemba, 
a filha mais velha de Abiathar 
Muthemba, que também esteve 

comentários de sempre, de luta! 
Deixou-se influenciar pela agen-
da do país, e de lá não vivia mais 
para si, renunciou até os estudos. 
É que ao contrário dos fragmentos 
históricos disponíveis, Josina não 
concluiu os estudos na Escola Co-
mercial, actual Instituto Comercial 
de Maputo, ao lado da escola se-
cundária que leva o seu nome. 
É apenas na adolescência que as 
irmãs conseguem visualizar uma 
Josina apaixonada pela dança, pre-
sentes nos bailes de Xai-Xai, que 
lembra a qualquer sociedade que 
um guerrilheiro também tem pai-
xões que lhe exaltam emoções. Mas 
é em Maputo onde ela reprime 
essa juventude e se destaca a sua 
singularidade.
A renúncia pelo bem individual, 
o compromisso pela igualdade de 
direitos e, acima de tudo, a entre-
ga absoluta à Luta de Libertação 
são qualidades que a distinguem 
num contexto político e social em 
que cada jovem se sentia obriga-
do a fazer algo pelo país. “A luta 
de Josina nos igualou”, lembra a 
cunhada, Lili Lisboa Magude, nora 
do tio Mateus Muthemba, herói 
que lhe fora reconhecido o legado e 
construído para si um monumento 
que o tempo não deixou durar. 
Em Chicumbane, a nossa repor-
tagem confirmou a destruição do 
monumento de Mateus Muthem-
ba.
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O heroísmo de Josina Machel fora do populismo político
envolvida na luta, mas fora 
presa pela PIDE e depois des-
terrada para Nampula e só 
voltou ao convívio familiar 
depois da Independência na-
cional.
Com a transferência do pai 
para a província de Gaza, Jo-

sina teve de completar o en-
sino primário em Xai-Xai, de 
onde é depois transferida para 
a casa da avó materna, Ana 
Macome, no bairro do Cha-
manculo, em Maputo, onde 
ingressou no ensino secundá-
rio, na Escola Comercial.
Influenciada também pelos 
ventos de Chamanculo, a ago-
ra membro do Núcleo dos Es-
tudantes Secundários de Mo-
çambique (NESAM) começou 
a frequentar grupos clandesti-
nos de estudantes, tornando-
-se politicamente activa. Es-
tava determinada a juntar-se 
aos moçambicanos que viviam 
no exílio na Tanzânia e luta-
vam pela libertação do país, 
um sonho de muitos jovens, 
inclusive das suas duas ir-
mãs, a Esperança e a Juvenal, 
cujos planos foram inviabili-
zados pelo inimigo, a PIDE.
Josina não concluiu o ensi-
no secundário, porque aos 18 
anos, no quinto e último ano, 
decidiu materializar o seu so-
nho de juntar-se ao grupo que 
estava na Tanzânia na Luta 
Armada de Libertação Nacio-
nal. 
Na primeira tentativa, a jo-
vem foi capturada naquela 
que era a então Rodésia do 
Sul (actual Zimbabwe), en-
viada de volta para casa e de-
tida por vários meses, na hoje 
Cadeia Civil.
“Nunca se mostrou preocu-
pada e transmitia confiança”, 
confirma Esperança, que pre-
sidiu à delegação do NESAM 

em Xai-Xai, lembrando que 
desde o princípio estavam 
conscientes dos riscos, mas 
não havia outro caminho para 
a liberdade. “Ela é que nos 
acalmava e não dizia o que lá 
(na cadeia) acontecia, mas to-
dos sabiam da tortura a que 

as pessoas detidas pela PIDE 
eram submetidas”.
Os pais e os tios apoiavam a 
participação dos filhos. “Eles 
é que nos mostravam os ca-
minhos para não estarmos 
nas mãos da PIDE. Sempre 
que tivéssemos problemas 
ajudavam”, enalteceu Espe-
rança, detalhando que foram 
os pais que organizaram a re-
cepção de Eduardo Mondlane 

em Xai-Xai, mas depois dessa 
visita seguiu-se a perseguição 
à família. “Em Xai-Xai todos 
que eram Muthembas eram 
perseguidos, cada visita que 
entrava em casa era controla-
da”, anota.

Sete meses depois, em Mapu-
to, Josina foi solta e voltou 
a se inscrever na secundária, 
onde ficou por três meses. 
“Era para distrair a PIDE, 
porque controlava os passos 
da família”, elucida.
Foi na segunda tentativa que 
Josina conseguiu alcançar a 
sede da Frelimo na capital da 
Tanzânia, em Dar-es-Salaam. 
À semelhança de vários mo-
çambicanos que tinham os 
seus netos, filhos ou irmãos 
em Dar-es-Salaam, a famí-
lia Muthemba não mantinha 
mais comunicação com a fi-
lha, toda a informação ou-
viam às 21 horas na rádio. 
Foi de lá que acompanharam 
que o grupo em que estava 
integrada chegou bem. Um 
alívio!
Naquele Agosto de 1965, em 
Dar-es-Salaam, Josina tra-
balha na administração do 
Instituto Moçambicano, onde 
se destaca, e Eduardo Mon-
dlane se impressiona com as 
qualidades da jovem militan-
te e entrega-lhe a importante 
tarefa de organizar a educa-
ção política de uma unidade 
de mulheres na província do 
Niassa, onde a luta se desen-
volvia com particular intensi-
dade. Então, renunciou todas 
as oportunidades de estudos 
pelos treinos. 
Em 1968, a jovem de 23 anos 
namora com Samora Machel, 
chefe do novo Departamento 
de Defesa, depois de, segun-
do dissera, “apreciar as suas 

qualidades, sobretudo quando 
abandonou a bolsa de estudos 
na Suíça para abraçar uma 
vida dura e violenta”. Os dois 
se casam a 4 de Maio de 1969 
e seis meses depois a Josina 
dá a luz ao seu único filho, 

Samora Machel Jr.
Hermínia Abiathar Muthem-

ba lembra que acompanha-
ram tudo pela rádio. “E fi-
camos ansiosos em organizar 
uma festa para compensar 
a ausência”, confessa a irmã 
mais nova. 
De acordo com ela, apesar da 
família estar dispersa, pelo 
menos não faltavam infor-
mações de Dar-es-Salaam. A 
maternidade e as queixas de 
saúde não afastaram Josina 
do trabalho. As digressões 
às zonas libertadas do Niassa 
e Cabo Delgado, ao invés de 
serem refreadas, foram intensi-
ficadas.
O seu estado de saúde agra-
vou-se. Na noite daquele dia 
foi, a contragosto, levada por 
Joaquim e Marcelina Chissano 
para o Hospital de Muthimbili, 
em Dar-es-Salaam, onde acaba-
ria por perder a vida, na ma-
drugada do dia 7 de Abril de 
1971, um ano depois de Samo-
ra Machel ser eleito presidente 
da Frelimo, e a data acabou 

sendo consagrada Dia da Mu-
lher.

Hermínia reconhece o contribu-
to da irmã e, para ela, o legado 
dela está a ser preservado. “Ela 
teve a chance de ser tratada 
em outros hospitais, mas não 
foi”, afirma para cruzar aquele 
passado com o presente, onde 
aponta que o problema da ju-
ventude é a globalização.
Não ignora que o próprio casa-
mento constitui uma agenda ao 
colocar os interesses colectivos 
acima de tudo. Hoje, apesar de 
reconhecer que o contexto era 
diferente, ela afirma ser difícil 
encontrar na juventude actual 
as referências da Josina, por 
causa da globalização. Na 
senda da globalização, de 
contínuas repetições, per-
guntámo-la, em jeito descon-
traído, se a data da união de 
Samora e Machel não deveria 
figurar como uma data de 
celebração de amor à moda 
moçambicana, o que lhe pa-
receu uma ideia singular e de 
apoiar.   

Josina Machel

Esperança Abiathar Muthemba

Hermínia Abiathar Muthemba
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Employers demand subsidies from social security

Public works teams to inspect bridges
A team of specialists from the Mozambican Ministry of Public Works on Friday began inspecting 

the state of the bridges on the country’s main north-south highway (EN1), between Pemba in the 
northern province of Cabo Delgado and Namialo, in the neighbouring province of Nampula.    english

The trial of eight people 
accused of the murder 
of civil society and elec-
tion observation activist 
Anastacio Matavel in 
the southern Mozambi-
can city of Xai-Xai on 7 
October will begin next 
Tuesday, according to a 
note from the Attorney-
-General’s Office (PGR), 
cited in Friday’s issue of 
the independent news-
sheet “Mediafax”.

 

The PGR note 
did not name 
the  su spec t s , 
but their identi-
ties are already 

known. They include the two 
surviving members of the po-
lice death squad that carried 
out the murder, Edson Silica 

and Euclidio Mapalasse.
They were caught because 
the murder did not go accor-
ding to plan. After they had 

pumped at least ten bullets 
into the defenceless Mata-
vel, the death squad tried to 
leave Xai-Xai at high speed, 

and caused a major traffic 
accident in which two of the 
assassins, Nobrega Chau-
que and Marin Williams, 
lost their lives. A fifth killer, 
Agapito Matavele, escaped, 
and is believed to be living in 
South Africa.
Also charged with murder 
is the mayor of the town of 
Chibuto, Henrique Machava. 
The car used in the assassi-
nation, a Toyota Mark X, 
was registered in his name. 
Machava admits that he did 
own the car, but said he was 
in the process of selling it to 
one of his subordinates, Ri-
cardo Manganhe. Manganhe, 
who admits lending the car 
to one of the assassins, has 
also been charged.
Also in the dock will be the 
immediate superiors of the 
death squad – the Gaza head 
of the police Special Opera-
tions Group (GOE), Tudela 
Guirrego, and the Gaza com-
mander of the UIR (Rapid 
Intervention Unit, the Mo-

zambican equivalent of the 
riot police).
The other two men accused, 
Januario Rungo and Justi-
no Muchanga are members 
of the UIR. Muchanga is in 
charge of the armoury in the 
UIR Gaza barracks. Muchan-
ga allegedly took he guns 
used in the murder out of the 
armoury, and Rungo is ac-
cused of receiving the same 
guns from the killers, and 
putting them back.
The director of the human 
rights NGO, the Centre for 
Democracy and Development 
(CDD), Adriano Nuvunga, 
told “Mediafax” that the Mo-
zambican state itself should 
be on trial since, under the 
country’s constitution, the 
state is responsible for the il-
legal acts of its agents.
Nuvunga argued that the 
murder was “a state crime”, 
because it was committed by 
state agents, members of the 
police force, using guns ow-
ned by the state. AIM

Matavel murder: trial scheduled for 12 may

The Confederation of Mo-
zambican Business Asso-
ciations (CTA) wants the 
National Social Security 
Institute (INSS) to pay the 
wages of workers whose em-
ployers are facing serious di-
fficulties because of the Co-
vid-19 pandemic.
The chairperson of labour 
policy for the CTA, Antonio 
Sousa, cited by the indepen-
dent television station STV, 
defended this extraordinary 
proposal on the grounds that 
it would save jobs that are 
now at risk because of the 
damage done to the economy 
by Covid-19.
But the INSS was set up to 
pay retirement, sickness and 
other benefits to workers – 
not to help out companies 
in difficulties. Furthermore, 
a large number of employers 
owe money to the INSS.
They deduct INSS contri-
butions from their workers’ 
wages and then do not pass 
the money on to the INSS. 
Workers in this situation 
find that they are not enti-
tled to social security bene-
fits, even though they have 

paid their contributions. Mo-
zambican trade unions have 
been denouncing this theft 
for decades, but it continues.
Asked to comment, the di-
rector of social insurance in 
the INSS, Edson Domingos, 
said the INSS does not have 
funds to pay wages in the 
way suggested by the CTA. 
The purpose of the contri-
butions paid to the INSS is 
not to replace the wages that 
should be paid by employers.
The CTA has also called for 
a reduction in the price of 
fuel, in line with the decli-
ne in crude oil prices on the 
world market. Onorio Boane, 
the general director of the 
Beluluane Industrial Park, 
on the outskirts of Maputo, 
told a press conference on 
Thursday that, from January 
to the present, the average 
price of crude had fallen by 
68.5 per cent.
He thought this fully justi-
fied a significant cut in the 
prices paid by motorists for 
refined fuels. Boane believed 
the price of a litre of diesel 
should have fallen by three 
meticais (about f ive US 

cents) and a litre of petrol 
by 2.6 meticais in March. 
In April, there should have 
been price cuts twice as lar-
ge, he added.
In fact, the prices have re-
mained unchanged since Au-
gust 2019.  Petrol costs 66.49 

and diesel 63.51 meticais a 
litre.
However, the National Di-
rector of Hydrocarbons and 
Fuels, Moises Paulino, hin-
ted earlier this week that fuel 
prices may indeed be cut in 
the near future. He told re-

porters that the government 
is monitoring the fuel ma-
rket, and has begun to de-
sign a new structure of fuel 
prices.
He pointed out that it takes 
some time for changes in the 
price of crude oil to work 
their way through the sys-
tem. “In April, the country 
was still consuming fuel ac-
quired in January and Fe-
bruary”, he said.
Altering the prices of refined 
fuels required great care, he 
added, so as not to cause 
problems for the fuel distri-
buting companies.
Another problem, unheard of 
in previous years, is that the 
country is running out of fuel 
storage space.  The economic 
consequences of Covid-19 in-
clude a dramatic decline (by 
around 50 per cent) in the 
demand for fuel.  
Thus the fuel companies 
have not yet sold all the fuel 
purchased in previous mon-
ths, and the fuel tank farms 
in the main ports cannot ac-
commodate new shipments 
from tankers that are wai-
ting offshore.AIM
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O Ministério da Indústria e Comércio 
recebeu, há dias, um donativo consti-
tuído por cerca de 750 quilogramas 
de sabão orgânico para a higieniza-
ção das mãos, avaliado em cerca de 
dois milhões de meticais, oferecido 
pela Longrich Moçambique, no âmbi-
to do combate ao novo Coronavírus, 
e que será enviado, posteriormente, 
para o distrito de Mueda, na provín-
cia de Cabo Delgado.
Na ocasião, o ministro da Indústria 
e Comércio, Carlos Mesquita, enal-
teceu o gesto da Longrich Moçambi-
que, principalmente por o donativo 
chegar numa altura em que o Go-
verno está a mobilizar recursos para 
combater a pandemia, e, acima de 
tudo, mitigar o seu impacto no seio 
das comunidades.

“Como Governo, temos consciência 
das dificuldades que as empresas e os 
agentes económicos têm estado a en-
frentar por causa desta doença, mas 
mesmo assim conseguiram tirar um 
pouco da vossa produção e contribuir 
para minimizar os efeitos desta pan-
demia. Por isso, esperamos que mais 
instituições pensem e contribuam da 
mesma forma”, disse o ministro.
A escolha de Mueda como beneficiá-
rio deste donativo deve-se ao facto 
de o distrito estar, para além da Co-
vid-19, a lidar com ataques armados 
protagonizados por terroristas, “que 
criam pânico, intranquilidade, des-
troem infraestruturas, matam pes-
soas, obrigam a deslocamentos da 
população num momento em que nos 
preparávamos para época da colheita 
agrícola, o que vai, com certeza, ter 
um impacto negativo na segurança 
alimentar”.
Para o representante da Longrich Mo-
çambique, Ricardo Taca, esta ajuda 
vai ser muito útil para as populações 
do distrito de Mueda, que é um dos 
mais necessitados. “Quando a pande-
mia chegou, sentimos que devíamos 
estender a nossa mão para ajudar, por 
isso pretendemos que estes produtos 
cheguem a quem mais precisa”.

A operação da Oferta Pública de Ven-
da (OPV) da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa (HCB) foi distinguida pela revis-
ta internacional The Banker, edição de 
Maio de 2020, com o prémio Deals of 
the Year 2020 – Equities Winner Afri-
ca.
O galardão reconhece o sucesso desta 
OPV de 4.0% das acções da HCB, rea-
lizada em Julho de 2019, inteiramente 
dedicada a cidadãos, empresas e insti-
tuições moçambicanos, e cujo coorde-
nador global foi o consórcio constituído 
pelo Banco Comercial e de Investimen-
tos (BCI) e o Banco BiG Moçambique 
(BIG).
A The Banker destacou dois feitos im-
portantes: a dimensão da transacção 
que segundo refere representou um de-
safio, e o facto de se ter alcançado uma 
base alargada de accionistas individuais, 
numa economia em que grande parte da 
população ainda não é bancarizada.
Nesta operação, o consórcio bancário 
apresentou uma solução de canais remo-
tos inovadores para levar a OPV até ao 
maior número de moçambicanos, dentro 
e fora do país, honrando o objectivo de 
alcance e inclusão definido para a OPV. 
É a segunda vez que esta OPV, a maior 

realizada até ao momento em Moçam-
bique, é galardoada com um prémio de 
reconhecimento internacional, depois de 
ter sido distinguida com o prémio Spe-
cial Recognition Award da DealMakers 
Africa, em Março deste ano, em Nairo-
bi, Quénia.
Refira-se que a revista The Banker é 
uma prestigiada publicação do Grupo 
Financial Times que fornece informação 
de inteligência económica e financeira 
para o sector financeiro mundial. Ope-
ra no mercado desde 1926, apresentan-
do relatórios objectivos e incisivos com 
informação bancária, mantendo uma 
reputação de precisão, autoridade e in-
tegridade.

O Projecto Mozambique LNG, li-
derado pela Total, em coordenação 
com o Ministério da Saúde, está 
a apoiar a resposta nacional con-
tra a Covid-19. O apoio consiste 
na reabilitação de uma enfermaria 
de cinquenta (50) camas do Hospi-
tal Provincial de Pemba destinada 
ao isolamento de doentes da Co-
vid-19, no fornecimento de uma (1) 
tenda a ser usada como enfermaria 
de isolamento para pacientes com 
Covid-19 no Hospital Distrital de 
Palma, e na instalação de um (1) 
novo laboratório de PCR - contentor 
de 45m2 com cinco divisões - para 
testagem de Covid-19, em Pemba, 
apetrechado de equipamentos labo-

ratoriais completos e 
de escritório. A Total 
e os seus parceiros no 
projecto Mozambique 
LNG vão ainda dis-
ponibilizar cinco (5) 
ventiladores e dez (10) 
termómetros infra-ver-
melhos para hospitais 
em Cabo Delgado, e 
diverso equipamento 
de protecção indivi-
dual para hospitais 

em Pemba e Palma, incluindo uma 
primeira entrega de cinquenta mil 
(50.000) máscaras para uso hospi-
talar no país. Fazem ainda parte do 
apoio doze mil (12.000) kits de colhei-
ta de amostras para testagem de Co-
vid-19 destinados ao Instituto Nacio-
nal de Saúde, bem como reagentes e 
consumíveis para reforço da capacida-
de de testagem do mesmo laboratório. 
A Total, através da sua unidade de 
negócios de comercialização de deri-
vados de petróleo, presente em Mo-
çambique há cerca de trinta anos, vai 
ainda providenciar combustível a am-
bulâncias públicas em todo o território 
nacional durante a pandemia da Co-
vid-19. 

Enquadrado no conjunto de medidas 
de apoio às empresas afectadas pelo 
novo coronavírus, o BCI disponibili-
zou na sua página Internet, na semana 
passada, uma nova funcionalidade que 
permite aos clientes do segmento de 
empresas manifestarem o seu interesse 
ou aceder às facilidades de crédito, on-
line.
Esta medida que promove o uso dos 
canais electrónicos como um contributo 
para o distanciamento social, recomen-
dado pelas autoridades sanitárias, faz 
parte dos esforços levados a cabo pelo 
Banco para a mitigação dos efeitos da 
Covid-19.
Para a submissão de pedidos de mo-
ratória nos financiamentos de médio e 
longo prazo ou de renovação de limites 
de crédito, as empresas abrangidas en-
contram no website do Banco (www.
bci.co.mz) as opções que lhes permitem 
ter acesso aos formulários que uma vez 
preenchidos são submetidos aos gesto-
res, os quais contactam ulteriormente 
os interessados, para dar seguimento 
ao pedido. 
Recorde-se que o BCI definiu, no iní-
cio do mês de Abril, medidas orienta-
das aos clientes com financiamento 

em curso, em situação regular, e que 
apresentem dificuldades no pagamento 
das prestações devido aos impactos da 
pandemia do novo coronavírus, nomea-
damente uma moratória, até ao mês de 
Setembro, no reembolso de capital e/
ou no pagamento de juros e de renova-
ção de limites de crédito já aprovados 
e em curso.
Estas facilidades estão disponíveis para 
diferentes modalidades de financia-
mento de curto, médio e longo prazo 
no BCI e têm subjacente uma decisão 
simples e rápida, visando reduzir as 
deslocações ao Banco, conforme reco-
mendado no actual contexto.

MIC recebe apoio de dois 
milhões da Longrich para Mueda

OPV da HCB arrecada mais um 
prémio internacional

Total apoia resposta nacional 
contra a Covid-19 

BCI alivia prestações do crédito de 
empresas afectadas pela Covid-19

Marcas em Movimento
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economia
País prevê comercialização de mais de 140 mil toneladas de castanha   

O Instituto de Fomento do Caju (INCAJU) prevê que na presente campanha sejam comercializadas 
148.300 toneladas de castanha, o que representa um crescimento de 4 porcento em relação à cifra 
da campanha passada. Até à última quinzena de Fevereiro de 2020 já haviam sido comercializadas 

138 mil toneladas.

UE vai desembolsar $110 
milhões para combate 
à Covid-19

Dias depois do Fundo Mone-
tário Internacional ter anun-
ciado o desembolso de cerca 
de 309 milhões de dólares, no 
âmbito da Facilidade Rápi-
da de Crédito para ajudar o 
país a suprir as necessidades 
urgentes da balança de paga-
mentos e fiscais decorrentes 
da pandemia da Covid-19, a 
União Europeia vai apoiar o 
país no combate à pandemia 
com um total de 110 milhões 
de euros, em subvenções para 
2020 e 2021.
Segundo escreve a Lusa, ci-
tando uma fonte da dele-
gação da UE em Maputo, a 
modalidade de atribuição do 
apoio ainda está em discus-
são.
“O regresso a um programa 
de apoio ao Orçamento do 
Estado (OE) não está em 
cima da mesa”, referiu, ape-
sar de admitir que o país de-
verá beneficiar de dinheiro 
que, na prática, será entregue 
ao Governo para tapar uma 
quebra fiscal no OE.
O apoio directo ao orçamento 
anual do Governo foi suspen-
so pelos parceiros internacio-
nais em 2016, depois da reve-
lação das dívidas ocultas do 
Estado, no valor de 2,2 mil 
milhões de dólares, num caso 
que ainda está a ser dirimido 
na Justiça.
A mesma fonte da UE subli-
nhou que o apoio que agora 
será entregue a Moçambique 
trata-se de uma resposta de 
emergência.
A UE lançou uma resposta 
global à Covid-19 “que mobi-
lizará mais de 15 mil milhões 
de euros para apoiar parcei-
ros em todo o mundo”.
Dentro deste esforço global, 
Moçambique beneficiará de 
“um pacote de 110 milhões 
de euros em subvenções”, a 
desembolsar durante um pe-
ríodo de dois anos, em 2020-
2021, e cujas “modalidades 
concretas de execução estão 
ainda em discussão, mas se-
rão orientadas pelos princí-
pios da urgência, eficiência e 
alinhamento”.

Oswaldo Petersburgo incentiva a 
juventude ao empreendedorismo 

Industriais pedem redução da 
taxa de energia em 50 porcento
As empresas do ramo de co-
mércio e indústrias filiadas à 
Associação de Comércio, In-
dústria e Serviços apelam ao 
Governo para a redução da 
taxa de energia em 50 porcen-
to para fazer face aos impac-
tos da Covid-19. Este pedido 
já havia sido proposto pela 
Confederação das Associações 
Económicas (CTA), mas agora 
é lançado pela ACIS por consi-
derar que a adoção desta me-
dida por parte do Governo é 
uma das formas de minimizar 
os impactos da Covid-19 no 
sector empresarial e industrial 
moçambicano, que devido à 
situação da Covid-19 têm so-
mado cada vez mais prejuízos.
Segundo Edson Chichongo, o 
pedido de redução da taxa de 
energia pelos membros da as-
sociação não tem como objecti-
vo gerar lucros ao sector, neste 
momento, mas sim assegurar 
a continuidade das operações, 
bem como os postos de empre-
go nestes sectores.
“A ACIS pediu a adoção desta 
medida por um período de três 
meses até que a pandemia do 
novo coronavírus seja contro-
lada”.
 Para além da redução das 
taxas de energia eléctrica, a 

ACIS pede igualmente que o 
Governo reduza o nível de im-
portações e se consuma produ-
tos nacionais para apoiar as 
empresas, sobretudo quando 
os pagamentos são feitos com 
dinheiro do Orçamento do Es-
tado.
A suspensão da cobrança de 
taxas dos mercados para os 
vendedores e a simplificação 
e flexibilização de auditorias 
após o desalfandegamento 
aduaneiro para empresas que 
importam material de preven-
ção da Covid-19 e ventilado-
res, bem como a suspensão do 
pagamento das prestações ao 
INSS, tanto pelo trabalhador 
bem como pelo empregador, 
fazem também parte das pro-
postas colocadas ao Governo 
pela associação de modo a ali-
viar os impactos da crise pro-
vocada pela pandemia.
 A ACIS também alinha 
no debate sobre o papel do 
INSS durante a vigência 
da pandemia da Covid-19, 
assegurando que o INSS 
deveria apoiar as empre-
sas através de contribuição 
para as remunerações dos 
trabalhadores inscritos, com 
recurso a reservas desta insti-
tuição. E. Muchanga

O Secretário de Estado 
da Juventude e Emprego 
(SEJE), Oswaldo Peter-
sburgo, defende que a 
juventude deve apostar 
em iniciativas empreen-
dedoras que maximizem 
o emprego, “só assim 
podemos multiplicar os 
empregos e vencermos a 
pobreza”. O SEJE falava 
em Maputo, na entrega 
das primeiras 10 unidades 
do “Sistema Clara”, uma 
iniciativa juvenil que irá 
colocar, nos próximos 
dias, este material em 
massa.

Num momento 
em que a taxa 
de empregabi-
lidade no pri-
meiro trimestre 

sugere uma redução, quando 
comparado com a do mesmo 
período do ano passado, facto 
precipitado pela Covid- 19, o 
Gabinete do SEJE desdobra-
-se em acções que estimulam 
a juventude a engajar-se em 
iniciativas que não se limi-
tam a uma economia de ser-
viços, mas em actividades 
inovadoras,  produtoras e ge-
radoras de emprego.
“A Covid-19 desafia-nos a 
continuarmos cada vez mais 
a transformarmos a nossa 
economia de uma economia 
de serviços para uma econo-
mia mais produtiva, onde o 
que produzirmos gera empre-
go e renda para quem pro-
duz, servindo o país, a região 
e o mundo”, apontou.
No seu discurso, Petersburgo 
reafirmou o compromisso do 
Governo em dar atenção aos 
anseios da juventude, melho-
rar a situação do emprego e 
estimular iniciativas desta 
camada. “O Governo, por via 
do Secretariado da Juventu-
de, continuará a dar aten-
ção à educação de jovens, a 
preocupar-se pela saúde dos 
jovens, a lutar para melho-
rar a situação do emprego e 
a ocupação sã dos jovens”, 

anunciou o governante.
Durante a cerimónia foram 
entregues as primeiras 10 
unidades do “Sistema Cla-
ra”, concebido por jovens da 
Associação para a Saúde e 
Desenvolvimento Rural, em 
parceria com o Conselho Na-
cional do Voluntariado, ten-
do sido executado por jovens 
empreendedores e artesãos 
da Mozarte, um centro de re-
cursos juvenis pertencente ao 
Instituto da Juventude. 
O material é apropriado para 
espaços partilhados e permi-
te aos beneficiários lavarem 
as mãos sem precisarem de 
pegarem no balde, passando 
a fazê-lo a partir de dois pe-
dais, sendo um para a água e 
outro para o sabão.
Nesta cerimónia, o SEJE 
aproveitou a oportunida-
de para partilhar a visão do 
Executivo neste ciclo de go-
vernação que iniciou em Ja-
neiro. 
Segundo destacou Oswaldo 
Petersburgo, a maior prio-
ridade neste ciclo de gover-
nação é assegurar a geração 
de mais e melhores empre-
gos, mas a Covid-19 que se 
propalou pelo mundo vem 
complicar cada vez mais a 
nossa matriz de promoção de 
emprego, por isso conta com 
iniciativas dos jovens na pro-
dução de soluções locais, que 
contemplem a componente 
emprego. 
“Cada iniciativa empreen-
dedora deve maximizar a 
variável emprego e só assim 
podemos multiplicar os em-
pregos e vencermos a pobre-

za”, afirmou o governante, 
sublinhando que o jovem é a 
alavanca do desenvolvimento 
do país.

 Adiante, exortou os jovens 
a se empenharem de modo a 
não defraudar as expectativas 
e esperanças neles depositadas. 
“A caminhada ainda é longa e 
continuará a exigir os sacrifí-
cios de todos nós na procura de 
respostas cada vez mais criati-
vas para a solução dos proble-
mas. O Governo estará sempre 
ao lado dos jovens, conjugando 
esforços para construir um Mo-
çambique melhor”.
Entre os beneficiários das pri-
meiras 10 unidades constam o 
Centro de Saúde de Dhlavela,  
o Hospital Feminino da Maxa-
quene, Hospital Psiquiátrico de 
Infulene,  Infantário da Matola 
e Lar de  Idosos de Magoanine 
‟C”.
 Proximamente, segundo o 
anunciado, o material passa-
rá a ser produzido em massa.
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Depois de longos dias de ar putrefacto da morte, 
a Europa já se começa a abrir. Mas o medo que 
a porta do futuro dê ao passado recente continua 
a divagar-lhe os passos de humanos em Marte. 
Marcam-lhe os passos, mas também os rostos, 
com a obrigatoriedade do uso da máscara. Do 
outro lado do Atlântico há dois países a pagarem o 
peso das suas escolhas, a democracia também tem 
as suas consequências. Mas enquanto uns saem do 
pior e outros caminham para o pior, nós estamos 
aqui suspensos com medo do futuro, os vaticínios 
para o continente-berço da Humanidade não são 
animadores. E nunca foram, na verdade. Mas con-
tinuamos aqui. Quando esta nuvem negra passar 
e nós com poucos mortos tanto como a Austrália, 
Áustria, Grécia, Nova Zelândia, Israel, Dinamarca 
e República Checa, mais por misericórdia divina 
do que por estratégia dos governos (porque quase 
não as há por aqui), vamos engrossar a lista dos 
países inteligentes. Porque de repente já não é a 
economia que cria os nichos de países que movem 
o mundo, é a inteligência. Os guês oitos estão 
demasiado ocupados a lidar com a quantidade de 
casos positivos e mortos pela Covid-19, um preço 
pago pelos anos demasiado ocupados a tentar 
garantir uma economia robusta, com serviços 
de saúde relegados a último plano. 
Mas estas são as contas do mundo. E nós cá 
também temos as nossas por fazer. David 
Abílio, ex-director da Companhia Nacional 
de Canto e Dança, que agora vê a dança 
com movimentos estáticos e nem se pode 
escudar na ideia de dança contemporânea, 
deve estar a perguntar a Juvenal Bucuane 
que narrativas artísticas podem sair depois 
deste tempo de pandemia. O artista plástico 
Naguib deve estar a pensar em erguer um 
monumento, mas desta vez com olhos para 
ver as iniquidades do país que somos. E 
João Mosca, director do Observatório do 
Meio Rural, muito bem sabe do país que 
somos. «A maior desgraça de uma nação 
pobre é que em vez de produzir riqueza, 
produz ricos», disse Mia Couto uma vez e 
podia também estar a dizer aqui a Roberto 
Chitsondzo, que já nos disse dos diferen-
tes tipos de filhos que saem da mesma 
barriga-país. Onde faltam motivos para 
sorrir há em demasia motivos para chorar. 
«Nyembêti» escreveu Calane da Silva, 
que aqui surge com Jorge Ferrão, Reitor 
da UniMaputo, um romance futurista, em 
que todos os seres vivos e até inanimados 
falam. Imagino o que estão agora a dizer 
as árvores que se vê a respirar sem o peso 
dos homens e mulheres fora de casa e as 
estradas sem o movimento desusado dos 
carros… quase como no início do mundo, 
antes do mundo do medo. 

Mundo do medo
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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 sobrinho. 
Eu gosto muito de ti e é 

por isso que hoje mais 
do que nunca eu quero 
te desejar um dia 
maravilhoso. Divir-
ta-te como nunca te 
divertiste na vida e 
obriga-te a ser feliz. 
Sim, nem que sejas 

obrigado tens que 
estar bem com a vida. 

Curta o teu aniversário 
e lembra-te que a felici-

dade começa de dentro de 
cada um de nós. Parabéns e aproveite o teu 
dia. 

Parabéns meu amor pelo 
teu aniversário! Foi 

mais um ano de or-
gulho e alegrias que 
me proporciona-
ste. És uma esposa 
preciosa e o teu 
coração de ouro 
merece toda a fe-

licidade que nele 
couber. Siga sem-

pre o teu caminho e 
sonhos, jamais permita 

que te roubem a ilusão de viver. Sejas 
feliz, hoje e todos os dias da tua vida, cele-
bre sempre a pessoa maravilhosa que és.  
Te amo. Votos do teu esposo Nelson

Rabeca 

Edy 

Paulo Nucha

Mário 

Na caminhada da vida 
aprendi que nem sem-

pre temos o que 
queremos, porque 
nem sempre nos 
faz bem. Foi pre-
ciso sentir dor 
para que apre-
ndêssemos com 
as lágrimas. Foi 

necessário o riso 
para não nos en-

clausurarmos com 
o tempo. Assim como 

as pedras, para construir 
o caminho rodeada de flores, para te 
alegrar na caminhada.

Nesta época atormenta-
da por pesadelos, por 

frustrações e sonhos 
desfeitos, manter a 
paz é fundamental 
para não cair nas 
armadilhas da de-
pressão. É preciso 
que tu coloques 
filtros na tua vida, 
e ao receber as 

notícias sejam elas 
quais forem, anal-

isares e rapidamente 
descartares o que não for 

realmente importante para a tua 
caminhada. 

Deus em toda a sua 
bondade concedeu 

a ti mais um ano 
de vida. E com 
certeza foi um 
ano de apre-
ndizagens, de 
momentos bons 
e outros nem 

tanto. Mas to-
dos contam, pois 

ajudaram a fazer 
de ti uma pessoa 

mais sábia e forte. E por 
todos esses momentos tu deves agra-
decer ao Senhor. O mais importante é 
viver esta data com intensidade. Tu és 
uma pessoa muito especial e mereces 
tudo que existe de bom na vida. Feliz 
aniversário! 

Existem pessoas que 
mesmo se estivessem 

num outro universo 
jamais estariam 
realmente longe 
do nosso cora-
ção. Por ti espero 
o tempo que for 
preciso e pela tua 

amizade eu faço 
tudo! Tu nos fazes 

muito feliz, como nun-
ca imaginaremos o possível. O 
simples facto de saber que existes 
é suficiente para  nós e desejamos 
que sejas tão feliz. Que o teu dia seja 
maravilhoso. 

Zulfo 

Hoje é um dia especial para 
nós dois e mais um ano 

da tua viva se comple-
ta. Hoje é mais um 
ano de convivência 
para nós dois e 
um prazer para 
mim ter alguém 
como tu por perto. 
Sei que às vezes 

acabamos nos de-
sentendendo por 

besteiras, mas todos 
discutem nesta vida. O 

importante é que no final das 
contas conseguimos resolver os nossos 
problemas e assim continuarmos a 
nossa existência juntos. 

António Ju 
Feliz aniversário queri-

da sobrinha. Receba 
com alegria e gra-

tidão mais esta 
graça de Deus 
que é completar 
mais um ano de 
vida e desfrute 
do teu dia, da 
tua juventude, 

mas nunca te es-
queças de agra-

decer ao Senhor por 
todas as dádivas que 

recebes diariamente. Que mais um 
ano traga mais sabedoria e a tua fé 
seja fortalecida. Eu te amo muito, 
para o que precisar sabe que podes 
contar comigo. Sejas feliz e celebre o 
teu dia na paz de Cristo. 

Hoje é um dia especial e 
apesar de lamentar 

não poder desfru-
tá-lo ao teu lado 
sinto alegria por 
estarmos bem, 
pois apesar de 
estarmos longe 
um do outro esta-
mos juntos no co-

ração, que é onde 
importa. Quando 

tiveres cumprido o 
teu dever e obrigações 

de tra- balho e regressares te darei 
este abraço apertado, e olhos nos olhos te 
direi mais uma vez quanto és amigo. Feliz 
aniversário! 

Marito 
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Festival AZGO no Oslo World
O Festival AZGO está integrado no Oslo World – Map The World, um circuito de festival virtual face à pro-
pagação da COVID-19. O circuito envolve mais  de 50 festivais de vários cantos do mundo. Cabe a cada um 

seleccionar vinte músicas de artistas que participaram numa de suas edições. O AZGO seleccionou do seu 
vasto repertório construído ao longo das nove edições.

Conselho Municipal de 
Chimoio lança concurso 
musical via electrónica

Paulina Chiziane e a escrita 
como acto de rebeldia 

O Concelho municipal de 
Chimoio lançou, há dias, um 
concurso musical via electró-
nica, para evitar o contacto 
físico entre artistas e especta-
dores, nesta altura em que se 
observa o estado de emergên-
cia, devido a pandemia do 
coronavírus.
 Denom inado  p r o j e c t o 
“kuemba Chimoio”, a inicia-
tiva visa buscar contribuições 
dos artistas locais, a escre-
verem músicas sobre a vida 
social e económica da cidade, 
devendo para tal gravarem 
vídeos a serem depositados 
na plataforma youtube, aon-
de decorrerá a votação pelo 
público.
O edil de Chimoio, João 
Ferreira, disse que a inicia-
tiva visa ocupar os artistas 
a fazer algo neste momento 
de observância de estado de 
emergência.
 As visualizações, os gostos e 
os bilhetes electrónicos com-
prados, concorrem para a 
premiação.
O concurso, que terá a fase 
final em Julho deste ano, 
comportará premiações que 
variam de 85 000, 50 000 e 
25 000 meticais para o pri-
meiro, segundo e terceiro lu-
gares, para artistas singula-
res, e, 100 000 para a banda 
musical mais votada.
Importa referir que esta uma 
iniciativa que visa igualmen-
te incentivar à classe dos 
músicos desta urbe, em par-
ticular, e, no geral, a apostar 
em novas tecnologias, concre-
tamente o uso de platafor-
mas digitais. 
A iniciativa surge numa al-
tura em que os músicos e 
cantores moçambicanos ex-
perimentam dias difíceis por 
conta da pandemia global da 
covid-19, que forçou Moçam-
bique a declarar estado de 
emergência. RM

Paulina Chiziane falou ao 
MAGAZINE Independente. 
A conversa foi curta, mas 
significativa o suficiente 
para mostrar o pensa-
mento de uma escritora 
incontornável na Litera-
tura moçambicana. Ela, 
sempre alheia aos castra-
dores “ismos”, diz que es-
creve o que escreve como 
um acto de rebeldia. E 
esta rebeldia ajudou-a a 
impor-se no mundo e no 
país, abrindo espaço para 
tantas outras e outros 
que chegaram depois 
dela. 

António Nhangumbe

I
maginamos que já 
deva estar cansada 
de responder a esta 
pergunta. Mas é sem-
pre pertinente, até 

para dar luz a novas gera-
ções, que só conhecem 
a Paulina Chiziane como 
uma figura incontornável 
na Literatura moçambi-
cana. Como iniciou a sua 
trajectória como escrito-
ra?

-Em poucas palavras, come-
cei na infância, primeiro a 
partir da Literatura portu-
guesa, mesmo na escola, e fui 
escrevendo pequenas coisas. 
Mas só quando tinha 35 anos 
tive a oportunidade de publi-
car um livro, porque naque-
la altura não era bem aceite 
uma mulher ligada às artes 
e letras. Então, precisei de 
crescer como mulher. Logo, 
publiquei “Balada de Amor 
ao Vento”, que é considerado 
o primeiro romance escrito 
por uma mulher moçambica-
na.

Algumas pessoas criti-
cam a sua escrita por não 
se enquadrar nas escolas 
literárias convencionais. O 
que pensa sobre isso?

-Não estou preocupada com 
os debates dos outros. O tra-
balho literário é meu, eu co-
loco nele aquilo que eu sinto. 
Então, quem são os outros 
para quererem governar o 
meu trabalho? Aliás, eu ve-
nho de uma sociedade de 
tradição oral, de uma cultu-
ra cuja estrutura narrativa 
é outra. Será que tenho que 
deitar fora o meu ser? Não. 
Eu rebelei-me e então produ-
zi aquilo que consegui.

Paulina Chiziane nasceu 
numa família cristã e pro-
testante. De que forma a 
religião e a fé influencia-
ram a sua escrita?

-É uma questão muito séria. 
Não gosto de falar de fé. Mas 
tenho certeza de que Deus 
existe. Então, para mim a 
questão de fé é posta de lado. 
Quero estar com Deus e não 
com a religião. A nossa tradi-
ção africana tem também os 
seus cultos tradicionais.

O nome Paulina Chizia-

ne é muito associado à 
ideia de emancipação da 
mulher. Se definiria como 
feminista? 

-Escrever sobre mim não é 
feminismo. O feminismo é 
um movimento revolucio-
nário que respeito. Mas não 
gosto da palavra feminismo 
porque às vezes nos conduz a 
esses espaços de confinamen-
to e eu não quero. O meu 
lema é liberdade. Então, o 
facto de falar das mulheres 
não significa uma linha espe-
cífica.

Como vê a literatura pro-
duzida pelas mulheres?

-Houve sempre preconceito 
por julgarem que uma mu-
lher é menor. É por isso que 
as pessoas olham para minha 
literatura como menor. Em-
bora devessem olhar para 
o lado de resgate da minha 
identidade. Mas tenho o di-
reito de criar a minha linha 
de pensamento e essa ima-
gem vai desaparecendo, pois, 
em cada passo, eu me afirmo.
Mas deixe-me dizer que o 
meu reconhecimento como 
escritora de valor não vem 
dos moçambicanos. Vem de 
fora, porque os moçambi-
canos nunca me aceitaram, 
mas o mundo me acolheu e 

eu fiz um percurso muito lon-
go na Inglaterra, Alemanha, 
França, China, América La-
tina e nos EUA. 

Acha que as mulheres 
moçambicanas se identifi-
cam com a sua literatura 
ou existe também uma 
resistência por parte 
delas?

-Infelizmente são poucas mu-
lheres a ler e as mesmas que 
dominam a leitura e escrita 
são submissas aos homens. 
Quando “Niketche” saiu foi 
uma explosão de alegria. Fi-
nalmente as mulheres po-
diam escrever sobre si e so-
bre as coisas que ontem eram 
proibidas. 

“Niketche: uma história 
de poligamia” é um divisor 
de águas na sua carreira. 
Esperava a recessão que 
teve? 

-Os moçambicanos sempre 
disseram suas coisas e como 

sempre foi um best seller em 
Portugal. É um livro que cir-
cula em todo o mundo, nem 
sei onde anda aquele livro e 
se calhar anda sozinho. Por-
tanto, o livro circula mais 
depressa do que a Paulina. 

Com o lugar que Pau-
lina Chiziane ocupa no 

Pulina Chiziane



12 de Maio 2020   |   Terça-feira 21Magazine independente

Moza Banco promove ‘live shows’ no 
âmbito do combate à Covid-19

O Moza Banco, em parceria com 
o Instituto Camões, está a patro-
cinar três live shows do músico 
Stewart Sukuma. Os mesmos 
fazem parte do projecto de Ste-
wart denominado “Estamos Jun-
tos em Casa”, cujo propósito é 
incentivar as pessoas a ficarem 
mais tempo em casa e proporcio-
nar bons momentos de entreteni-
mento.
Com o distanciamento social, vá-

rios artistas têm recorrido à in-
ternet para se comunicar com os 
seus fãs e oferecer entretenimen-
to. Nessa senda, grandes marcas 
também se reinventam e buscam 
as plataformas de vídeos para di-
vulgarem os seus trabalhos, em 
meio à crise da Covid-19, através 
de transmissões online.
É nesta senda que o Moza Ban-
co decidiu associar a sua marca 
a este movimento global de luta 

panorama literário mo-
çambicano e da lusofonia 
insiste em dizer que não 
é escritora. Afinal, o que 
está por detrás dessa 
negação?

-A palavra escritora vem 
duma cultura europeia, nós 
africanos escrevemos de ou-
tras maneiras, escrevendo a 
falar, escrever a cantar, es-
crever a dançar e escrever a 
desenhar. Então, não estou 
presa a uma única área.

Quais são as suas influên-
cias na escrita?

-Da literatura portuguesa foi 
Florbela Espanca, que eu li 

com mais gosto e depois co-
mecei a vadiar em outras 
letras por aí afora. Mas essa 
foi muito forte, porque fazia 
parte da literatura portugue-
sa.

Qual é o fim último da sua 
escrita?

-Nenhum. Apenas gosto de 
escrever. Nos últimos dias 
não estou a escrever, porque 
estou a fazer teatro. Portan-
to, já dei o que tinha por dar 
e a nova geração saiba conti-
nuar com muita garra e res-
ponsabilidade.
O que me restou é curtir a 
minha existência, porque já 
marquei a minha presença 
e dei a minha contribuição, 
não sei se alguém já mudou 

alguma coisa na sociedade. 

Acha que há união entre 
os fazedores da literatura 
moçambicana?

-Sempre há clivagens em 
todas as áreas, seja no em-
prego, na cultura, desporto, 
política… De vez em quan-
do há uma querela própria 
das pessoas que fazem par-
te da mesma profissão. Mas 
em Moçambique já houve 
momentos de maior união e 
depois houve uma fase que 
parecia haver desunião. Por 
exemplo, tenho recebido mui-
tos jovens que querem escre-
ver, embora não possamos 
esperar uma união efectiva.

Ministério da Cultura e Turis-
mo, em parceria com a UNES-
CO, lançou ontem, na capital do 
país, o projecto intitulado “Arte 
no Quintal” para apoiar os artis-
tas nacionais, com o objectivo de 
incentivar a produção, promover 
manifestações artísticas através 
da realização de concertos, pro-
gramas e diálogo online.
A ministra da Cultura e Turis-
mo, Eldevina Materula, disse 
na ocasião  que o país enfrenta 
actualmente um momento difícil 
devido à Covid-19, o que levou 
com que o sector da cultura, tra-
çasse rapidamente os planos para 
fazer face a esta problemática. 
O cancelamento de iniciativas 
culturais e encerramento desses 
espaços afecta directamente a 
produção artística e, consequen-
temente, a todos os criadores e 
actores activos da área da cultu-
ra nacional, que tiveram os seus 
planos paralisados devido  pan-
demia.  
Para Materula, a “Arte no Quin-
tal” tem como objectivo incen-
tivar a produção, promover ma-
nifestações artísticas através da 
realização de concertos, progra-
mas e diálogo online, contribuir 
através das artes e cultura, na 
consciencialização da sociedade 
sobre as medidas preventivas 
da Covid-19, dotando assim os 
fazedores das artes de meios al-
ternativos para enfrentarem a 
pandemia. 
“Este projecto consistirá na rea-
lização de concertos e programas 
das mais variadas manifestações 
culturais, ao vivo, com transmis-
são online, porque acreditamos 
na força da internet e nas redes 
sociais que constituem cada vez 
mais uma forma de comunica-
ção indispensável. Não estamos 
alheios a esta evolução, por isso a 
‟Arte no Quintal” será desenvol-
vida usando o fecebook, o youtu-
be e o instagram. Esses concertos 
e programas serão transmitidos 
aos fins-de-semana”, acrescentou 
a ministra. 
Por outro lado, Materula frisou 
que a iniciativa abrange todas as 

manifestações artísticas, nomea-
damente música, dança, stand 
up comedy, cinema, literatu-
ra, exposição de artes plásticas, 
moda e vídeo clipes. 
Para reforçar a transmissão de 
concertos e programas culturais 
pelas redes sociais, estamos neste 
momento a desenvolver um apli-
cativo mobile, com os conteúdos 
desta iniciativa que pode ser ace-
dida mediante uma subscrição. 
Isto vai permitir que qualquer 
pessoa possa ver os eventos no 
seu telemóvel e onde estiver. 
 De acordo com a governante, 
o projecto vai beneficiar direc-
tamente artistas que devido à 
Covid-19 não podem continuar 
com o seu ritmo de produtivida-
de, encontrando nesta iniciativa 
uma alternativa ao seu trabalho, 
com alguma renumeração. Atra-
vés do ‟Arte no Quintal” as fa-
mílias moçambicanas poderão se 
deleitar com o melhor da produ-
ção artística nacional estando em 
casa. 
Ela afirmou que nos concertos 
live e programas que o projecto 
vai promover vão passar mensa-
gens de prevenção à Covid-19, 
que virão associadas sempre 
que se justificar, como forma de 
reformar a actuação dos artis-
tas. Mesmo após essa pandemia 
pretende-se dar continuidade ao 
projecto estabelecendo novas di-
rectrizes de consumo das artes e 
cultura. 
 Por seu turno, o representante 
da UNESCO em Moçambique, 
Paul Gomis, disse que a Co-
vid-19 alterou a vida individual 
e social com o distanciamento 
social que baralha o código social 
que afecta consideravelmente o 
comportamento dos africanos e 
moçambicanos. 
De facto, com a Covid-19 não 
podemos ajudar nossos doentes 
assim como enterrar nossos fami-
liares mortos, e isto causa trau-
mas. 
Gomis disse que os artistas pre-
cisam contribuir para o acesso 
de tomada de decisão no desen-
volvimento de mecanismo de 
política, além disso os esforços 
da UNESCO é criar o movimen-
to de toda a indústria artística 
de resiliência. A UNESCO tem 
vindo a apoiar o sector cultural 
na realização de debates. É des-
ta forma que nos associamos a 
“Arte no Quintal” para contri-
buir entreter famílias confinadas 
devido a pandemia. 
Por último, Gomis  afirmou que 
“a Covid-19 tem efeito devasta-
dores sobre as raízes de várias 
culturas, especialmente na África 
e Moçambique, onde não há caso 
de famílias doentes e mortos, 
pois medidas de precaução são 
extremamente difíceis de aceitar 
num contexto africano”. 

Adelina Pinto

Artistas moçambicanos beneficiam 
de projecto “Arte no Quintal”

contra a Covid-19, incentivan-
do o distanciamento social, tido 
como uma das formas de mitigar 
o risco de contágio pelo novo co-
ronavírus.
Para o efeito, em parceria com o 
Instituto Camões, o Banco abra-
çou a campanha “Estamos Jun-
tos em Casa”, através da qual 
os fãs, em particular, e o público 
em geral se deliciam de bom en-
tretenimento sem ter que sair de 
casa.
São concertos únicos, sob pon-
to de vista de concepção e rea-
lização, onde o músico Stewart 
Sukuma interpreta o melhor do 
seu repertório musical, na com-
panhia de renomados artistas 
moçambicanos e estrangeiros.
“O objectivo deste projecto é  
incentivar as pessoas a ficarem 
mais tempo em casa. Está pro-
vado que o distanciamento so-
cial constitui uma das maneiras 
de combate a esta pandemia e, 
estando em casa, o público vai 
deliciar-se do melhor da música 
usando as plataformas digitais, 
sem ter que sair de casa”, disse 
Stewart Sukuma.
O Moza, enquanto Banco ver-
dadeiramente moçambicano, 
orgulha-se em se associar a esta 
iniciativa, como forma de con-
tribuir no combate à Covid-19, 
promovendo e apoiando medidas 
preventivas ao vírus, valorizando 
deste modo a vida, por um lado, 
e as artes e cultura, por outro.
Para além dos shows já reali-
zados com os músicos Deodato 
Siquir, Assa Matusse, Rodhália 
e Maria João, Stewart Sukuma 
volta a brindar os seus fãs, desta 
vez na companhia do músico se-
negalês Noumoucounda Cissoko, 
no dia 25 de Maio, Dia de Áfri-
ca.
Poderá acompanhar estes shows 
na seguinte plataformaonline:#e
stamosjuntosemcasa

Vende-se

Contacto: 84 713 686 2

PUBLICIDADE
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Campo da União Desportiva de Songo renovado
O Campo da União Desportiva do Songo (UDS), clube que na edição 2019 do Moçambola ficou 

na segunda posição, beneficiou de obras de renovação das bancadas, vedação, balneários 
dos jogadores/árbitros e camarotes.desporto

A superestrela do basquete-
bol norte- americano, Kevin 
Durant, tudo indica que po-
derá, ao contrário de todas 
as previsões, ainda jogar na 
temporada 2019/20 da maior 
liga de basquetebol nos Es-
tados Unidos,NBA. Tudo 
graças à Covid-19. O norte-
-americano Durant foi con-
tratado pelos Brooklyn Nets 
como free agent mas o joga-
dor ainda não jogou qualquer 
minuto pela nova equipa,  
uma vez que se encontra, 
ainda, a recuperar de uma 
ruptura do tendão de Aquiles 
(lesão) contraída quando ain-
da jogava pelos Golden State 
Warriors, em Junho do ano 
passado.Com a NBA inter-
rompida devido à pandemia 
do coronavírus, causadora 
da Covid-9, um eventual re-
tomar da competição poderá 
também significar o regresso 
de Kevin Durant ao campo. 
“Tentámos sempre não de-
finir qualquer data- limite. 
O Kevin Durant conhece o 
corpo dele melhor do que 
ninguém e o nosso staff tem 
feito um trabalho tremendo 
de recuperação sem forçar 
a jogar com ele. Quando se 
investe tanto como fizemos 
com ele não podemos forçá-lo 
a regressar. Quando for a al-
tura certa e ele estiver a 100 
porcento vai estar em cam-
po”, informou Sean Marks, 
general manager dos Nets.

Durant pode jogar ainda 
esta temporada

“Eu me candidato por vontade dos clubes 
da província de Cabo Delgado” 
O jornalista Mohamed 
Galibo é um dos candida-
tos às eleições a serem 
marcadas brevemente, na 
Associação Provincial de 
Futebol de Cabo Delga-
do (APFCD), depois de 
serem adiadas devido à 
pandemia da Covid-19 em 
Moçambique. O candidato 
disse que mesmo contra 
a vontade da sua famí-
lia vai a esse combate 
eleitoral, porque a maioria 
dos clubes da província 
de Cabo Delgado o incen-
tivaram a concorrer. O 
mesmo garante que caso 
vença as eleições vai 
desenvolver um projecto 
a curto, médio e longo 
prazo, com o objectivo 
de manter as equipas de 
Cabo Delgado no Mo-
çambola sem os famosos 
sobe e desce.

Alfredo Langa   

O 
senhor 
Mohamed 
Galibo é 
candidato 
à Associa-

ção Provincial de Futebol 
de Cabo Delgado. De 
forma resumida qual será 
a sua visão? 

-Deixa dizer uma coisa im-
portante‟ eu me candidato 
à presidência da Associação 
Provincial de Futebol de 
Cabo Delgado por vontade 
dos clubes da província. Vou 
contra a vontade da minha 
família que de princípio não 
concordava. Mas gradual-
mente vão cedendo e eu e o 
meu elenco temos a preten-
são de transformar a APFCD 
num espaço desportivo que 
potencia os clubes e incen-
tiva o desenvolvimento de 

talentos na dimensão contex-
tual, local, regional, nacional 
e internacional.

Caso vença as eleições 
como pensa agregar 
valores? 

-Nós esperamos e estamos 
cientes de que vamos agre-
gar valores à Associação Pro-
vincial de Futebol de Cabo 
Delgado. O segredo será 
consolidar a APFCD e as 
comissões distritais de fute-
bol, os clubes filiados, joga-
dores, árbitros, para intervir 
melhor na expansão do bom 
nome, imagem e prestígio 
dos principais intervenientes 
na província. E basicamen-
te construir a APFCD com 
dignidade e envolvimento de 
toda a massa desportiva a 
todos os escalões com zelo, 
disciplina, respeito mútuo e 
urbanismo. Incutir em cada 
interveniente a necessidade 
de respeito pelos códigos de 
conduta e padrões de desen-
volvimento organizacional.

Na caça ao voto quais 
são as suas promessas 
para depois ser cobrado? 

- Nós iremos apostar em pro-
messas realistas e sem mui-
tas emoções. Olhando para a 
realidade actual, já mantive 
alguns encontros particula-

res com alguns parceiros no 
país e internacionalmente 
que se mostraram optimis-
tas em ajudar o futebol em 
Cabo Delgado, onde aposta-
mos basicamente na melhoria 
das infra-estruturas despor-
tivas. O que te posso garan-
tir é que vamos continuar a 
oferecer bolas, acto que eu já 
fazia antes de sonhar em ser 
candidato à Associação Pro-
vincial de Futebol de Cabo 
Delgado. Continuaremos a 
apostar na oferta de bolas e 
equipamentos ao clubes filia-
dos. Sem esquecer o futebol 
de praia, feminino e futsal. 
Estamos bem cientes do que 
pretendemos e é nosso maior 
desejo colocar a relva sintéti-
ca num dos campos de fute-
bol na cidade de Pemba.

E os outros campos da 
província terão a devida 
atenção?

-Claro que sim! Se conto com 
o apoio de todos os clubes 
da província para a minha 
eleição devo lutar para no 
mínimo realizar as minhas 
promessas. Caso vença as 
eleições vou apoiar no melho-
ramento dos campos de fu-
tebol, das equipas que estão 
a participar no campeonato 
provincial, em parceria com 
o sector privado. Consolidar 
o desporto-rei em todos os 
distritos e criar mecanismos 

de aumentar as equipas que 
participam no Campeona-
to Provincial de Futebol de 
Cabo Delgado. Consolidar 
apoios para que as equipas 
tenham melhores condições 
de trabalho e difusão do fu-
tebol.

Pode nos falar dos vos-
sos projectos a curto 
prazo.

-Obviamente que vamos pro-
curar desenvolver relações 
mútuas e eficientes com a 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF), outras as-
sociações congéneres do país 
ou do estrangeiro e demais 
clubes integrantes e filiados. 
Massificar a prática do fute-
bol de praia, feminino e fut-
sal, organizando campeona-
tos e torneios, contando para 
tal com o apoio do empre-
sariado. Divulgar e publici-
tar as demais actividades da 
APFCD em todas as redes 
sociais, órgãos governamen-
tais e Websites. Desenvolver 
uma estratégia de financia-
mento para que as filiações 
sejam a preço acessível, in-
centivar a prática do futebol 
nos vários distritos e postos 
administrativos e formação 
de selecções distritais.

Cabo Delgado está fora 
do Moçambola. Como de-
volver a província a esta 
prova?

- Será um trabalho atura-
do devolver a província de 
Cabo Delgado ao Moçambo-
la, mas é preciso desenvolver 
um projecto bem estruturado 
para evitar os sobe e desce 
que caracterizam a provín-
cia. Vamos lutar para conse-
guir devolver o Moçambola à 
província e dar suporte sufi-
ciente para a manutenção da 
equipa que ascender ao maior 
campeonato de futebol em 
Moçambique. Tudo vai pas-
sar por mobilizar parcerias 
e recursos para colocação da 
relva num dos campos de fu-
tebol 11. 

Vamos olhar agora para o 
médio e longo prazo…

Mohamed Galibo, candidato à APFCD
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Futebol não é só negócio

O regresso está iminente. 
O Marítimo voltou ao tra-
balho, mas quanto à com-
petição ainda há muitas 
dúvidas. Ninguém sabe 
quando, nem como… Zaina-
dine, um dos subcapitães, 
está preocupado. «Têm 
sido dias complicados, 
em que tenho vivido uma 
constante mistura de sen-
timentos. Obviamente que 
se pensar só com o coração 
fico extremamente feliz, 
porque o futebol é a paixão 
de todos os jogadores. Mas, 
perante esta situação, é pe-
rigoso pensarmos só com 
o coração, temos de usar 
a cabeça. Não podemos 
colocar a emoção à frente 
da razão. Além de futebo-
listas, somos filhos e pais. 
Por muito que amemos a 
nossa profissão, e ninguém 
pode colocar isso em causa, 
a segurança é o fundamen-
tal», frisa o central.
«Todos os dias há uma 
chuva de informação, que 
poucas horas depois é des-
mentida, como se estivésse-
mos a navegar à vista. Há 
que apelar ao sentido de 
responsabilidade e as insti-
tuições têm de pesar todos 
os aspetos. Em Espanha, 
por exemplo, há jogadores 
que só voltam à competi-
ção com garantias abso-
lutas da Liga», sublinha o 
moçambicano de 31 anos, 
que teme um regresso pre-
coce.
«A melhor solução é, sem 

dúvida, a segurança de to-
dos os intervenientes. Não 
há campeonato algum, ou 

Taça, que valha a saúde de 
alguém, até porque o fute-
bol sempre foi a festa do 
povo e não é só negócio», 
frisa Zainadine.
«Os verdadeiros efeitos 
deste vírus ainda não são 
conhecidos. Já sabemos que 
o primeiro impacto é bas-
tante violento, mas depois 
pode haver mais proble-
mas, como a nível cerebral, 
por falta de oxigenação. É 
por isso que todo este pla-
no tem de ser bem delinea-
do para não acontecer ne-
nhuma situação negativa», 
conclui.  In Abola 

Campo de Marracuene 
terá nova imagem 

-Claro que os nossos projec-
tos estão estruturados em 
curto, médio e longo prazo. 
Já falei do curto. No médio 
vamos apostar na requali-
ficação e melhorar os cam-
pos existentes, dando condi-
ções para a prática eficiente 
do futebol de vários estilos 
em alguns dos distritos da 
província. Mobilizar mais 
patrocinadores para melho-
rar a sua premiação (taças, 
medalhas, fair play, melhor 
jogador, melhor marcador, 
melhor guarda-redes, árbitro 
e treinador).Organizar, pa-
trocinar ou realizar torneios 
oficiais provincial, distritais 
e locais, dando total cola-
boração e apoio aos clubes 
e jogadores que nele parti-
cipam. A longo prazo, claro 
que pretendemos manter sis-
tematicamente a formação e 
capacitação de gestores des-
portivos dos clubes, árbitros, 
massagistas e treinadores 
dos clubes filiados na APFC. 
Realizar no fim de cada épo-
ca desportiva a Gala do Des-
porto, onde a intenção é dar 
devido mérito e reconheci-
mento aos atletas e agentes 
desportivos.

É natural de Montepuez e 
o futebol lá está pratica-
mente pobre. O bom filho 
da casa fará algo?

-Algo farei para Montepuez 
sem discriminar a nenhum 
distrito. O pouco que tiver-
mos vamos partilhar equi-
tativamente. Claro que em 
algum momento haverá al-
guma diferença olhando para 
as prioridades. Imaginemos 
que uma equipa de Macomia 
esteja bem avançada para 
qualificar-se ao Moçambola, 
obviamente que essa equipa 
merecerá maior atenção. Por-
que nós pretendemos no mí-

No âmbito da parceria sector 
público e privado houve um 
encontro de trabalho no ga-
binete do administrador do 
distrito de Marracuene, Sha-
fee Sidat, com um parceiro 
para apreciação e coordena-
ção com vista a aferir o pro-
jecto e as datas do início da 
primeira fase de reabilitação 
do campo da vila de Marra-
cuene, localizada nas bermas 
da Estrada Nacional n°1. 

De referir que esta primeira 
fase do projecto consiste na 
vedação do campo, constru-
ção de balneários, reparação 
das bancadas e construção da 
tribuna de honra. No futuro 
vai permitir melhorias signi-
ficativas naquele recinto des-
portivo, que já caminha para 
se tornar moda a realização 
do torneio milionário a nível 
dos bairros, que este ano vai 
na sua segunda edição.     

Sheffe Sidat, administrador de Marracuene, com os parceiros

Galibo oferecendo bolas de futebol em Cabo Delgado

Zainadine Júnior, jogador do Marítimo 

nimo a longo prazo ter mais 
equipas no Moçambola.  

Tudo isso na perspectiva 
de quê?

Na perspectiva da Associa-
ção Provincial de Futebol de 
Cabo Delgado, na nossa vi-
gência, constituir um espaço 
de partilha de experiências e 
aglomeração de pessoas e ale-
grias. Pretendemos desenvol-
ver actividades de extensão 
desportiva, em prol do desen-
volvimento social das comu-
nidades de toda a província. 

Ser um espaço de promoção 
das campanhas cívicas e so-
ciais, marketing de negócios 
e eventos.

Está ciente que vai 
vencer as eleições. E se 
perder? 

-Respeito os meus adversá-
rios. Vai vencer quem tiver 
o melhor projecto. Vou dei-
xar bem claro que eu e mi-
nha candidatura é por von-
tade dos clubes. Se perder é 
um processo eleitoral em que 
deve haver vencedores. Mas 
não vejo nenhum problema 
porque eu sempre estive liga-
do ao desporto, em particular 
na Província de Cabo Delga-
do. Sempre estarei apto para 
ajudar a minha província. 

Já tem dada marcada 
para as eleições?  

-Não! Até então, devido à 
problemática da Covid-19, fo-
ram adiadas as eleições para 
uma data a ser marcada bre-
vemente. Neste momento esta-
mos a respeitar o decreto pre-
sidencial do Chefe de Estado, 
Felipe Nyusi,e as actvidadaes 
desportivas estão suspensas 
aqui na província de Cabo Del-
gado. Acredito que a partir de 
30 de Maio, último dia do Es-
tado de Emergência, a Mesa 
da Assembleia-Geral irá se pro-
nunciar sobre as novas datas.
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FMF oferece máscaras às associações 
de futebol de Gaza e Inhambane

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

A Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF), 
no âmbito das respon-
sabilidades sociais, 
procedeu há dias um 
apoio em máscaras às 
associações de futebol 
da província de Gaza e 
Inhambane para ajudar 
fortemente no âmbito 
do combate contra a 
Covid-19.

Alfredo Langa

A Federação 
Moçambicana 
de Futebol , 
naquilo que 
é a sua res-

ponsabilidade social, apoia 
com máscaras as associa-
ções provinciais de futebol 
de Gaza e de Inhambane, 
acto feito oficialmente pelo 
Secretário-geral interino da 
FMF, Hilário Madeira, na 
sede da referida instituição 
do futebol nacional.
 O Secretário-geral da 
FMF, em representação 
de Feizal Sidat, garantiu 
que o respectivo apoio visa 
ajudar no combate à Co-

vid-19. As máscaras são 
exclusivamente destinadas 
aos desportistas das res-
pectivas associações, tendo 
sido distribuídas pelos pró-
prios secretários-gerais das 
associações de futebol. 
Madeira vincou que esse 
apoio enquadra-se no pro-

jecto de responsabilidade 
social denominado ‟FMF 
responsabilidade social”, 
gerido directamente pelo 
gabinete do presidente, e 
“tem como objectivo pro-
mover acções de carácter 
social, educacional, de saú-
de e filantrópico junto das 

populações e comunidades 
melhorando a qualidade de 
vida das mesmas”. 
Acrescentou que “o projec-
to enquadra-se no rol dos 
pilares do manifesto eleito-
ral, nomeadamente no pla-
no estratégico para o próxi-
mo quadriénio. Entretanto, 
realizou-se na semana pas-
sada no auditório da FMF 
um encontro com diversos 
“stakeholders” do futebol 
moçambicano. O mesmo 
enquadrou-se no âmbito do 
trabalho que está em curso 
com a FIFA relativo à re-
visão do modelo de gover-
nação e estatutos da FMF, 
tendo em vista a adopção 
de um padrão de governan-
ça na FMF que seja inclu-
sivo com vários fazedores e 
agentes do futebol no nosso 
país. A reunião foi dirigida 
pelo presidente da FMF, 
Feizal Sidat, e contou com 
a presença de representan-
tes das seguintes associa-
ções: Liga Moçambicana de 
Futebol, Sindicato de Jo-
gadores de Futebol de Mo-
çambique, Associação Na-
cional de Treinadores de 
Futebol de Moçambique, 
Associação Moçambicana 
de Imprensa Desportiva 
e Associação Moçambica-
na de Árbitros de Futebol 
(em formação).
O presidente da FMF, 

Feizal Sidat, na sua inter-
venção, disse que “como 
sabem, um dos pilares do 
nosso manifesto eleitoral 
foi a inclusão, onde pro-
metemos integrar mais 
agentes no processo de de-
cisão do futebol e alargar 
a base de votantes nas as-
sembleias-gerais da FMF. 
Esta visão está em linha 
com aquilo que a FIFA 
solicitou e já na última 
AG da FMF. A FIFA dei-
xou uma orientação clara 
para que a FMF alterasse 
o modelo de governação 
em vigor. Esta iniciativa 
é para as gerações vindou-
ras, e demonstra que a ac-
tual direcção da FMF não 
tem receio da inclusão, e 
não pretende monopolizar 
o poder no futebol”.
Durante a sua interven-
ção, o presidente da FMF 
sublinhou que como con-
dição para estas terem 
poderes na AG da FMF, 
as associações devem obe-
decer os seguintes requi-
sitos: registo de entidade 
legal, publicação de es-
tatutos no BR, estatutos 
alinhados com a FMF/
CAF/FIFA. Realização 
de  a s s emble i a s -ge ra i s 
anuais e prestação de con-
tas anuais e eleições dos 
órgãos sociais de 4 em 4 
anos.

SG interino da FMF, Hilário Madeira, entregando as máscaras


