
Ivone alerta para o 
risco de contágio da 
Covid-19 nos professores

Contra tudo e 
todos Gustavo Mavie 
passa no Parlamento

50,00MT

Director: Lourenço Jossias | Editor: Nelo Cossa | Maputo, 02 de Junho de 2020 | SAI ÀS TERÇAS |Ano XII | Nº 676

Governo vive de mão estendida mesmo 
quando temos soluções locais

No Banco que lhe dá 
todo o valor.

Agora é simples efectuar No Banco que lhe dá 

Call Center: 82 20 20/84 20 20 / 21 34 20 20

facebook.com/Mozabanco  |        @mozabanco

Moza Banco  |         @moza_banco

Transferências;

Pagamento de Serviços

Gestão integrada de cartões de débito/crédito

Constituição e gestão de poupanças;

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

- Professor Severino Ngoenha

Raúl Domingos ao Magazine

Guerras 
internas 
na Renamo 
bloqueiam 
DDR

Guerras 
internas 
na Renamo 
bloqueiam 
DDR



2 Magazine independente Terça-feira   |  02 de Junho 2020 

destaques
Terroristas abandonam Macomia deixando rasto de destruição

O grupo de insurgentes que atacou e ocupou a sede de Macomia, na quinta-feira, 28 Maio, deixou a vila na noite 
deste sábado, 30, após controlar por três dias o principal centro urbano da região centro e norte de Cabo Dele-

gado, deixando um rasto de destruição. VOA

Ataques em Cabo Delgado e Covid-19 condicionam 
festividades dos 45 anos da Independência Nacional 

Mavie avança contra 
tudo e todos 

Mesmo contra a vontade da 
oposição e de alguns círculos 
dentro do partido no poder, 
que em surdina condenavam a 
sua indicação a membro da Co-
missão de Ética, Gustavo Ma-
vie foi indicado, “estranhamen-
te por consenso”, a membro 
da Comissão Central de Ética 
Pública.
  A indicação de Mavie a mem-
bro deste órgão precede caloro-
sos debates na Assembleia da 
República, onde as duas banca-
das da oposição fizeram duras 
críticas à indicação de Gusta-
vo Mavie para este órgão, pelo 
facto deste, na óptica da oposi-
ção, não ser digno para aquele 
órgão.
 Consta ainda na contestação 
da indicação de Mavie a este 
órgão o facto de ter sido con-
denado por desvio de dinheiros 
na Agência de Informação de 
Moçambique (AIM), o que o 
torna não digno de fazer parte 
daquela comissão. 
 Para a Renamo, a indicação 
de Gustavo Mavie ao tão pres-
tigiado órgão de ética é uma in-
dicação clara de que a Frelimo 
promove pessoas corruptas e 
que delapidam o erário públi-
co, através da gestão danosa de 
empresas ou instituições públi-
cas.
 “Como é que é possível o Par-
lamento apostar numa pes-
soa que já foi penalizada pelo 
Tribunal Administrativo por 
gestão danosa”, indignou-se 
Venâncio Mondlane, que na 
ocasião recordou a falta de ido-
neidade do antigo director da 
AIM.
Por seu turno, durante os de-
bates acesos havidos antes da 
sua indicação, a Frelimo defen-
dia que Gustavo Mavie reunia 
os requisitos legais, era uma 
personalidade idónea, íntegra 
e tem reconhecido mérito para 
integrar a comissão criada para 
administrar eventuais conflitos 
decorrentes da aplicação da Lei 
da Probidade Pública em Mo-
çambique.
Entretanto, Gustavo Mavie, o 
próprio contestado, salientou 
que “eu nunca roubei nada, a 
verdade um dia há-de vir ao de 
cima e a história não morrerá”. 

Elísio Muchanga

O Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, lançou 
esta segunda-feira as 
comemorações dos 45 
anos da Independência 
Nacional, mas este ano as 
comemorações do dia 25 
de Junho, Dia da Indepen-
dência Nacional, estarão 
condicionadas devido à 
pandemia da Covid-19, aos 
ataques em Cabo Delga-
do e nas províncias de 
Manica e Sofala.

Segundo Filipe Nyusi, 
o dia 25 de Junho 
constitui o reposi-
tório dos valores 
mais sublimes da 

Nação moçambicana, que 
carrega consigo um significa-
do profundo na vida de cada 
moçambicano e representa o 
marco da soberania, do en-
terrar um passado doloroso 
e humilhante para o moçam-
bicano. Por isso, a data da 
proclamação da liberdade dos 
moçambicanos deve funcio-
nar como inspiração para to-
dos, de modo que se construa 
no país o bem-estar. “O 25 
de Junho é o marco de uma 
nova era que nos tornamos 
donos do nosso país e do seu 
destino. Esta data chama-nos 
atenção sobre a necessidade 
contínua de não desfalecer-
mos diante da complexidade 
dos nossos desafios, em que 
nos confrontamos na constru-
ção da Nação”, disse Nyusi.    
Por outro lado, o Presidente 
da República falou da impor-
tância do dia 16 de Junho, 
dia em que se celebra o 60º 

aniversário do Massacre de 
Mueda, em Cabo Delgado, 
acto perpetrado pelo regime 
colonial, o que impulsionou o 
início da Luta de Libertação 
Nacional. 
O massacre de Mueda foi 
uma tentativa vã de acor-
rentar a vontade e aspiração 
dos moçambicanos, que não 
queriam continuar subju-
gados pelo regime colonial, 
tendo lutado até à Indepen-
dência Nacional. “Pelos 60 
anos do Massacre de Mueda, 
curvamo-nos em memória da-
queles que tombaram e resis-
tiram à ocupação estrangeira. 
Exprimimos o mesmo valor 
aos grandes libertadores da 
Pátria. Ainda neste mês, ce-
lebramos os 40 anos da nos-
sa moeda, o Metical, e o Dia 
da Criança Africana, crianças 
que em 1976 foram barbara-
mente assassinadas no Sowe-
to, República da África do 
Sul”, recordou Nyusi. 
Acrescentou que no dia 20 de 
Junho celebra-se o centenário 
natalício de Eduardo Mon-
dlane, arquitecto da Unida-
de Nacional e herói-mor dos 
moçambicanos que ofereceu a 
sua vida pela liberdade do seu 
povo. 
Segundo Nyusi, ‟a vida de 
Mondlane está argamassada 
com a História de Moçam-
bique, por isso 2020 é o Ano 
Eduardo Mondlane, que, ape-
sar de se comemorar num 
momento repleto de adversi-
dades, urge reflectir sobre os 
seus ensinamentos. Mondla-
ne ensina a unirmo-nos para 
superar essas adversidades 
que se colocam no percurso 
de construção de uma nação 
forte e juntos somos invencí-
veis”.
Nyusi considerou que com 
Mondlane, através do seu tí-

O Ministro da Defesa, Jaime 
Neto, anunciou o abate de 78 
terroristas, com destaque para 
Faragi Nankarava e Njorogue, 
o terrorista que iniciou os ata-
ques em Cabo Delgado, em 
Outubro de 2017.
Parece que a história começa 
a mudar. As Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) celebram 
uma batalha vencida numa 
guerra que já se estende para lá 
dos dois anos e que já colocou 
grande parte da população de 
Cabo Delgado em situação de 
deslocados de Guerra, com um 
êxodo que agora se estende até 
Nampula. 
Jaime Neto anunciou que as 
FDS conseguiram impor gran-
des baixas aos insurgentes, de-
pois de eles terem se imposto 
na Vila de Macomia. A contra-
-ofensiva resultou em 78 mor-
tos e mais de 60 feridos. “Não 
estavam a espera do nível de 
preparo das FDS”, disse.
Entre os cabecilhas, disse o mi-
nistro, está Njorogue, que teria 
iniciado com os ataques terro-
ristas em Cabo Delgado, com o 
assalto à Esquadra Policial em 
Mocímboa da Praia, no dia 5 
de Outubro de 2017.
Mas o ministro lembrou que 
o terrorista também liderou 
o ataque ao Posto Policial de 
Auasse e Quartel das Forças de 
Defesa e Protecção. 
Como resultado dos ataques 
das FDS, os terroristas tiveram 
perda de armamento pilhado 
em anteriores ataques. Ainda 
foram apreendidos diversos 
materiais, incluindo viaturas, 
motocicletas, bicicletas e outros 
bens roubados da população. 
Neste momento, disse o minis-
tro da Defesa, para acabar com 
os ataques a estratégia são in-
cursões activas, estando neste 
momento a decorrer pesquisas 
para identificar as suas bases. 
“A nossa força neste momento 
vai trabalhar dia e noite para 
perseguir principalmente aque-

les cabecilhas. Vamos também 
fazer a limpeza dos lugares 
onde eventualmente encon-
tram-se escondidos”, disse o 
ministro.
Estas notícias chegam depois 
do Ministro do Interior, Ama-
de Miquidade, ter reconhecido, 
na Assembleia da República, 
que a situação de Cabo Delga-
do é complexa.  “Os atacantes 
que actuam em Cabo Delgado 
recorrem também a “drones” 
e envergam fardas das FDS”, 
disse Miquidade na sessão de 
perguntas colocadas pelas ban-
cadas parlamentares.
O ministro ainda fez saber que, 
na sua acção, os insurgentes 
usam a população civil como 
“escudos humanos”.
A estratégia de ataque dos 
insurgentes é de guerrilha, re-
feriu. “Ainda como modus 
operandi aliciam algumas lide-
ranças locais e religiosas, usam 
locais de culto para concentra-
ção e perpetração de ataques 
e inserem-se na comunidade 
constituindo famílias que lhes 
dão guarida social, sob coa-
ção”, revelou.
Miquidade já havia anunciado 
que as FDS estavam a ganhar 
terreno na luta contra os gru-
pos armados em Cabo Delga-
do, colocando-os em fuga para 
zonas mais distantes das comu-
nidades. Redacção

FDS abatem Njorogue, o terrorista que 
iniciou os ataques em Cabo Delgado

pico slogan ‟a nossa luta é 
prolongada”, os moçambica-
nos aprenderam a ser perse-
verantes e resilientes perante 
as cíclicas e recorrentes ad-
versidades. “Por isso, apelo 
a todos no sentido de abra-

çarmos este grande legado de 
Mondlane, através da união 
dos moçambicanos para que 
possamos nos manter firmes 
na luta duma nação soberana, 
una e indivisível”, acrescen-
tou. Redacção 

Jaime Neto
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Ivone Soares alerta para o risco de contágio da 
Covid-19 nos professores na correcção das fichas 

Director do INAMI defende-se mas não 
assume nem nega a corrupção

Na habitual sessão de 
perguntas e respostas ao 
Governo na Assembleia 
da República, a deputada 
da Renamo, Ivone Soares, 
questionou a eficácia e 
abrangência das fichas 
de apoio nos alunos do 
ensino geral em todo o 
país, alertando sobre o 
perigo que os professores 
correm ao corrigir fichas 
infectadas pela Covid-19. 
Entretanto, a ministra da 
Educação e Desenvolvi-
mento Humano, Carmelita 
Namashulua, disse que 
as fichas deveriam ser 
expostas ao sol antes 
da sua correcção pelos 
professores.

Na sua interven-
ção, a deputada 
Ivone Soares co-
meçou por confir-
mar que as esco-

las estão realmente encerradas e 
algumas crianças estão mesmo a 
receber fichas que não têm efeito 
classificativo. Mas, olhando para 
a situação do professor, que tem 

seis turmas com 70 alunos cada, 
isso totaliza 420 fichas oriundas 
do mesmo número de famílias. 
Neste contexto, a deputada ques-
tiona a onda do recrudescimento 
da Covid-19 e se os professores 
não estariam sujeitos a corrigir 
fichas infectadas e, por essa via, 
vir a apanhar o novo coronaví-
rus, deitando abaixo os esforços 
do MISAU. Questionou ainda 
qual seria a alternativa para os 
alunos que não têm acesso à 
energia eléctrica, os estudantes 
que usam ‟Smart kika”, os que 
não têm megas ou computador 
para acompanhar as aulas onli-
ne. 

 Ivone Soares, deputada da Renamo

 Por último, a deputada da AR 
pela bancada da Renamo ques-
tionou a Carmelita Namashulua 
como é que os estudantes seriam 
avaliados e examinados no fim 
deste ano, e se esperávamos as-
sim ter bons médicos e engenhei-
ros. 
Por seu turno, o deputado do 
MDM, Silvério Ronguane, per-
guntou a ministra da Educação e 
Desenvolvimento Humano sobre 
a abrangência e eficácia do en-
sino e aprendizagem através de 
fichas e telescola, tendo em con-
ta que mais de 50 porcento dos 
moçambicanos não têm acesso a 
corrente eléctrica. 
Ronguane acrescentou que exis-
tem alunos na província de Ma-
puto que não têm condições para 
adquirir fichas, porque não têm 
dinheiro para comprá-las, nou-
tros casos, as fichas não são sufi-
cientes para todos os alunos.  
Em jeito de resposta, a ministra 
da Educação e Desenvolvimento 

Humano, Carmelita Namashu-
lua, disse que estavam cientes da 
não abrangência, das dificulda-
des e igualdade de circunstâncias 
que cada aluno do ensino público 
enfrenta, por isso os alunos não 
teriam nota classificativa, mas 
sim uma nota formativa para os 
conteúdos leccionados neste pe-
ríodo do Estado de Emergência. 
Isto é, estas avaliações não de-
terminam se o aluno transita ou 
não de ano ou de um ciclo para 
ooutro. “A avaliação diagnóstica 
permite avaliar o grau de prepa-
ração do aluno na assimilação de 
novos conteúdos e a avaliação 
formativa permite ao professor 
retroalimentar o processo de en-
sino e aprendizagem, permitindo 
ao aluno avaliar o seu nível de 
assimilação”, explicou Namashu-
la. 
Em relação ao risco de contá-
gio a que os professores estão 
sujeitos ao corrigir as fichas, a 
ministra do sector disse que o 

Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano emanou 
instruções de privilegiar-se o uso 
do livro escolar de distribuição 
gratuita para o ensino primário, 
a televisão e rádio. ‟Nós parti-
lhamos com as escolas os proce-
dimentos visando a redução do 
risco de contaminação pela Co-
vid-19, como a observância mí-
nima da distância de 1,5 metro, 
entre o provedor das fichas e o 
utente, a constante desinfecção 
das mãos, exposição ao sol das 
fichas ou passagem a ferro de 
engomar nas fichas para reduzir 
o risco de contágio ao professor, 
entre outras medidas”, disse a 
ministra. 
Por outro lado, no caso em que 
os pais não tenham acesso a 
plataformas digitais ou electró-
nicos, a par das medidas gerais 
de prevenção, os encarregados de 
educação é que devem ir para a 
escola do seu educando buscar as 
fichas e não o aluno. Redacção 

O director nacional de Minas, 
Adriano Sênvano, reagiu a no-
tícia do MAGAZINE Indepen-
dente que denuncia esquemas de 
corrupção, envolvendo funcio-
nários da instituição que dirige. 
Sênvano, que optou por não es-
clarecer nenhuma das questões 
levantadas pelo jornal, na quali-
dade de director, disse que não 
afastava a hipótese de haver des-
vios na instituição.  “Não estou a 
dizer que não haja problemas de 
corrupção aqui na instituição”, 
afirmou. 
As denúncias de corrupção no 
INAMI, instituição que soma 
processos no Tribunal Adminis-
trativo, resumem-se na venda 
dissimulada de licenças e áreas 
de exploração mineira.
Em Niassa, um dos casos mais 
recentes, classificado pelas fontes 
como efeitos da corrupção, é o 
encerramento de uma área para 
dias depois, em menos de uma 
semana, uma outra empresa re-
querer o espaço. É o caso da área 
557C, em nome da Gold One 
Mozambique, Limitada, que foi 
cancelada no dia 15 de Maio de 
2020 (uma sexta-feira) e o plano, 
segundo fontes, era de que na 
segunda-feira (dia 18), a GMC 
- Gold Mining Corporation, 
SARL, em Niassa, na fronteira 
com a Tanzânia, desse entrada 
do pedido para atribuição da 
área. 
De facto, esta iniciou com o pro-
cesso de submissão de documen-

tos, mas houve um recuo depois 
da publicação do MAGAZINE 
Independente na terça-feira, 19 
de Maio.
Actualmente, a área 557C tem a 
designação 10342 AC (muda de 
nome quando passa a pertencer 
ao Estado) e em nome do Minis-
tério da Energia e Recursos Mi-
nerais, e vai a concurso público. 
Se não tivesse sido adiado o con-
curso público, esta área, em prin-
cípio, seria atribuída à empresa 
GMC, empresa a quem foi atri-
buída a área ao lado desta, com 
a designação 1365C, todas elas 
para exploração de ouro, embora 
na outra haja turmalina.
A publicação do MAGAZINE 
Independente denunciava que 
o problema no INAMI consiste 
na venda dissimulada de licen-
ças e áreas de exploração minei-
ra, perpetrada por funcionários. 
E num outro desenvolvimento 
denunciou a combinação prévia 
entre duas empresas e os fun-
cionários daquele instituto para 
defraudar o Estado em receitas. 
É que, no lugar de fazer-se o 
trespasse da área atribuída a 
uma empresa, os funcionários 
do Gabinete Jurídico e do Ca-
dastro aconselham o concessio-
nário a requerer o cancelamento 
da área, que fica disponível para 
um concurso público, com ven-
cedor antecipado, neste caso a 
empresa parceira da primeira, 
muitas vezes com grande po-
derio financeiro. Em condições 

normais, bastaria uma espécie 
de trespasse da área, mas isso 
implicaria que a empresa vende-
dora das suas participações na 
área pagasse ao Estado as mais-
-valias por via do Imposto sobre 
o Rendimento de Pessoas Colec-
tivas (IRPS).
O engenheiro Adriano Sênvano, 
director do Instituto Nacional 
de Minas (INAMI), ‟a quem 
acusas de estar a pactuar com 
“desvios” na instituição, diz que 
não tem interesse algum em res-
ponder às questões que enviaste, 
tal como sugere o seu e-mail”, lê-
-se no email do INAMI enviado 
à nossa Redacção, reclamando 
que o que ele “pretende é apenas 
uma reacção sua (do MAGAZI-
NE Independente) a reconhecer 
que, de facto, com os ‘factos’ que 
tinhas em mão não te dignaste a 
procurar ouvi-lo”. Mas isso não 
constitui a verdade, pois, embora 
o jornal reconheça que não esgo-
tou todos os meios para ouvi-lo, 
tentou entrar em contacto com 
ele, não tendo havido o retorno 
esperado. 
Falando numa reunião onde es-
tiveram presentes os chefes de 
Cadastro e do Gabinete Jurídico, 
o director disse que “não estou 
a dizer que não haja problemas 
de corrupção aqui na institui-
ção”, mas “quando me acusa de 
ser cúmplice, impávido e sereno, 
está a dizer que tomei conheci-
mento do que está a acontecer e 
não agi”. Nelson Mucandze

Pela primeira vez não regis-
tamos casos positivos de Co-
vid-19, sendo que em duas 
semanas o país regista zero 
casos positivos. Foram 15 dias 
intensos marcados pela subi-
da diária de casos positivos, 
acompanhados de dois óbitos. 
Na ocasião, a directora nacio-
nal de Saúde Pública, Rosa 
Marlene, revelou que mais cin-
co pacientes estão totalmente 
recuperados. 
No habitual informe diário, a 
directora nacional de Saúde 
disse que Moçambique não 
registou qualquer aumento de 
infecções por coronavírus, nas 
últimas 24 horas. Dos 92 ca-
sos suspeitos testados, todos 
revelaram-se negativo, sendo 
que os níveis de distribuição 
são 25 testes na província da 
Zambézia, na província de So-
fala também foram testados 
25 pacientes, na província de 
Maputo 39 pacientes e na ci-
dade de Maputo foram testa-
dos 3 suspeitos.  

A directora nacional de Saú-
de Pública, Rosa Marlene, 
revelou que o país registou 
mais cinco casos de pacientes 
totalmente recuperados da 
Covid-19. Assim, o número 
de recuperados sobe para 97 
e um dos pacientes que se en-
contrava internado na provín-
cia de Cabo Delgado teve alta 
hospitalar.
Entretanto, a província de 
Cabo Delgado continua sendo 
a que mais casos de infecção 
registou no país, com 145 ca-
sos. Em segundo e terceiro 
lugar seguem a cidade de Ma-
puto, com 47, e Maputo-pro-
víncia, com 22 casos.
De salientar que o país man-
tém-se com 254 casos posi-
tivos de infecção pelo novo 
coronavírus, dos quais 228 de 
transmissão local e 26 impor-
tados, 97 recuperados e dois 
óbitos declarados, sendo que o 
número de pessoas com doença 
activa é actualmente de 157.  

Redacção 

Depois de três semanas: Pela primeira vez 
não registamos casos positivos de Covid-19
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- defende Raúl Domingos, líder do PDD e antigo negociador do Acordo Gera de Paz  

destaques

País entre os 50 do mundo com taxa de evolução rápida
Moçambique está entre os 50 países do mundo com a taxa de evolução mais rápida do novo coronavírus, 

numa lista que também fazem parte outros 22 países africanos. Uma análise da situação epidemiológica 
apresentada pelo director-geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani, indica que o tempo de duplicação 

de casos positivos em Moçambique é de 15 dias, sendo que a média global é de 33 dias.

“Sem resolver as guerras internas na 
Renamo não há DDR possível” 

O antigo número dois 
da Renamo, Raúl Domin-
gos, defende que Ossufo 
Momade deve imediata-
mente abrir-se ao diálogo 
com os grupos dissiden-
tes, de modo a pôr termo 
aos conflitos que estão 
a tornar a Renamo mais 
dividida.  O antigo nego-
ciador do Acordo Geral de 
Paz de Roma defende que 
sem resolver as guerras 
internas na Renamo não 
há DDR possível. O tam-
bém presidente do PDD 
é categórico em afirmar 
que sem oposição unida, 
a Frelimo nunca vai sair 
do poder. Acompanhe 
esta entrevista, onde 
Raúl Domingos também 
diz que Filipe Nyusi está 
amarrado ao DNA do 
partido. 

Elísio Muchanga 

O 
novo ciclo 
de gover-
nação e 
novo ano 
iniciou com 

uma pandemia global que 
parou o Mundo, em par-
ticular Moçambique. Que 
avaliação faz da respos-
ta governamental para 
travar a propagação da 
Covid-19?

- Foi oportuna. Se for a lem-
brar, houve várias etapas, des-
de a medida de não haver reu-
nião de mais de 300 pessoas, e 
depois baixou-se para 50, e a 
última foi a eliminação de to-
das as reuniões e declaração do 

Estado de Emergência.
Todas essas medidas são ne-
cessárias e de louvar, o que te-
nho a lamentar é que a nossa 
consciência colectiva ainda não 
assumiu que essas medidas de-
vem ser tomadas para o nosso 
bem. 
É verdade que a nossa econo-
mia é baseada no trabalho do 
dia-a-dia, daí que o distancia-
mento social acaba não sendo 
possível. Mas ao nível do Go-
verno alguma coisa pode ter 
falhado, que é o controlo das 
fronteiras, que não foi devida-
mente acautelado. Este contro-
lo não foi rigoroso para evitar a 
contaminação comunitária.
Outro aspecto que acho que 
não está a ser tratado devi-
damente é das pessoas que 
voltam através de viagens aé-
reas, que acho que o controlo 
deveria ser mais rigoroso, ao 
invés de uma quarentena onde 
cada um é responsável por si. 
Essa quarentena devia ser da 
responsabilidade do Governo. 
Há várias figuras públicas que 
voltaram de viagem que são 
reportadas de terem sido vistas 
em público antes de completar 
os 14 dias sugeridos pelo MI-
SAU. 

A Covid-19 está a trazer 
a nu as fragilidades das 
nossas instituições quan-
do são chamadas a dar 
respostas. Como avalia o 
papel do INSS?

- Acho que a ajuda aos tra-
balhadores seria a forma 
efectiva de intervenção do 
INSS e sou da opinião de que 
o INSS deveria dar mão nes-
ta ocasião.

Com o número de infecta-
dos a aumentar no país e 
o desrespeito da cam-
panha “FicaEmCasa”, do 
distanciamento social e 
não uso da máscara, não 
estarão criadas as condi-
ções para a contamina-
ção comunitária, a mais 
severa de todas?

- Estamos a assistir a cada dia 
que passa que a doença está 
a alastrar-se, portanto, isso é 
consequência da falta de con-
trolo, porque nós tínhamos a 
possibilidade de controlar a 

doença. Enquanto se localizava 
em Maputo e Cabo Delgado 
poderíamos ter feito uma espé-
cie de lockdown localizado para 
estes pontos do país.

Já temos mais de duas 
centenas de infectados 
pela Covid-19, desde que 
a pandemia entrou em 
Moçambique. Acha que 
deveria se prolongar o 
Estado de Emergência?

- Acho que sim, e deveria tam-
bém reforçar-se as medidas de 
prevenção. Mas defendo um 
meio-termo ao lockdown, não 
necessariamente um lockdown 
efectivo, mas também não per-
mitir este relaxamento que es-
tamos a ter de momento.

Caso o Presidente da 
República decida pelo 
não prolongamento do 
Estado de Emergência e 
abrir o mercado, o que se 
poderá esperar?

- O que se pode esperar é que 
ele seja visionário e que tenha 
boa sorte nessa decisão, pois se 
acontecer o contrário ele pode-
rá ser responsabilizado, poden-
do haver alguma reacção con-
tra essa imprudência. Só pode 
mesmo ter boa sorte em tomar 
essa decisão e não acontecer 
nada, mas, por aquilo que o 
mundo nos mostrou, uma de-
cisão dessas tem consequências 
desastrosas.

Muito recentemente, o 
Presidente da República 
completou 100 dias de 
governação no seu se-
gundo mandato e fez uma 
comunicação à Nação. 
Como viu os 100 dias de 
governação e que radio-
grafia faz desta?

- É muito difícil fazer uma ra-
diografia dos 100 dias porque 

os primeiros cinco anos foram 
de gestão de conflitos, e ele fe-
cha o ciclo do primeiro manda-
to com apenas um trunfo. O 
Acordo de Paz Efectiva. Mas 
também tivemos várias situa-
ções, o ciclone Idai, o Kenneth, 
que não permitiram fazer tan-
to; as dívidas ocultas, o blo-
queio de fundos. 
Agora entramos no novo ci-
clo, a 15 de Janeiro, e somos 
já colhidos pela Covid-19. Os 
100 dias são celebrados nesta 
situação, portanto penso que 
se algum dia tivermos que falar 
do Presidente Nyusi podemos 
falar dessa capacidade de resi-
liência perante adversidades e 
da vontade de trabalhar, mas 
as adversidades também não o 
têm poupado. 
É verdade que os problemas 
que ele herdou são do próprio 
partido, se calhar por causa 
dos compromissos internos não 
tem capacidade de fazer tanto, 
mas poderia ter feito mais.

Recentemente teve uma 
audiência com o Presi-
dente da República. Que 
assuntos abordaram?

- Eu tenho o privilégio de fa-
lar com o Presidente da Repú-
blica, isso desde os tempos do 
Presidente Guebuza, onde ele 
faz consulta sobre vários assun-
tos de interesse nacional, e isso 
continuou com o Presidente 
Nyusi. É neste âmbito que nós 
conversamos, não posso entrar 
em detalhes do que falamos, 
sob pena de transformar um 
encontro de consulta adstrito 
ao Chefe de Estado numa con-
sulta pública.

As impressões que troca 
sobre a vida do país têm 
merecido alguma atenção 
ou é só para ‟inglês ver”?

- Acho que têm merecido 
atenção, felizmente ele é 
o Presidente da República 
mais jovem que já tivemos 
e tem uma visão, e acho 
que tem sido f ie l  a esse 
discurso, mas naturalmen-



02 de Junho 2020   |   Terça-feira 5Magazine independente

Continua na pág. 9

te que está dentro de um 
partido com uma história e 
génese que não é muito fá-
cil sair dentro do seu DNA, 
apesar de ele ter uma certa 
vontade, às vezes o partido 
puxa um bocadinho a cor-
da. Parece estar um pouco 
amarrado.

Como avalia esta aproxi-
mação?

- Penso que esta aproximação 
se deve circunscrever a toda a 
sociedade. Falo da Sociedade 
Civil, não basta ouvir a opo-
sição, os partidos sem assento 
no Parlamento, mas também a 
Sociedade Civil.

Teria muito gosto em contribuir para que 
houvesse entendimento dentro da Renamo 

Raúl Domingos foi mem-
bro da Renamo e número 
dois do partido, depois de 
Afonso Dhlakama. Como 
vê a Renamo, hoje, dois 
anos sem Dhlakama e que 
futuro perspectiva, numa 
altura em que as guerras 
internas estão cada vez 
mais visíveis?

- Bom, começo por dizer que 
qualquer opinião minha é sus-
peita, porque já manifestei a 
vontade de regressar à Rena-
mo. A Renamo hoje está divi-

dida em vários grupos, e a pri-
meira é com o surgimento do 
PDD e do MDM. No momento 
que se esperava que a Renamo 
se reencontrasse e unir-se ao 
PDD e ao MDM, para voltar 
àquela Renamo unida, infeliz-
mente isso não aconteceu. A 
ala militar da Renamo é muito 
importante, pois mesmo sendo 
desmobilizada e reintegrada 
nas FDS e na sociedade, esta 
continua a ser a raiz da Rena-
mo. Neste momento, acontece 
que a Renamo não só está divi-
dida politicamente com o sur-
gimento do PDD e do MDM, 
como também este braço forte 
também está dividido. Temos 
o grupo de general Nyongo e 
o outro grupo que parece estar 
a ser liderado pelo general Ma-
quinze, e outro não sei quem é. 
Para além desta divisão temos 
a liderança que não tem uma 
boa comunicação com estes 
dois grupos, há um ruído na 
comunicação. Nos têm  chega-
do informações de que o gru-
po que está agora nas matas à 
espera do DDR não tem uma 
boa comunicação com a lide-

rança e que desde que foi assi-
nado o acordo, ainda não tive-
ram um encontro que pudesse 
lhes dar uma informação pre-
cisa daquilo que foi acordado 
e dos passos a seguir, portan-
to, desde Agosto para cá ‟nem 
água vai nem água vem”, e 
pouco se sabe sobre o cronogra-
ma das acções a serem desen-
volvidas para o cumprimento 
do DDR. Portanto, penso que 
esta divisão acaba fragilizando 
as acções da oposição, que de-
veria ser uma espécie de moni-
toria do Governo. 
Diz-se que uma oposição forte 
pode criar um Governo forte, e 
isso significa que se o Governo 
está como está é porque tem a 

oposição que tem. Aí nós preci-
samos, para o bem da Nação, 
de uma oposição organizada, 
forte, estruturada e interventi-
va para permitir que o Gover-
no cumpra com as suas obriga-
ções e satisfaça as necessidades 
do povo.

A Renamo debate-se hoje 
com problemas internos 
que causaram o surgi-
mento da autoproclama-
da Junta Militar, liderada 
pelo General Nyongo, 
que se recusa a negociar 
com Ossufo Momade. 
Na qualidade de antigo 
negociador da paz, se 
fosse convidado a mediar 
o conflito aproximando 
as partes qual seria a sua 
posição?

- Aceitaria de bom grado. 
Teria muito gosto nisso e te-
nho dito várias vezes que a 
missão da conquista da paz 

para Moçambique ainda não 
terminou, só me daria por 
feliz de ter feito algo para a 
paz em Moçambique se con-
seguirmos aquilo que todos 
podemos chamar de Paz 
Efectiva. Portanto, houve a 
assinatura da considerada 
Paz Efectiva, mas com estes 
conflitos esta Paz Efectiva 
acaba sendo manchada. Sin-
to-me privilegiado em dar al-
guma assistência, se isso me 
for solicitado, e teria muito 
gosto em contribuir para que 
haja entendimento dentro da 
Renamo, e consequentemente 
no país.

Na verdade foi para esta 
Renamo que o coman-
dante Raúl Domingos e 
outros lutaram durante 16 
anos?

- As organizações políticas são 
dinâmicas, a gente nunca prevê 
tudo. Naturalmente que lutava 
para uma Renamo vencedo-
ra, servidora dos interesses do 
país, uma Renamo que aspira 
o poder político e governar o 
país, e não podemos alcançar 
este desiderato com desorgani-
zação, precisamos de partidos 
organizados e democráticos.

Qual a saída para este 
conflito que cada vez 
mais fragiliza o partido 
aos olhos dos seus elei-
tores?

- Como solução é preciso que 
a liderança da Renamo tenha 
uma capacidade aglutinado-
ra destas diferenças, primeiro 
abrir-se para um diálogo com o 
grupo dissidente e depois abrir-
-se para o diálogo com outras 
forças que estão interessadas 
em voltar a constituir uma Re-
namo sólida, unida e vencedo-
ra.

Há mesmo condições 
para o processo de 
DDR seguir em frente e 
resolver-se o problema da 
instabilidade no país?

- Sem resolver este conflito in-
terno na Renamo não há DDR 
possível, só vamos criar mais 
conflitos. Há pessoas que gos-
tam de apostar em soluções 
militares para aniquilar os ou-
tros, mas esse é o maior erro 
que se pode cometer. A minha 
experiência de guerrilha mostra 
que dois homens podem criar 
problemas na cidade de Mapu-
to. 
Fui chefe do ‟estado-maior” 
na Zona Sul e até 1987 aqui 
na Zona Sul estava em Mapu-
languene, onde tínhamos uma 
base, os nossos homens chega-
vam até Belo Horizonte e até 
Costa do Sol, mas não eram 
um batalhão, às vezes eram 
dois homens, portanto, precisa-
mos de usar da nossa experiên-
cia de diálogo e da resolução de 
conflitos para acabar com este 
conflito, e isso é possível.

O meu interesse é que o PDD e o MDM se 
juntem à Renamo

Um pouco antes da rea-
lização do congresso da 
Renamo, Raúl Domingos 
defendia que o próximo 
líder deste partido a sair 
do 6º Congresso deveria 
ser uma figura “agluti-
nadora da dispersão da 
Renamo”. Encontra essa 
figura em Ossufo Moma-
de?

- Infelizmente não, por aqui-
lo que ele já fez até aqui digo 
não. Eventualmente precise de 
ajuda, mas não sei quais são as 
dificuldades que ele tem dentro 
da Renamo. Eu pessoalmen-
te conversei com ele depois do 
congresso e fiz-lhe ver a minha 
visão de uma Renamo unida, a 
importância disso e o seu im-
pacto no país e na sociedade, 
bem como os benefícios, e ele, 
na altura, manifestou-se de 
acordo comigo, mas de lá para 
cá a prática mostrou outra face 
e ficou indiferente. Portanto, 
de aglutinador ainda não mos-

trou nada, não sei se precisa de 
mais tempo, mas também já 
passa um ano desde que foi 
eleito presidente, não sei se 
precisa assim de tanto tem-
po para mostrar essa habili-
dade de aglutinação.
 O que vejo é que parece 
que a Renamo está a dividir-
-se cada vez mais. Recen-
temente, há um grupo que 
apareceu em Chimoio a rei-
vindicar a demissão dele, e 
isso são maus sinais. Penso 
que um líder tem que ser 
visionário, sensível às preo-
cupações das várias facções, 
porque um partido não é ho-
mogéneo e um líder tem que 
conseguir unir várias partes 
para lograr sucesso. Então, 
para uma pessoa que leva 
um ano para fazer isso não 
sou capaz de afirmar com 
toda a certeza que tem ca-
pacidade de aglutinação. 
Mas coloco algumas reser-
vas, porque eventualmente 
tenha algumas dificuldades 
internas que a gente não co-
nhece. Mas cá fora, o resul-
tado se mostra prejudicial 
para um partido da dimen-

são da Renamo. 

Numa entrevista que 
cedeu à DW, um pouco 
depois das eleições, dizia 
que a Renamo devia ter 
recusado um Acordo de 
Paz sem garantias de 
votação transparente, 
e poucos meses depois 
temos uma Renamo 
reduzida quase que a 
metade no Parlamento e 
sem representação pro-
vincial. Acha que este foi 
um bom ou mau acordo 
conseguido pela Renamo 
nas negociações...

- Não conheço o conteúdo do 
acordo, eventualmente pode 
ter sido um bom acordo, mas o 
pós-acordo não foi bem gerido, 
porque logo surge uma facção 
militar e o resultado eleitoral 
não foi satisfatório. Veja que 
em todas as eleições a Renamo 
sempre teve a maioria no Cen-
tro e Norte do país...

 Um possível regresso de 
Raúl Domingos à Renamo 
era equacionado antes e 
um pouco depois da mor-
te de Afonso Dhlakama. O 
que falhou?

- Nem eu sei o que falhou. An-
tes da morte de Dhlakama fo-
ram as situações que surgiram 
no decorrer do período em que 
começamos a ter conversas no 
sentido de regressar em 2012, 
mas a conversa ficou por aí. 
Voltamos a falar em 2014, foi-
-se às eleições e depois começa-
ram os ataques, as emboscadas 
e o cerco à sua residência na 
Beira.

 Havia interesse por parte 
de Afonso Dhlakama em 
ter Raúl Domingos de 
volta à Renamo?

 - Sim havia esse interesse, mas 
só que isso depois não acon-
teceu porque ele foi às matas 
e logo depois perdeu a vida 
em 2018. Mas em Janeiro de 
2019, no Congresso do parti-
do, quando me encontrei com 
o General Ossufo, conversamos 
longamente sobre vários as-
suntos e manifestei esse inte-
resse, e ele disse que sim, que 
iria fazer tudo ao seu alcance 
para eu voltar, só que de lá 
até às eleições nada aconteceu 
nesse sentido. Eu até não re-
gistei o Partido para Paz, De-
mocracia e Desenvolvimento 
(PDD) para as eleições porque 
sou defensor da não dispersão 
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Tchagwatika Ndzeru: o tombo do 
Embondeiro das Artes! 

Definitivamente, 2020 é um 
ano atípico, não só pela pari-
dade que a sua numerologia 
representa, mas também pela 
dissonância cognitiva que en-
cerra, uma vez que na virada 
do ano transacto houve uma 
esperança exacerbada, segun-
do a qual o novo ano de 2020 
traria prosperidade, curaria 
as angústias e incertezas dos 
últimos anos, e devolveria a 
alegria quase perdida, em mui-
tas famílias, fora o advento do 
drama do novo coronavírus, 
que até então parecia ser uma 
epidemia oriental.
A morte é, sem dúvida, uma 
das maiores certezas que o ser 
humano em geral tem, po-
rém, precisei de levar algum 
tempo para superar os efeitos 
dramáticos da notícia do fa-
lecimento de mais um grande 
Embondeiro, pouco depois do 
choque recebido pela morte 
do jovem médico, o Professor 
Doutor Jorge Arroz, do Pro-
fessor Doutor Juliano Neto de 
Bastos e do Professor Doutor 
Carlos Serra, os três últimos 
nascidos em Tete e perecidos 
no mês de Março, coinciden-
temente mês da elevação de 
Tete à categoria de cidade.
Foi-se mais um Embondeiro... 
Tombou um Embondeiro das 
Artes! Bayete e Mikulungwa-
nes aos Mukomas que o ante-
cederam nos túmulos memo-
riais e na dimensão imaterial!
Sendo a Arte definida como 
a actividade humana ligada a 
manifestações de ordem esté-
tica, feita por artistas a par-

tir de percepções, emoções e 
ideias, com o objectivo de es-
timular esse interesse de cons-
ciência em um ou mais espec-
tadores, possuindo cada obra 
de arte um significado único e 
diferente, esta é universal.
Tenho dificuldades em des-
trinçar o Nelson de Sousa do 
Tchagwatika Ndzeru, mas 
vou tentar ao longo deste tex-
to apelativo à sua dimensão 
social elaborar cada uma des-
sas personagens, porque nelas 
sempre procurou estimular o 
interesse das consciências dos 
seus ouvintes.
Nelson Alberto Coutinho de 
Sousa de seu nome completo, 
cujos pais eram de Inharrime, 
Inhambane, e ele natural de 
Nampula, era um Polímata 
nato. Executava diferentes ins-
trumentos musicais com relati-
va mestria.
Foi nessa qualidade que o co-
nheci, em meados dos anos 
80, na cidade de Tete, quan-
do juntou-se ao agrupamento 
musical “Os Kripton”, que ge-
ralmente actuava como banda 
residente da Discoteca da Ta-
verna do Cigano, mas também 
em outros locais, como nos 
palcos do antigo e emblemá-
tico Cine-Esplanada Kudeca, 
Cinema S. Tiago (Cine-Teatro 
Zambeze) e Jardim Pemba 
(Complexo Pemba). Era uma 
banda constituída por Esmael 
Torres Caliano, nos teclados, 
Chico “Viola” Ventura, na 
viola solo, Nelson, na viola rit-
mo, Mussá Lacá, na viola bai-
xo, Pires Jequessene, na bate-
ria, e por vezes o Alberto Vida 
na percussão.
Quando o Chico “Viola” Ven-
tura partiu para novas aven-
turas, juntando-se ao projecto 
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Eyphuru de Gimo Remane, 
Zena Bacar e Omar Issá, Nel-
son assumiu com destreza a 
viola solo da banda.
Curiosamente, o Nelson foi o 
último desses embondeiros a 
tombar, pelo que arrisco-me 
a dizer, na perspectiva Karde-
cista, que foi juntar-se à ban-
da da sua juventude para as 
habituais sessões musicais ao 
estilo “Jam Session”, “Nya-
bhingi Chants” e “Songs of 
Freedom”, desencarnado dos 
males exorcizados da matéria 
humana.
Os ensaios eram realizados na 
casa do Esmael Torres Ca-
liano e, por vezes, contavam 
com a participação do tam-
bém finado músico Alfredo 
“Fedo” Caliano, e algumas ve-
zes eu e o meu chará Leonel 

“Nelo” Omar Pinto, na época 
considerado o “mini-artista” 
da cidade de Tete. Também 
participávamos e deles apren-
demos a arte de dedilhar uma 
guitarra (no meu caso foi um 
aprimoramento, porque o meu 
primeiro mestre da guitarra 
foi o meu pai Alberto Papane, 
também tocador de Timbila), 
sendo o Nelson o nosso princi-
pal instrutor e mestre. 
Se o destino e a Natureza 
conspirarem a favor, qual 
“Maktub”, eu e o Leonel 
“Nelo” Omar Pinto (que até 
hoje canta e toca em eventos 
na cidade de Tete) um dia 
tocaremos em “Unplugged” e 
cantaremos “Night Shift” dos 
Commodores, em sua homena-
gem. Fica a promessa!
Eu e um grupo de jovens (os 

falecidos Roberto “Tchetcho” 
Alexandre e Israel “Gira” 
Ajun Khan, Butcho Ajun 
Khan, Tito de Sousa Andra-
de) tentámos criar uma banda 
à semelhança da experiência 
dos “Kriptons”, inspirados por 
Nelson de Sousa, mas infeliz-
mente a ideia não vingou. 
De entre os seus vários admi-
radores de então, recordo-me 
dos falecidos Saider “Didí” 
Somar, Pedro Clemente Goia, 
Salvado, Sérgio “Coyotte” Al-
ves. Nelson de Sousa também 
fazia trabalhos de locutor de 
rádio na RM, Delegação de 
Tete, nos tempos do falecido 
Eusébio da Rocha Malua, fa-
moso locutor de rádio em Ci-
-Nyungwe, do Cristóvão Har-
rison, Luís Silva, Esmael Valy 
Lalmamad, Luiza Menezes e 

Lionel Papane
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Semana passada, o Governo 
moçambicano, liderado pelo 
Primeiro-Ministro Carlos 
Agostinho do Rosário, em re-
presentação do Presidente Fi-
lipe Nyusi, foi ao Parlamento 
para responder a perguntas 
dos deputados. Foi uma ses-
são boa, durante a qual foi 
visto publicamente o quão 
duas instituições de soberania 
se podem relacionar sem pa-
ralisar o país, cada uma assu-
mindo e bem a sua parte.
Na súmula de todo o debate 
registamos, com algum apre-
ço, mas também com preocu-
pação, os dados e as estraté-
gias relativas à Agricultura, 
sector sempre sensível e ne-
vrálgico para o desenvolvi-
mento do País.
Lembramos, depois duma in-
tervenção bem feita, ao seu 
jeito, do ministro Celso Cor-
reia, das promessas do Presi-
dente Nyusi aquando da sua 
investidura, nomeadamente 
a de que, finalmente, neste 
mandato, a Agricultura terá 
direito a 10 porcento do Or-
çamento do Estado para que 
no final de 2024, no País cha-
mado Moçambique, a fome 
tenha passado para a história.
Apreço porque Celso Correia 
parece ter já a lição estudada, 
com dados numéricos e com o 

foco já esboçado sobre o que 
deve ser feito para que a fome 
fique para o passado. 
Preocupação porque de dis-
cursos bonitos tem sido feita 
a governação deste País, em 
vários sectores, no caso em 
apreço na Agricultura, desde 
a Independência Nacional. 
Lembramo-nos de vários 
fundos que já passaram pelo 
Ministério da Agricultura e 
de vários projectos para pro-
dução de alimentos, que mais 
alimentaram esquemas de 
corrupção do que propriamen-
te servir os seus propósitos. 
Os Proagris deste mundo e 
os fundos de desenvolvimen-
to Agrícola que criaram mui-
tos ricos, mas não mataram a 
fome.
Celso Correia diz que 68 por-
cento da nossa população vive 
no campo e, seguramente, 
produzindo alimentos a par-
tir do campo. Diz ainda que 
99 porcento da nossa gente 
depende da Agricultura, sinal 
claro de que quase todos nós 
temos produtos oriundos do 
campo na mesa todos os dias.
Nas contas do novo ministro 
do sector e dos seus técnicos, 
3,9 milhões de agregados fa-
miliares constituem a maior 
base produtiva do País, o que 
significa que 23 porcento do 

Produto Interno Bruto vem 
da Agricultura. Remate bo-
nito de Celso Correia diz que 
20 milhões de moçambicanos 
têm a sua história ligada a 
Agricultura. 
Isso significa que este sector 
é estratégico para o desen-
volvimento do País, da sua 
economia e para estabilizar a 
produção alimentar. Isso sig-
nifica também que o país tem 
espaço para produção alimen-
tar, incluindo aqui a crítica 
produção de carnes e ovos, 
para não falar de cereais e de 
oleaginosas e hortícolas que, 
para a nossa vergonha, vêm 
da vizinha África do Sul sem 
necessidade.
Como mostram alguns pro-
gramas em canais televisivos, 
há gente com conhecimento e 
com vontade de produzir ali-
mentos, mas há muita falta 
de incentivos, como os famo-
sos créditos à agricultura, os 
famosos seguros à agricultura 
e a famosa falta de transfe-
rência de conhecimentos para 
o campo.
Na estratégia do Governo 
para o sector da Agricultu-
ra ouvimos, através da As-
sembleia da República, que 
o Governo prevê beneficiar 
cerca de 400.000 famílias de 
crédito, na próxima campa-

nha agrícola. Não é pouco 
não, se for verdade o que foi 
dito. Promete- se dar seguro 
agrícola, num País com his-
tórico de calamidades que 
destroem, de tempos em 
tempos, milhares de hectares 
e engolem cabeças de gado 
dos nossos produtores e cria-
dores.
Celso Correia fala de relan-
çar a indústria nacional de 
processamento de óleo ali-
mentar, com recurso a gi-
rassol, soja e gergelim. Tem 
números bonitos e fala com 
a convicção de que com os 
10 porcento do OE prometi-
dos pelo Chefe de Estado, a 
serem processados, nada vai 
impedir o sucesso da estraté-
gia do seu ministério. 
Oxalá que assim seja e em 
2024 o País abra champanhe 
pela auto-suficiência alimen-
tar.
Um País com rios, lagos e 
riachos como o nosso, um 
País com condições climáti-
cas para a produção de gado 
e de animais de toda a espé-
cie para o consumo, um País 
com gente e condições para a 
produção de frangos e ovos, 
um País com gente trabalha-
dora e com histórica ligação 
ao campo não pode ser pe-
dinte permanente do estran-

geiro para alimentar o seu 
povo.
Uma das condições para o 
sucesso desta operação de 
produção de comida será a 
transparência. Nós neste jor-
nal estamos abertos para in-
formar a sociedade sobre os 
passos que serão dados para 
que o País deixe de estender 
a mão na produção alimentar. 
Teremos as nossas páginas 
abertas para promover as 
boas iniciativas, para infor-
mar sobre os projectos que 
vão surgindo do lado do Go-
verno ou do sector privado 
para a fome zero. Há expe-
riências boas mais recentes 
com o projecto SUSTENTA, 
que podem vingar na nova 
visão sobre Agricultura no 
País. Os gestores dessa in-
formação que nos forneçam 
dados sobre quem é quem e 
onde estão os fazedores, para 
informarmos ao nosso povo.
Também nos devem dizer 
onde emperram as coisas, 
para denunciarmos as más 
práticas e os sabotadores da 
Revolução, como bem dizia 
o Presidente Samora Machel. 
Quase 50 anos depois da In-
dependência, não se justifica 
que haja cidadãos a morrer de 
fome em Moçambique. Mãos 
à obra! 

Por uma nova 
Agricultura no País!

Fárida Costa.
Mais tarde, após uma passa-
gem por Chimoio, onde gra-
vou com o músico local Célio 
Figueiredo, foi viver na cidade 
de Maputo, onde se notabili-
zou como humorista, até aos 
seus últimos dias.
Tchagwatika Ndzeru foi o 
nome artístico que escolheu 
para, em jeito de humor, sa-
tirizar as vivências dos locais 
por onde passou e as pessoas 
com quem privara.
O seu trabalho humorístico 
era acolhido pelas diferentes 
partes sócio-políticas nacio-
nais, algumas com um certo 
pacifismo e simpatia e, outras, 
com certo cepticismo, grossei-
rismo e hostilidade. Não fos-
se o seu talento, perspicácia 
e perseverança, Tchagwatika 

Ndzeru teria acabado de for-
ma mais dramática, como um 
mendigo caído em desgraça, 
ou em situações de completa 
frustração, como foi o caso de 
artistas como Fany Mpfumo, 
Alexandre Langa, Jaimito Ma-
chatine, Zeca Murace e outros 
cujo fim da sua carreira artís-
tica foi totalmente inglório.
Tchagwatika Ndzeru era, para 
além de discípulo, da estirpe 
de Romão Félix “Parafuso”, 
Raúl Solnado, Alberto Macha-
vele, Salvador Maurício, entre 
outros, cujas obras artísticas 
remetiam os seus ouvintes a 
reflexões profundas, pelo retra-
to fiel das vivências dos seus 
personagens, das comunidades 
e sociedades nas quais partici-
param, para além de alegrar 
as manhãs dos ouvintes de rá-

dio e as tardes e noites festivas 
dos que apoiavam a sua arte, 
convidando-o a participar em 
eventos sociais e de outra na-
tureza. A sua figura em si en-
cerrava humor sem preço.
O conhecimento que detinha 
sobre as gentes do Centro, 
Norte e Sul do país conferiam-
-no um certo domínio do lin-
guajar típico de cada local e 
região, características pessoais, 
etc. Que o digam o radialista 
Carlos Andrigo, o engenheiro 
Felício Zacarias, entre outros.
Arrisco-me a dizer que Tcha-
gwatika Ndzeru partiu para 
juntar-se a muitos desses as-
tros desaparecidos, para na 
constelação das estrelas do 
Universo rirem-se das risadas 
que causaram aos seus admi-
radores e ouvintes.

Manuel Mutore “Maforige”, 
homem de negócios de Chi-
moio e Beira, Luís “do Rufa-
ro”, Ramalho, proprietário da 
antiga Pensão “Flor do Vou-
ga” (Atlântida), entre outros, 
tiveram os seus nomes conhe-
cidos a nível nacional, graças 
ao humor de Tchagwatika 
Ndzeru, dada a sua fácil inser-
ção social, que permitiu que 
ele os conhecesse bem, de for-
ma a poder imitá-los humoris-
ticamente.
Tombou o Embondeiro, mas 
sendo que uma das caracterís-
ticas dessa árvore da espécie 
do género Adansonia, que são 
árvores de copa compacta, de-
cíduas, é deixar cair as folhas 
na estação seca, que depois 
brotam na época das chuvas, 
de igual modo, as folhas caídas 

desse Embondeiro tombado - 
Tchagwatika Ndzeru, vão cer-
tamente gerar novos brotos e 
mais embondeiros regenerados 
nascerão e virão ao mundo.
No fim das suas apresentações 
radiofónicas sempre gostava 
de dizer: “Esta é a última in-
cabável de um gajo!”
Até sempre, Mestre da gui-
tarra e do riso sem impostos. 
Que a terra te seja leve e que 
finalmente tenhas encontrado 
o descanso merecido junto dos 
teus antepassados!
Os brotos da tua última inca-
bável ainda estão por nascer, 
fica a promessa das próximas 
épocas chuvosas, que segura-
mente regenerarão as folhas 
secas que caíram na terra com 
o teu tombo, Embondeiro das 
Artes!
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Ainda numa altura em que a 
Covid-19 assola o mundo e, 
em Moçambique, se está em 
estado de emergência para a 
prevenção e combate à pan-
demia, a esperança, que é a 
“última coisa a morrer”, para 
mais e melhor se enfrentar 
este combate presente, permi-
te-se que se faça conjecturas 
sobre o período pós Covid-19 
sendo, neste caso, a questão 
da religião, um assunto que 
tem estado, mesmo agora, no 
centro de reflexão e debate so-
bre a sua natureza. 
Do Deus criador, todo-podero-
so, eterno, amor, benevolente, 
etc., levantam-se, em muitas 
pessoas, dúvidas, cepticismos 
e descrenças por não se encon-
trar nenhuma resposta lógica 
e satisfatória, religiosamente, 
e justiça para este momento 
dramático e de incerteza em 
que o todos os países, povos 
e pessoas passam. Porém, ou-
tras, qual profetas, bradam 
bem alto e, servindo-se das es-
crituras das suas religiões, re-
visitam os episódios históricos 
ali narrados, semelhantes aos 
presentes e, por eles, preten-
dem justificar que esta pan-
demia não constitui uma no-
vidade e, pelo contrário, deve 
servir para reviver e fortalecer 
a fé em Deus, Jesus Cristo, 
Maomé, Buda ou outros seres 
sobrenaturais e seus profetas, 
que são os salvadores dos que 
vão sobreviver desta pandemia 
global. 
Deve ser demasiado resilien-
te a crença humana em Deus 
que, mesmo no momento de 
total obscuridade como este, 
gerado pela Covid 19, [a cren-
ça] persiste e até encontra fun-
damentos para se enraizar e 
criar mais esperanças. Aliás, 
os pastores / sacerdotes / shei-
ks e outros líderes e difusores 
da palavra de Deus explicam, 
servindo-se das escrituras dos 
seus sagrados livros (Bíblia, 
Alcorão, Torá, Rigveda, etc.) 
que os momentos dramáticos 
/ pandemónicos, como este 
de Covid-19, servem para tes-
tar a fé dos crentes, provar a 
existência de Deus e reviver as 
suas religiões (igrejas / seitas), 

enquanto, para outros, (esta 
pandemia) constitui contrário: 
a perca da fé em algum Deus 
ou ser sobrenatural que se pre-
ze de ser salvador, amor e be-
nevolente, pelo menos aqui na 
terra. Custa-lhes aceitar que o 
poder todo-poderoso, aqui na 
terra, tenha que se justificar 
pelo mal ou castigo dos seus 
filhos, por mais inúmeros e 
pesados que sejam os seus pe-
cados actuais ou dos seus pre-
decessores.  
Assim, se para os crentes de 
inabalável fé, este momento 
pandémico é de refundação da 
mesma e duma maior religio-
sidade, pode se prever o sur-
gimento de novos e renovados 
mensageiros díspares de que 
ninguém terá a autoridade de 
se lhes impor, assim como a 
falência de outros, em espe-
cial, aqueles que se fundavam 
na capacidade de operar mi-
lagres tangíveis (físicos, sani-
tários, materiais, financeiros, 
ambientais, etc.). Na verdade, 
difíceis tempos se apresentam 
para muitos dos pregadores, 
sejam quais forem os títulos 
pelos quais se autoproclamam. 
É que o terreno pode ter fica-
do demasiado seco e infértil 
para desanimar e incapacitar 
os semeadores de lançarem a 
semente, enquanto, para ou-
tros lavradores, que há muito 
estavam à espera da sua vez, o 
terreno pode ser propício para 
as suas outras sementes ou de 
outros paradigmas religiosos. 
Mas a Covid-19 marca ou 
reforça, efectivamente, uma 
nova etapa, na religiosidade 
humana, de que ninguém se 
pode assumir o único e ver-
dadeiro profeta ou intérprete 
do que será esse período que 
agora inicia e o que pode vir 
a acontecer. O encerramento 
de casas de oração em temor 
a Covid-19, é a expressão mais 
alta da evidência da impotên-
cia religiosa, de que alguns já 
interpretam como sinais da 
falência de uma religiosidade 
baseada e legitimada institu-
cionalmente no dogma e na 
fé cega. Foi para evitar esta 
conclusão que certos dirigen-
tes das instituições religiosas, 
de estado e governo interpre-
taram a proposta de encera-
mento das locais de culto, de 
que negaram encerrá-los, como 

a real “morte” do homem por 
lhe destruir a o último recurso 
humano, a esperança divina. 
É que, que se dirá do poder 
secular (terreno) da religião, 
depois da Covid-19, quando 
a batalha final tiver sido tra-
vada e ganha por laicos, desde 
dirigentes de estado, governo, 
médicos e enfermeiros, nos 
seus postos de combate, ten-
do, muitos deles, sacrificado a 
própria vida, enquanto os reli-
giosos e seus líderes, a mando 
daqueles, estavam em quaren-
tena, em oração, nas suas resi-
dências, ainda que se diga que 
essa sua actuação dos agentes 
de saúde seja inspirado e ao 
serviço de Deus?     
É, pois, dentro desta atmos-
fera do Covid-19: de incapa-
cidade e desespero humanos 
fundamentados pela sua im-
potência perante um inimigo 
global, que importa reflectir 
sobre a religião, a disciplina 
que, efectivamente, é a que 
trata das vidas extremadas 
do homem, na sua real essên-
cia que é a sensibilidade (dor), 
a ameaça de morte física e 
extinção da humanidade. A 
religião é a disciplina com o 
reservatório cultural do conhe-
cimento vital da humanidade 
para a sua sobrevivência, fruto 
de experiências semelhantes ou 
piores que as da Covid-19. O 
problema é que, com o tempo, 
o que devia ser uma atitude 
vigilante do homem perante os 
eventos dramáticos ocorridos, 
esquece-os e a religião torna-se 
institucional e ao serviço de 
interesses de poderosos grupos 
humanos, e a cultura, em vez 
de também ser a rememoração 
desse passado, torna-se um 
evento de pura diversão. 
Esta realidade “religiosa”, 
neste novo cenário pandémi-
co, merece e exige uma reno-
vada abordagem, que sempre 
mereceu depois de todos os 
momentos dramáticos, para a 
sobrevivência humana. A re-
ligião, como uma atitude re-
lacional entre as pessoas, e a 
cultura, como conhecimento 
e actuação duma comunida-
de histórica, são produtos de 
covids ou momentos dramá-
ticos, funcionando (a religião 
e a cultura) como memórias 
preventivas dos próximos e 
possíveis dramas existenciais. 

As diferenças religiosas e cul-
turais que observamos são a 
manifestação dessas diferen-
tes experiências humanas em 
cada espaço natural de cada 
comunidade. Há povos cuja 
manifestação de cumprimento 
não é por beijo, aperto de mão 
e abraço tal como as medidas 
anti coronavírus recomendam 
agora. Essas atitudes culturais 
são assumidas como de atraso 
cultural, desrespeitando-as, em 
vez de serem meios de reme-
moração dos episódios do pas-
sado que podem se tornar pos-
síveis no presente. Não é por 
causa que a defesa de elemen-
tos culturais duma comunida-
de deve ser encarrada seria-
mente e a dominação cultural 
pode ser pior as outras formas.    
Se no passado, as pandemias, 
o mesmo que os sinais dos fins 
dos tempos por algum drama, 
estavam contidos em espaços 
delimitados de cada comuni-
dade atingida, nesta era glo-
bal, a pandemia, ou seja, o 
que for que ameace a sobrevi-
vência humana, possui este já 
efeito globalizante, ameaçan-
do, simultaneamente, todas as 
comunidades (países e povos). 
Normalmente, na abordagem 
religiosa, existe sempre a co-
mum percepção de ser a reli-
gião, uma área de divindades, 
que trata de seres e espaços 
sobrenaturais ou simplesmente 
míticos. Assim, Deus e anjos 
são seres sobrenaturais en-
quanto Jesus, Buda e Maomé 
e outros líderes religiosos hu-
manos são seres “sobrenatu-
ralizados”, uma vez ter sido 
testemunhada a sua existência 
terrena como homens seme-
lhantes aos demais. A con-
ceitualização da religião, em 
cada comunidade, tem sido 
universalizante, isto é, cada 
uma delas entende ser a única 
verdadeira, considerando que 
as outras comunidades, que 
também têm as suas religiões, 
adoram falsos deuses e tudo 
faz para as “civilizar”, muitas 
vezes, aliado a outros inte-
resses económico-financeiros, 
tecnológicos (armamento) e 
políticos. Esta conceptualiza-
ção comum duma religiosidade 
monoteísta e mesmo politeísta 
dominantes têm sido um dos 
factores principais de conflitos 
e ameaças à sobrevivência da 

humanidade. Em nome dum 
ente sobrenatural (Deus) e 
humano (recordemo-nos dos 
líderes marxistas-leninistas 
nos estados comunistas), estas 
instituições religiosas foram 
a causa de muito sangue der-
ramado durante os conflitos 
assim como a corrida arma-
mentista ameaçou e continua 
ameaçando o próprio fim da 
humanidade tal como esta 
Covid-19. Hoje em dia, sob a 
bandeira do estado islâmico, 
a província nortenha de Cabo 
Delgado experimenta mais um 
dos seus momentos de terror, 
agora causados por uma ra-
zão religiosa e que se propõe 
para a governação política e 
administrativa das zonas que 
desejam conquistar. Ainda que 
se possam associar outros mo-
tivos e interesses (económicos, 
financeiros, políticos, tribais, 
etc.) à mistura, o factor reli-
gioso é o que sobressai e maior 
impacto deve ter e pode mobi-
lizar os outros. 
Desta realidade desastrosa, 
surge a questão: O que é que 
do Covid-19 se pode propor-
cionar para que a religião seja 
factor de maior inclusão e de 
desmotivação de fanatismos 
e oportunistas com outros in-
teresses (políticos, materiais, 
económicos e financeiros, etc.). 
Ou seja, que lições, desta pan-
demia, se podem colher e se 
transformar numa cultura de 
unidade religiosa e de cultura 
humana mais tolerante.   
Bem visto, a Covid-19 não 
inicia um novo paradigma, 
mas reforça o paradigma Pós-
-Modernidade que surge das 
limitações da paradigma em 
vigor, a Modernidade, por 
este, entre outras limitações, 
ser de um universalismo total 
e dominadora e, por isso mes-
mo, excludente, objectivista, 
especializando-se em criar ins-
tituições dominantes, incluin-
do na religião. Ressalva-se 
que muitas das suas visões e 
instituições deram um contri-
buto civilizacional significante 
que, acima de tudo, oferece-se 
como uma plataforma para 
demais melhoramentos. Mas 
com o seu carácter dominan-
te, muitas instituições e/ou os 
seus lideres, são ou tornaram-
-se também na imagem deste 
paradigma (Modernidade). 

opinião

A COVIDA-19 e a renovação duma 
religiosidade autêntica e cultural (1)

Alberto Lote Tcheco



02 de Junho 2020   |   Terça-feira 9Magazine independente

PUBLICIDADE

de votos.  Sempre defendi que a 
oposição deve unir-se para cons-
tituir uma alternativa.  Inclusive 
na véspera da campanha eleitoral 
fiz uma carta ao presidente Ossu-
fo Momade sobre o assunto e até 
hoje não tive uma resposta formal 
sobre essa correspondência. Penso 
eu que deve haver uma oposição 
interna.  

Não acha que a nova di-
recção da Renamo sente-
-se ameaçada com o seu 
regresso?  

- Bom, isso eu também gostaria 
de saber. Não posso querer me 
achar um valentão que ameaça 
e que as pessoas não me querem 
porque têm medo de mim. Só se 
for uma pesquisa a trazer isso 
como resultado posso acreditar.

O PDD não participou nas 
eleições passadas, um even-
to que permite saber até 
que ponto o partido tem 
visibilidade. Será o desa-
parecimento silencioso do 
partido?

- Felizmente o PDD tem uma 
base muito sólida, até hoje rece-
bo mensagens e correspondência 
de camaradas a dizer que se a 
Renamo não quiser vamos conti-
nuar sem ela porque temos uma 
agenda, e ao que tudo indica pa-
rece que a nossa agenda não é a 
mesma com a da Renamo, que é 
chegar ao poder. O meu interesse 
é que o PDD e o MDM se juntem 
à Renamo, pois sem uma oposição 
unida a Frelimo nunca vai sair do 
poder.

Falando das eleições, ressal-
ta-nos à vista a mudança 
dos membros da CNE. Qual 
deve ser o formato ideal 
para a constituição dos 
membros da CNE, uma insti-
tuição tida como a cara das 
fraudes eleitorais?

- Bom, não há nada que se pode 
mudar agora, termina o manda-
to e vai iniciar outro mandato no 
mesmo formato, porque não ouve 
mudança na Constituição. Pen-
so que não há um formato ideal, 
já se experimentou vários forma-
tos e as irregularidades e descon-
fianças continuam. É preciso que 
haja seriedade e boa-fé, sobretudo 
no partido no poder, e também 
as pessoas que forem indicadas 
devem ter uma boa reputação e 
ser idóneas, coerentes, tendo uma 
imagem a defender perante a so-
ciedade e que não façam o jogo 
dos partidos políticos. 

Tem acompanhado os últi-
mos desenvolvimentos em 
torno do conflito em Cabo 
Delgado. Que comentário a 
esse respeito... 

- Parece que está a ficar claro 
que este é terrorismo, um ter-
rorismo naturalmente com ra-
mificações internacionais fortes. 
E a experiência é que só pode 
ser combatido buscando o co-
nhecimento de outros actores 
que já fizeram face a esse terro-
rismo. A Nigéria, por exemplo, 
é um dos países mais flagelados 
por este tipo de grupos, mas 
pode-se também buscar expe-
riências de outros países de 
África e do mundo. Continuar 
a insistir que as FDS vão com-
bater e vir a público dizer que 
mataram tantos, isso só me faz 
recordar dos tempos da guerri-
lha em que morriam dois solda-
dos do Exército e fazíamos um 
comunicado a dizer que mata-
mos 20. Esses números não me 
impressionam tanto, é preciso 
acabar com o foco e existem 
experiências no mundo de com-
bate a este tipo de terrorismo. 
É preciso trabalhar com a coo-
peração militar, política, bem 
como sensibilizar o povo para 
colaborar e satisfazer os inte-
resses da população.

Como vê a abordagem do 
Governo em relação a este 
caso?

- Vamos dar o benefício da dúvi-
da. Temos novas lideranças nas 
FDS, vamos dar um tempo para 
avaliar o seu desempenho.

Se Raúl Domingos e o PDD 
estivessem no poder de que 
forma abordariam o assunto 
de Cabo Delgado?

 - Tenho dificuldades de responder 
a essa questão, mas se eu estivesse 
no poder iria cooperar com todas 
as forças vivas da sociedade (na-
cional e internacional), para fazer 
face a esse mal que flagela o mun-
do e o nosso país.

PDD tem uma base muito sólida
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Isaura Nyusi preocupada com a inobservância 
dos cuidados de prevenção da Covid-19 

Ressano Garcia volta a registar enchentes de camiões de mercadorias
A fronteira de Ressano Garcia, na província de Maputo, voltou a observar enchentes de camiões de 

mercadorias, uma situação que advém do levantamento das restrições na África do Sul. O porta-voz da 
Autoridade Tributária de Moçambique, Fernando Tinga, disse que as autoridades estão a fazer de tudo 

para a rápida tramitação dos documentos de importação e exportação. RMnacional

Crianças grávidas 
revelam choque da lei 
com pobreza e tradição 
em Moçambique

Tímida e despenteada, tem 
14 anos e mal se lembra da 
infância. Está grávida de seis 
meses e conta os que faltam 
para o parto, enquanto en-
saia a habilidade de costu-
rar vestidos de trapos para 
bonecas, para os adaptar no 
enxoval.
Ele [o ex-marido] me con-
quistou na rua e depois fiquei 
grávida. Assumiu a gravidez, 
mas quando foi a vez de as-
sumir o casamento perante os 
meus pais, mudou o posicio-
namento e não honrou”, diz 
à Lusa a menor que, devido 
à violência, deixou a relação 
após sete meses.
Ela é uma de dezenas de 
crianças grávidas do bairro 
Agostinho Neto, um bairro 
pobre nos subúrbios de Chi-
moio, capital provincial de 
Manica, centro de Moçambi-
que, uma vida que contrasta 
com os valores celebrados no 
Dia da Criança, que está à 
porta.
O líder local, Jorge Ngore, 
diz que as práticas tradicio-
nais e a pobreza das famílias 
continuam a desafiar as cam-
panhas contra os casamentos 
prematuros e os esforços de 
erradicar o problema.
“Aqui, o casamento prematu-
ro começa aos 10 anos. Mui-
tas crianças namoram, engra-
vidam de forma indesejada” e 
os pais, como passaram pelo 
mesmo, “acabam puxando 
um [homem] qualquer para 
forçar o casamento prema-
turo. Mas o casamento não 
vai longe” disse Jorge Ngore. 
Estatísticas oficiais das auto-
ridades de Saúde em Manica 
indicam que 2.062 raparigas 
- crianças e adolescentes - 
apresentaram-se grávidas 
nos primeiros três meses 
de 2020, quase um quarto 
do total de 8.595 raparigas 
(mais 1.234 que em 2019) 
que aderiram aos Serviços de 
Atendimento a Adolescentes 
e Jovens (SAAJ) nos 11 dis-
tritos. Lusa

Rizwan Adatia, patrono da 
Fundação com o mesmo 
nome, ainda visivelmente emo-
cionado, depois de ter passado 
cerca de 21 dias em cativeiro, 
na sequência do rapto ocorrido 
no final do mês de Março, cujo 
resgate aconteceu no dia 20 
de Maio último, numa acção 
coordenada pelo Serviço Na-
cional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC), garantiu que 
vai continuar a prestar apoio 
às famílias em situação de vul-
nerabilidade.
Cerca de 10 mil famílias das 
províncias de Maputo, Gaza 
e Inhambane vão beneficiar, 
dentro de alguns dias, de kits 
alimentares. A informação 
foi avançada pelo patrono da 
Fundação Rizwan Adatia, que 
por sinal responde pelo mesmo 
nome, na sua primeira comu-
nicação à imprensa, depois de 
ter sido resgatado do cativeiro, 
no bairro de Mulotane, distri-
to de Boane, onde passou cer-
ca de 21 dias.
Rizwan Adatia classificou 
os 21 dias de cativeiro como 
momentos difíceis e disse ain-

da estar assustado com o que 
viveu, tendo agradecido a ac-
ção desencadeada pelo Esta-
do moçambicano, através do 
SERNIC, com vista ao seu 
resgaste, sem ter acatado as 
exigências dos raptores.
“Os raptores pediram diferen-
tes quantias em dinheiro, pri-
meiro falaram de dívida, um 
facto que eu desconheço, e de 
seguida pediram dinheiro que 
com o tempo foi baixando”, 
disse Rizwan Adatia, que vive 
em Moçambique há 20 anos.
De seguida, o patrono da Fun-
dação Adatia, que tem vindo 
a mudar a situação de muitas 
famílias moçambicanas atra-
vés do apoio na área da saúde, 
educação e projectos de em-
preendedorismo, garantiu que 
vai permanecer no território 

nacional e continuar com os 
projectos iniciados em 2015, 
através da fundação que os-
tenta o seu nome.
Importa salientar que duran-
te a conferência de imprensa, 
o SERNIC apresentou mais 
um membro integrante da 
quadrilha responsável do rap-
to de Shelton Lalgy, ocorrido 
nos finais do ano passado, em 
Maputo-província, totalizando 
já quatro indivíduos nas mãos 
da Justiça.
Na ocasião, Leonardo Simbine, 
porta-voz do SERNIC, diz que 
“decorrem investigações muito 
avançadas visando localizar 
e neutralizar os outros mem-
bros destes grupos, que ainda 
se encontram a monte, pois os 
nomes já foram identificados”.  

Aida Matsinhe

Fundação Rizwan Adatia garante apoio a 10 mil 
famílias no âmbito da Covid-19

A Primeira-dama de 
Moçambique, Isaura 
Nyusi, endereçou uma 
mensagem alusivo ao Dia 
Internacional da Criança, 
1 de Junho, em especial 
para as crianças moçam-
bicanas, do Rovuma ao 
Maputo e do Zumbo ao 
Índico, celebrado sob o 
lema ‟Proteger a criança 
é garantir o futuro de 
Moçambique”. 

A Primeira-da-
ma mostrou-se 
preocupada com 
o facto de este 
ano celebrar-se 

esta data observando várias 
regras, em observância das re-
comendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
das entidades do Governo de 
Moçambique, decorrentes da 
eclosão da pandemia da Co-
vid-19, uma doença de fácil 
contaminação por um orga-
nismo invisível, em diferentes 
momentos do nosso convívio 
social. 
“A nossa falta de cuidados de 
prevenção pode vir a agravar 
a saúde dos nossos amiguinhos 
que já vivem sob o risco de 
várias doenças, tais como as 
diferentes formas de desnutri-
ção, em especial a desnutrição 

crónica, para além de novas 
epidemias como a pólio e sa-
rampo”, referiu. 
Isaura Nyusi acrescentou que 
‟a protecção constitui a priori-

dade, pois a criança moçambi-
cana é o garante do futuro do 
nosso país e a continuidade do 
desenvolvimento. Mas a crian-
ça moçambicana ainda enfren-

ta problemas que afectam o 
seu crescimento e desenvolvi-
mento harmonioso, como as 
diferentes formas de violência, 
as uniões e gravidezes preco-
ces. 
Neste momento em que o 
país está sendo assolado pela 
Covid-19, continuamos a 
apelar para que as famílias 
priorizem a elevação da cons-
ciência da criança sobre a 
pandemia e a sua protecção, 
apoiando-a na implementa-
ção das medidas de preven-
ção, como lavar regularmente 
as mãos com água e sabão ou 
cinza, permanecer em casa 
e seguir as aulas à distância 
nos vários canais”. 
A Primeira-dama concluiu a 
sua intervenção recordando 
às crianças que este ano as 
celebrações seriam diferentes, 
pois a festa não teria os ha-
bituais abraços, jogos e outras 
brincadeiras nos seus conví-
vios, acreditando que os meni-
nos e os papás, unidos com as 
suas famílias em casa, vence-
rão a Covid-19. Redacção 

Foto: RM
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Concessão da Eta Star nas minas de 
Revúbuè deixa famílias na expectativa

PUBLICIDADE

Reina grande expectativa nas 
comunidades abrangidas pela 
concessão da mina da empre-
sa Eta Star Moçambique, SA, 
que anunciou a descoberta 
de novos depósitos de carvão 
mineral, cujas reservas são es-
timadas em 2 biliões de tone-
ladas, no distrito de Moatize, 
na província central de Tete. A 
ansiedade das comunidades é 
enorme porque a partir desse 
anúncio as suas vidas estão 
reféns do arranque da mina da 
Eta Star.

António Zacarias

O director executivo da 
Associação de Apoio 
e Assistência Jurí-
dica às Comunida-
des (AAAJC), Rui 

Caetano, diz que devido “à agita-
ção popular, pela ansiedade que a 
chegada duma empresa de mine-
ração causa, decidimos criar na 
área onde a mina poderá realizar 
as suas operações dois Comités 
de Gestão de Recursos Locais, 
abrangendo as comunidades de 
Calambo, Mitacha, Cana, Ntowe 
e Nhamphiripiri, embora de for-
ma parcial, a outra parte perten-
ce à concessão da empresa Vale 
Moçambique, para controlar os 
ânimos”. Mas há para cima de 
1000 famílias na área do projecto, 
sendo que Calambo possui uma 
parte abrangida pela concessão 
da Eta Star. Há um total de 30 
famílias numa área, 394 famílias 
noutra, para além de Mitacha 
com duas povoações, nomeada-
mente Ntowe e Canama, com 130 
famílias, e Nhamphiripiri com 
141 famílias. 
A expectativa das comunidades 
surge porque a mineração limita 
as áreas de cultivo e de outras ac-
tividades de subsistência local. E 
estas, segundo Rui Caetano, são 
populações que habitam na área 
do projecto e dependem de activi-
dades de subsistência para a sua 
sobrevivência, com enfoque para 
as de campo, precisando assim de 
assistência. Para além da agricul-
tura de subsistência, que produz 
basicamente cereais como milho 
e mapira, as populações locais 
produzem lenha e carvão vegetal, 
que é vendido para os residentes 
da cidade municipal de Moatize e 
da cidade de Tete. 
“Geralmente, o carvão vegetal 

e a lenha são transportados em 
bicicletas e motorizadas para 
os centros urbanos para comer-
cialização, mas algumas vezes 
os compradores destes produtos 
deslocam-se às comunidades para 
comprar”, disse. 
Entretanto, uma pequena percen-
tagem da população residente, 
particularmente homens, é con-
tratada em actividades de extrac-
ção de madeira pelas empresas 
madeireiras licenciadas ao nível 
do distrito e da província. 
As culturas principais produzi-
das pelas populações locais são o 
milho, amendoim, feijão-nhemba, 
quiabo, abóbora, melancia e pepi-
no. A criação de gado é praticada 
como um complemento à agricul-
tura. O gado é principalmente 
um símbolo de estatuto para os 
agregados e, por isso, raramente 
é vendido. Em caso de necessida-
des, alguns agregados podem ven-
der algumas cabeças para satisfa-
zer as suas necessidades. 
Para além destas actividades, al-
gumas pessoas praticam o comér-
cio informal, através de um siste-
ma de bancas para venda de bens 
de primeira necessidade. 
“Trabalhamos naquela comuni-
dade e notamos que há ali uma 
escola mais próxima da área do 
projecto, a Escola Primária e 
Completa de Calambo que lec-
ciona até à 7ª classe. Esta esco-
la possui seis salas de aula, nas 
quais frequentam 409 alunos, 
sendo 246 rapazes e 163 meninas, 
assistidos por sete professores. 
Existe também uma sala anexa 
na comunidade de Canama, mas 
todas estas infra-estruturas pode-
rão precisar de reassentamento”. 
Pelos dados colhidos, a organiza-
ção das comunidades locais, em 
geral, é caracterizada por espaço 
residencial próximo aos campos 
agrícolas e, na maioria dos casos, 
próximo aos cursos de água. As 
áreas ocupadas pelas mineradoras 

de carvão, além da sua proximidade 
aos cursos de água dos rios Revúbuè e 
Moatize, incluem áreas com existência 
de comunidades, outras já reassenta-
das. 
Entretanto, para a operacionalização 
da mineração de carvão as comuni-

dades locais terão de ser reassentadas 
noutros locais distantes das áreas onde 
residem. A experiência que levou a 
AAAJC a implantar o CGRL naque-
la área parte do processo de reassen-
tamento das comunidades locais de 
Moatize, ocorrido a partir do início de 
2009 e obedecendo a dois critérios, de 
acordo com as características da po-
pulação, sendo rurais e semi-urbanas. 
Este projecto de reassentamento en-
carregou-se de providenciar condições 
básicas como a construção de novas 
habitações, fornecimento de 2ha de 
terra por família para o cultivo agrí-
cola, construção de salas de aula e de 
uma unidade de saúde, emprego, entre 
outras infra-estruturas para a sobrevi-
vência das comunidades.
Porém, há que prover as comunidades 
em matéria de direito, atendendo que 
a mineração representa uma activida-
de industrial que será sempre necessá-
ria para o bem-estar das sociedades, 
embora produza impactos significati-
vos em todas as fases, desde a pros-
pecção e pesquisa, extracção até ao 
encerramento da mina.
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“O Governo vive de mão estendida 
mesmo quando temos soluções locais”

A meio a pandemia da 
Covid-19 e os desafios 
que se impõem ao ensino 
superior, após a Covid-19, 
o MAGAZINE Independen-
te invadiu o escritório do 
filósofo Severino Ngoenha 
e Reitor da Universidade 
Técnica de Moçambique 
(UDM), para um dedo de 
conversa, o qual asse-
gurou que a única forma 
de enfrentar este vírus 
é com base em soluções 
locais e não viver de mão 
estendida e importar 
modelos de prevenção. 
O filósofo deu como 
exemplo o Governo que, 
invés de tentar buscar 
soluções internamente, 
correu para pedir USD 
700 milhões aos parcei-
ros de cooperação para 
combater a propagação 
do coronavírus, enquanto 
existem soluções locais, 
como a produção de más-
caras caseiras, viseiras, 
entre outro material de 
prevenção.

Neuton Langa

O 
novo co-
ronavírus 
veio colo-
car a nu 
os velhos 

problemas dos países 
do Continente Africa-
no, entre os quais as 
guerras, fome e falta de 
indústrias. Sob ponto 
de vista filosófico, o que 
se impõe projectar para 
que os países africanos, 
no geral, e Moçambique 
em particular, adoptem 
soluções para fazer face à 
Covid-19?

- Eu diria que o mundo vive 
tempos africanos. Há um filó-
sofo muito conhecido chama-
do Valentin-Yves Mudimbe, 
que escreveu um livro muito 
famoso intitulado a ‟Inven-
ção da África”. 
Nesse livro, ele tenta de-
monstrar que, no fundo, o 
Continente Africano, nas 
representações intelectuais 
e sociais que as pessoas têm 
dele, resulta duma criação 
do Ocidente. É o exemplo 
da escravatura e colonização 
que era necessária para que 
este africano fosse inferior, 
selvagem, biológico e socio-
biologicamente, que fosse pa-
gão por isso necessita duma 
conversão. Mas, se formos a 
pensar que tipo de represen-
tação o homem da América, 
Ásia e Europa tem de Áfri-
ca hoje, certamente dirá que 
África é um continente onde 
não existem hospitais, mui-
to menos pessoal médico, os 
medicamentos faltam sem-
pre, mesmo quando não há 
coronavírus.
 Nós não temos emprego, 
mas temos o emprego infor-
mal que emprega mais de 90 
porcento da população, que 
é uma forma de dizer que 
existem milhares de pessoas 
que trabalham dia após dia 

em busca da sua sobrevivên-
cia. Nós morremos por fome, 
doenças e guerras, isto é, vi-
vemos sempre confrontados 
com a morte. No entanto, 
nos últimos dois meses o Oci-
dente descobriu esta africani-
dade da vida, e ele começou 
a não ter medicamentos nos 
hospitais, médicos suficien-
tes, o que significa desempre-
go em massa, acima de tudo 
o que significa viver com 
a angústia e com medo de 
acordar todos os dias e ver a 
morte de perto.  
Então, diria que a Covid-19 
permitiu ao mundo experi-
mentar nas próprias mãos o 
que é a vida dos africanos, 
aquela vida que o Ocidente 
ajudou a criar, produzir e a 
estabelecer.
O Ocidente, na sua fome de 
ganhar dinheiro, privatizou 
tudo, e hoje não tem hospi-
tais para curar os seus pró-
prios doentes, provavelmente 
pensasse que fosse uma es-
perteza fazer essa política de 
globalização, ligada ao neoli-
beralismo. Por exemplo, uma 
parlamentar alemã questio-
nava‟ como é que não te-
mos ventiladores para curar 
os nossos próprios doentes‟ 
Mas isso porque os ventila-
dores uma peça é fabricada 

na China, outra na Índia, 
outra no Marrocos, e depois 
são montados na Alemanha e 
ganham o selo Made in Ger-
many. Hoje, com os trans-
portes proibidos os homens 
ricos do Norte estão a as-
sistir à morte dos seus com-
patriotas e não conseguem 
curá-los, porque a prioridade 
nunca foi curar as pessoas ou 
cuidar dos seus próprios ha-
bitantes. A única prioridade 
sempre foi o ganho.   
A Covid-19 leva-nos a re-
flexão em muitos ângulos, a 
maneira como os homens se 
relacionam entre si, a forma 
como o homem produz armas 
de destruição maciça, como 
investe em coisas de destrui-
ção e não investe na saúde 
pública; a maneira como o 
homem lida com os outros 
homens no mundo, a mane-
ria como o homem age com a 
Natureza ou biodiversidade, 
com os espaços ecológicos e 
a maneira como a globaliza-
ção neoliberal, que era supos-
to garantir uma ascendên-
cia para o mundo do Norte 
e destruir os países do Sul, 
acaba sendo nefasta para o 
próprio Norte do mundo, a 
exemplo do número de in-
fectados em Nova Iorque, 
Milão, Los Angeles, Paris 

ou Roma. Isso surpreendeu 
aqueles que pensavam que 
este tipo de situações apenas 
aconteciam em África. Mas 
o mais importante são as te-
rapias sociais que devem ser 
feitas sobre o coronavírus. 
Será que se vai investir mais 
em energias renováveis, serão 
observados com atenção os 
aspectos ecológicos, o expan-
sionismo humano em relação 
a biodiversidade‟ Portanto, o 
após coronavírus não é uma 
data, é uma mudança epocal 
e deve ser uma mudança cul-
tural. 

Mas Doutor, olhando para 
o contexto moçambica-
no, quais são as soluções 
a adoptar?

- Nós estamos a viver um 
drama porque o número de 
casos está a aumentar e já 
tivemos a primeira morte. 
Rezamos aos deuses para 
que as projecções da OMS 
não sejam verdadeiras e que 
a Covid-19 não atinja com 
força o Continente Africano, 
pela cor da nossa pele, por 
ser escura, porque o sol tem 
raios muito fortes ou porque 
nós africanos somos droga-
dos, desde a nascença somos 
vacinados contra a tubercu-
lose, malária e cólera. Mas 
desde que o coronavírus nos 
atingiu fechamos as escolas 
e fábricas, mas imagine que 
este vírus se comportasse 
como a malária ou cólera? E 
nós convivemos com a malá-
ria em todo o canto, mas já 
fechamos as escolas, as fábri-
cas, estamos num período de 
recessão superior àquele que 
estamos habituados a viver. 
Isso significa duas coisas‟ 
sob ponto de vista negativo, 
tudo aquilo que é global nós 
assimilamos criticamente e 
tomamos decisões em fun-
ção disso. Positivamente, é a 
nossa prudência, porque nos 
precavemos. É a única coisa 
que pode justificar as medi-
das que nós tomamos. Mas, 
se prolongamos o Estado de 
Emergência, vamos cair nou-
tro extremo que é a pobre-
za, e não temos condições de 
confinamento como o fizeram 
na Europa. 
Por exemplo, a Alemanha in-
jectou USD 500 biliões para 
enfrentar esta pandemia, 
porém, mesmo com essa in-

- Constata Severino Ngoenha, Filosofo e Reitor da Universidade Técnica de Moçambique
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jecção a Chanceler alemã 
teve de intervir para salvar 
a Lufthansa, e poderá inter-
vir para salvar muitas outras 
empresas para que a vida 
possa correr com normalida-
de nestas condições. Aliás, 
recorde-se que em Moçam-
bique, quando se anunciou 
o primeiro caso positivo da 
Covid-19, a primeira coisa 
que o Governo fez foi reunir 
com os parceiros de coopera-
ção e pedir USD 700 milhões. 
O Governo não se preocupou 
em deslocar-se às comunida-
des e perguntar o que pode-
riam fazer, que contribuição 
estas podiam emprestar na 
sociedade. Mas agora esta 
mesma comunidade que foi 
relegada quando foi cha-
mada a intervir respondeu 
positivamente, produzindo 
máscaras, viseiras, túneis de 
desinfecção, baldes com tor-
neiras, etc. Essas soluções 
não foram importadas da 
Europa ou América, trans-
formamos os nossos objectos 
em instrumentos de combate 
ao coronavírus. O que signi-
fica que nós não procuramos 
soluções internas, continua-
mos a pensar que as soluções 
dos nossos problemas virão 
do exterior, e isso tornou-se 
num vício e numa mania que 
qualquer problema que ti-
vermos vamos pedir esmola, 
não tentamos encontrar solu-
ções, mesmo para problemas 
cujas soluções temos dentro 
do próprio país. Moçambi-
que precisa de aprender a 
inventar soluções, aprender 
a pensar que não temos ne-
nhum pai que está em cima 
de nós que vai resolver cada 
problema que temos, e este é 
o grande desafio da nova cul-
tura que temos. 

Volvidos 76 dias após a 
interrupção obrigatória 
das aulas no regime pre-
sencial, qual a avaliação 
deste modelo de ensino 
através das diferentes 
plataformas, como o 
Google Classroom, Zoom, 
Google Meet, WhatsApp, 
entre outras… 

- A primeira coisa que pos-
so dizer é que as instituições 
de ensino secundário, primá-
rio e universitário agiram de 
forma brava. Bravo porque 
tentaram encontrar soluções 
locais. Estávamos perante 
um problema e não telefo-
namos aos parceiros de coo-
peração a pedir soluções dos 
nossos problemas, olhamos 
para os meios que tínhamos 
à nossa disposição e disse-
mos aos nossos miúdos‟ não 
vão ficar em casa sem nada, 

nós vamos continuar com os 
meios que temos a encontrar 
soluções.  
Recorde-se que mais de 50 
porcento dos moçambicanos 
estudam debaixo das ár-
vores, mais de 50 porcento 
dos moçambicanos não tem 
acesso a electricidade, mais 
de 50 porcento dos moçam-
bicanos não têm professores 
com formação de nível euro-
peu e são estes que levaram 
e levam o país nas costas 
e o fazem ir para frente. O 
que teria acontecido se nós, 
em nome da Covid-19, ti-
véssemos paralisado tudo? 
Tínhamos duas alternativas‟ 
parar até que a pandemia 
acabasse, e ninguém sabe 
nem como, nem quando. 
Mas arregaçámos as man-
gas e nos inspiramos naqui-
lo que acontece pelo mundo 
fora e utilizamos os nossos 
instrumentos e fizemos uma 
educação. Ela é boa? Não. 
Como já não é boa a edu-
cação que transmitimos por 
debaixo das árvores. Mas 
nós conseguimos mitigar as 
dificuldades neste proces-
so. Estávamos preparados? 
Não. Quem estava prepara-
do? Todos tivemos que nos 
reinventar. Está a ser um 
momento muito complicado 
para todos pegar numa Uni-
versidade que nunca tinha 
feito o ensino à distância; 
um estudante que apenas 
usava o telemóvel para brin-
car e ter que transformá-lo 
num instrumento pedagógico 
de trabalho foi uma grande 
revolução e uma revolução 
que não pode parar. Desco-
brimos que podemos apren-
der muito, e isso significa 
que se pode estender o ensi-
no e aprendizagem para fora 
dos centros urbanos. 
Portanto, a Covid-19 obri-
gou os estudantes a mudar 
a maneira de aprender e o 
professor a maneira de en-
sinar. Isto quer dizer que 
o protagonista principal 
da educação deixa de ser o 
professor, e pouco a pouco 
vai passando a bola aos es-
tudantes, e se há uma coi-
sa positiva que a Covid-19 
nos trouxe é a mudança da 
natureza pedagógica, o que 
obriga a começarmos a pen-
sar num sistema misto, em 
que podemos misturar as 
duas dinâmicas para melho-
rar o nível de transmissão 
do conhecimento. 

E como pretendem avaliar 
os estudantes no fim do 
semestre?

-  Primeiro, o calendário aca-
démico já mudou drastica-
mente, mas não vamos afixar 
o novo calendário académico 

antes de sabermos quando 
termina o período de confi-
namento e quando os estu-
dantes estarão presentes na 
Universidade. Segundo, não 
é possível fazer o calendário 
académico se não souber-
mos o que os docentes con-
seguiram transmitir e o que 
os estudantes conseguiram 
apreender durante este perío-
do de confinamento, porque é 
uma coisa nova. 
Neste momento, na UDM es-
tamos a fazer avaliações em 
linha, e eu tenho dito aos 
docentes que não estamos 
a avaliar apenas o estudan-
te, mas também o funciona-
mento do sistema. Estamos 
a avaliar a nós mesmos, será 
em função disso que iremos 
projectar o futuro.  
Se por acaso nos darmos con-
ta de que o sistema falhou 
iremos aproveitar o mês de 
Julho e Janeiro para reforçar 
as aulas e realizar as avalia-

ções. Neste sentido, vamos 
fazer de tudo para garantir 
que o nível de conhecimento 
necessário, para o estudante 
transitar de semestre, esteja 
criado. 

Doutor, tendo em conta 
as dificuldades de acesso 
à internet, energia eléc-
trica, em alguns distritos 
e localidades do nosso 
país, de que forma se 
pode continuar a usar 
estas plataformas?

- Em Moçambique temos 
pessoas que vivem na Som-
merschield e no bairro da 
Polana; temos pessoas que 
vivem no Triunfo, mas tam-
bém pessoas que vivem na 
Mafalala e Chamanculo, 
isto é, as condições não são 
iguais. O que vamos fazer en-

tão? Vamos dizer que não é 
possível dar aquilo que é pos-
sível aos que estão em boas 
condições porque os outros 
têm más condições… Não! É 
preciso lutar para que aque-
les que não têm condições 
amanhã possam tê-las… Infe-
lizmente não há capacidade 
real de dar tudo a todos ao 
mesmo tempo e da mesma 
maneira. No sistema de edu-
cação temos uma discrimina-
ção já existente. Por exem-
plo, o filho de um empresário 
ou PCA de uma grande em-
presa terá melhores condi-
ções de ensino e aprendiza-
gem em relação ao filho dum 
operário. Contudo, não pode-
mos pensar num sectarismo 
em que os 10 ou 20 gatos que 
vivem em Maputo, Beira e 
Nampula têm essas condições 
e que isso chega para nós. O 
objectivo deve ser estender a 
utilização destas plataformas 
a todos os moçambicanos, a 

verdadeira massificação da 
educação e com maior enfo-
que no ensino superior.

Como é que encara o 
facto de algumas institui-
ções do ensino privado 
serem obrigadas pelos 
tribunais a reduzir para 
metade o valor das propi-
nas. Será isso justo?

- Vou-lhe responder da se-
guinte maneira‟ Moçambi-
que é um país frágil, muito 
frágil, tanto que a indústria 
do Turismo, na província de 
Inhambane, está a colocar 
mais de metade do seu pes-
soal no desemprego. 
Na cidade de Maputo, mui-
tos ‟dumba-nengue” estão 
fechados porque os pais e 
mães que se deslocavam à 
África do Sul e China para 

comprar os seus produtos e 
revender já não viajam e a 
situação está complicada. 
É a mesma situação das 
universidades… As univer-
sidades privadas são insti-
tuições frágeis, se amanhã 
a Universidade Técnica de 
Moçambique (UDM) não 
tiver condições de pagar 
os docentes, a água e luz 
e fechar as portas, aqueles 
estudantes que investiram 
sete semestres da sua vida 
e aqueles pais que investi-
ram nos seus filhos o que 
vai acontecer com eles? Nós 
não temos outra fonte de 
renda se não as propinas, 
portanto, não estamos a ten-
tar roubar a ninguém. Não se 
pode encarar o pagamento de 
propinas como uma maneira 
de ganhar ou maximização 
do lucro, mas sim para que, 
quando as aulas retorna-
rem, o estudante nos encon-
tre abertos para continuar a 

guiá-lo na busca do seu so-
nho. Mas o desafio é mesmo 
este‟ ou fechamos as portas 
e os estudantes que pagaram 
sete semestres vão encon-
trar os portões encerrados, 
como fechou o turismo em 
Inhambane, como fecharam 
muitas barracas, como fecha-
ram muitas cantinas. O que 
acontece com eles? O Gover-
no está em condições de ab-
sorver todos estes estudantes 
na Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) e na Uni-
versidade Pedagógica (UP)? 
Portanto, a nossa luta é fa-
zer com que estas instituições 
continuem abertas. 

Professor Severino Ngoe-
nha, qual é a sua opinião 
em relação ao lockdown?

- É impossível em Moçambi-
que! 
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A pandemia da Covid-19 já ultrapas-
sou a fasquia dos cinco milhões de in-
fectados em todo o mundo, e no nosso 
país, em particular, a de 200 infecta-
dos. Segundo as autoridades nacionais 
da saúde, algumas parcelas do país es-
tão à beira do contágio comunitário.
Por isso, a Agência de Viagens CO-
TUR procedeu, há dias, a entrega de 
um donativo ao Ministério da Saúde, 
num esforço que visa evitar a propa-
gação da Covid-19 no país.
Fazem parte do donativo cinco mil 
máscaras cirúrgicas, mil barras de sa-
bão para prevenção da pandemia da 
Covid-19 nas unidades sanitárias. 
Outro pacote de ajuda conta com mil 
pacotes de sumo e mil pacotes de bo-
lacha para apoio ao Banco de Sangue, 
como suporte nutricional para os da-
dores do precioso líquido.
O acto teve lugar no Ministério da 
Saúde e foi dirigido por Armindo 
Tiago, titular da pasta da Saúde e 
coordenador da Comissão Técnica e 
Científica para a Covid-19 em Mo-
çambique, que recebeu os donativos.
O Presidente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) da COTUR, Noor 
Momade, referiu na altura que “este 
tipo de acções faz parte da visão e 
“ADN” da COTUR e que o minis-

tério pode continuar a contar com o 
apoio agora e sempre”.
Na sua intervenção, o ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, agradeceu o 
apoio da COTUR, tendo recebido em 
nome de toda a classe dos profissio-
nais da Saúde no país e dos dadores 
de sangue, que serão os principais be-
neficiários.
A COTUR tem um envolvimento de 
relevo em causas sociais, tendo em 
2018 apoiado o Ministério da Saúde 
na reabilitação do Centro de Saúde 
do Alto-Maé, na cidade de Maputo. 
A empresa tem definido até 2030 um 
plano de acções de cariz social, que 
contemplam cada vez mais a sua in-
tervenção em conjunto com empresas 
parceiras.  

No âmbito do seu programa de Res-
ponsabilidade Social, o Millennium bim 
produziu 2000 viseiras para a Direcção 
Nacional de Saúde Pública. Esta activi-
dade integra o projecto do Grupo João 
Ferreira dos Santos (JFS), o qual inclui 
voluntários internos e externos que es-
tão a produzir, manualmente, milhares 
de unidades deste importante equipa-
mento de protecção hospitalar no âmbi-
to da Covid-19, para distribuição em to-
das as províncias do país. A montagem 
de viseiras por parte dos colaboradores 
do Banco, através do Projecto “Millen-
nium bim Solidário”, tem como objecti-
vo oferecer o seu calor humano e contri-

buir para a protecção dos 
profissionais da saúde que 
trabalham arduamente na 
primeira linha de combate 
à Covid-19 em Moçambi-
que. A montagem de visei-
ras acontece numa altura 
em que o país regista a 
subida do número de in-
fectados e este engajamen-
to retrata o compromisso 
e dedicação do Banco aos 
moçambicanos, nesta fase 
particularmente difícil 

para todos. 
O PCE do Millennium bim, José Rei-
no da Costa, enquadra esta iniciativa 
proactiva dos colaboradores na estraté-
gia de Responsabilidade Social Corpo-
rativa que sempre acompanhou o de-
senvolvimento e dinamismo do Banco 
desde a sua criação. “Estamos perante 
uma acção de voluntariado empresarial 
dos colaboradores. Partilhamos aqui 
os nossos valores de compromisso com 
o bem-estar dos moçambicanos e soli-
dariedade para com os profissionais de 
saúde que combatem, na linha da fren-
te, a pandemia do coronavírus”, aludiu 
José Reino da Costa. 

A Karpowership doou produtos de hi-
giene e limpeza, bem como material 
cirúrgico às 14 unidades sanitárias 
do distrito de Nacala, em Nampula, 
no âmbito das medidas de prevenção 
contra a pandemia da Covid-19.
O donativo inclui produtos como sa-
bão, lixívia, baldes com torneira, ba-
cias, vassouras, máscaras, barretes, 
álcool gel, botas de borracha, luvas 
descartáveis, pulverizadores e o res-
pectivo cloro para pulverização. 
A oferta prevê igualmente material 
de uso hospitalar para protecção dos 
profissionais da Saúde e para cuidados 
aos doentes. Parte considerável des-
te donativo vai aprovisionar o Cen-
tro Hospitalar de Primeira Linha no 
Combate e Tratamento da Covid-19 
que vai atender, exclusivamente, os 
casos confirmados com a gripe da Co-
vid-19 no distrito de Nacala e arredo-
res. 
Recorde-se que Nacala é um dos três 
distritos de toda a província de Nam-
pula que vai operacionalizar o referido 
centro.
A Karpowership vai também patroci-
nar uma campanha de sensibilização 
comunitária sobre os cuidados a ter 
em relação à higiene pessoal e das co-

munidades. A produção dos conteúdos 
informativos vai privilegiar as rádios 
comunitárias e línguas locais para que 
a informação actualizada sobre o evo-
luir da situação de propagação e me-
didas de mitigação daquela pandemia, 
em Moçambique e no mundo, chegue 
aos mais de 242 mil habitantes daque-
le distrito.   
A cerimónia de entrega do donativo 
contou com a presença do administra-
dor do distrito de Nacala, Fernando 
Doda, do médico-chefe distrital de Na-
cala, Ayrton Semedo, dos chefes dos 
Comités de Humanização e outras en-
tidades públicas da cidade de Nacala.

A Universidade Lúrio (UniLúrio) efec-
tuou recentemente a entrega de diver-
so material de protecção ao Centro de 
Apoio à Velhice de Nampula, numa al-
tura em que se prepara para estender 
as doações a outros pontos, como por 
exemplo às zonas de risco já identifica-
das.
No centro em alusão, a Universidade 
entregou diversas máscaras produzi-
das a nível da instituição, baldes com 
torneira e sabão, utensílios que pode-
rão ajudar a fazer face à pandemia que 
muito tem preocupado o país, em  par-
ticular, e o mundo no geral.
Falando sobre o valor significativo da 
doação, a Vice-Reitora Administrati-
va, Sónia Maciel, explicou que ‟o ges-

to insere-se na luta contra a 
Covid-19 que preocupa o país, 
daí a necessidade de juntar 
forças para que os idosos do 
centro tenham as condições 
básicas para se proteger neste 
período.
Cada idoso recebeu duas más-
caras, para permitir a troca 
sempre que for necessário la-
var uma das máscaras”.
Acrescentou que doar este 
material significa o compro-

metimento da Universidade, seja na di-
fusão de conhecimentos, como também 
no que se refere à Responsabilidade 
Social.
“Esperamos que o material sirva para 
minimizar a transmissão da Covid-19”, 
finalizou.
Por outro lado, o director da Faculda-
de de Ciências de Saúde (FCS), Celso 
Belo, explicou a necessidade de as pes-
soas sempre se fazerem com máscaras, 
principalmente em locais com enchen-
tes. Aliás, antes advertiu para a neces-
sidade de as pessoas ficarem em casa, 
como forma de protecção, excepto os 
que pelo carácter das suas actividades 
se sintam na necessidade de se deslocar 
aos seus postos de trabalho.

COTUR junta-se na 
prevenção da Covid-19

Colaboradores do Millennium bim produzem 
viseiras para profissionais da saúde

Karpowership apoia no 
combate à Covid-19 em Nacala

UniLúrio doa material de protecção ao 
Centro de Apoio à Velhice

Marcas em Movimento
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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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economia

Redução de energia para famílias de baixo consumo será de 50 porcento  
O ministro dos Recursos Minerais e Energia explicou, semana finda, que a redução da tarifa de 

energia para famílias de baixo consumo é 50 porcento. Max Tonela detalha ainda que as pequenas e 
médias empresas afectadas pela Covid-19 terão uma redução de 10 porcento da tarifa.

Standard Bank 
prevê crescimento 
económico negativo 
abaixo de 1% este ano

O Departamento de Estudos 
Económicos do Standard Bank 
considera que a economia de Mo-
çambique deve registar um cres-
cimento económico negativo de 
0,9% este ano, recuperando em 
2021 para 4,2%, e registar uma 
“perda substancial de emprego”.
“O risco de uma recessão este 
ano aumentou porque a pande-
mia abrandou o investimento, 
especialmente o estrangeiro asso-
ciado à implementação dos pro-
jectos de gás natural, pressionan-
do significativamente a balança 
de pagamentos e o orçamento”, 
escrevem os analistas do Banco, 
alertando para uma “perda subs-
tancial de emprego que vai de-
primir ainda mais a procura dos 
consumidores, cujo sentimento já 
é negativamente afectado pelos 
desafios de segurança no Centro 
do país e pela violência no Nor-
te”.
No mais recente relatório sobre 
algumas economias africanas, en-
viado aos investidores e a que a 
Lusa teve acesso, os analistas 
escrevem que o cenário base 
aponta para uma recessão de 
0,9% este ano, que pode che-
gar aos 2,5% no cenário mais 
pessimista, mas em ambos os 
casos o crescimento de 2021 
deverá ficar acima dos 4%.
“Vemos o crescimento a ace-
lerar acima de 4% a partir de 
2022 com os projectos Coral 
e Área 1 a atingirem as fases 
críticas de implementação, já 
bem depois da Decisão Final 
de Investimento para o projec-
to do Rovuma”, dizem os ana-
listas.
Na frente orçamental, avisa 
o Standard Bank, há “riscos 
substanciais”, que emergem da 
necessidade de chegar aos 700 
milhões de dólares de ajuda 
pedida pelo Governo.
“O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) já disponibilizou 
309 milhões de dólares ao abri-
go do Veículo Rápido de Crédi-
to [Rapid Credit Facility, RCF, 
no original em inglês], depois de 
ter dado 15 milhões de dólares 
para cobrir o serviço da dívida 
de Abril a Outubro deste ano”, 
lembram os analistas.

Mais de 160 PMEs no sector mineiro 
registam perda de USD 12,6 milhões 

Moza Banco acelera bancarização do País

O Moza Banco continua a 
consolidar o seu processo de 
bancarização rural, contri-
buindo deste modo, para a 
materialização e consolida-
ção da inclusão financeira no 
País. Com a recente inaugu-
ração da Agência Bancária 
no Distrito de Ile, província 
da Zambézia, o Moza soma 
agora 68 agências espalhadas 
em todo território nacional.
Com vista a acelerar o pro-
cesso de bancarização e con-
tribuir para a cobertura da 
rede bancária em Moçam-
bique, o Moza Banco aderiu 
ao projecto do Governo de-
nominado “Um Distrito, Um 
Banco”, cuja implementação 
está a ser levada a cabo pelo 
Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, atra-
vés do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 
(FNDS).
Com esta parceria, o Moza 
previa expandir os seus servi-
ços para mais de 20 distritos 
do País, nomeadamente, Me-
luco e Quissanga (em Cabo 
delgado); Majune, Chimbo-
nila, Ngauma e Sanga (em 
Niassa); Liúpo, Memba e 
Nacarôa (em Nampula); Ma-
rínguè (em Sofala); Machaze 
(em Manica); Chinde, Derre, 
Ile, Lugela e Mocubela (na 
Zambézia); Tsangano (em 
Tete); Chigubo, Guijá e Ma-
pai (em Gaza).
Aliás, antes da formalização 
desta parceria, o Moza já 
contava com quatro Agên-
cias, nomeadamente nos 
Distritos de Chicualacuala 
(Gaza) Vanduzi e Gondola 

(Manica) e Murrupula (Nam-
pula), também erguidas no 
âmbito da mesma iniciativa.
Superada e ultrapassada a 
meta prevista, o Moza soma 
e segue. Recentemente, en-
trou em funcionamento a 
primeira agência bancária do 
distrito de Ile na Província 
da Zambézia. 
Esta agência vai servir os 
habitantes locais e de zonas 
circunvizinhas, aliviando o 
sofrimento da população, in-
cluindo pequenos comercian-
tes, funcionários públicos e 
agentes do Estado, que eram 
obrigados a percorrer longas 
distâncias até encontrar uma 
agência bancária, com todos 
os inconvenientes e riscos as-
sociados.
Ao aderir a esta iniciativa, o 
Moza demostra o seu com-
promisso com o desenvolvi-
mento local e sustentável das 
comunidades, promovendo a 
inclusão financeira e banca-
rização da economia através 
da expansão da sua activida-
de para os Distritos.
Refira-se que em face da si-
tuação que o País vive ac-
tualmente, originada pela 
pandemia do novo Corona-
vírus, o Moza Banco tem es-
tado a reforçar o apelo para 
que os Clientes privilegiem 
o uso dos Canais Digitais, 
tendo inclusive anunciado, 
recentemente, a suspensão 
de cobrança de comissões nas 
transacções efectuadas por 
via destes canais, em mon-
tantes até 5.000 MZN (ex-
cepto nos levantamentos em 
ATM´s).

 Cerca de 160 Peque-
nas e Médias Empresas 
(PMEs) na área mineira 
registaram uma redução 
significativa na factura-
ção, o que corresponde 
a uma perda de receita 
estimada em cerca de 
USD 12.6 milhões, devido 
à pandemia da Covid-19, 
segundo a Confederação 
das Associações Econó-
micas (CTA), que propõe 
mais medidas para miti-
gar os efeitos da Covid-19 
no sector, como o alívio 
da carga salarial das em-
presas destes sectores, 
por via do INSS, por um 
período de seis meses.

Elísio Muchanga 

 

Segundo a CTA, para 
além desta perda de 
receitas para as PMEs 
ligadas à área minei-
ra, 32 porcento das 

empresas associadas à indústria 
extractiva registaram também 
uma redução de 100% no volume 
de negócio e estão encerradas, 
enquanto 59% das empresas ti-
nham o seu volume de negócio 
reduzido entre 50% e 100%. 
“Os custos das empresas au-
mentaram em 30% a 50% devi-
do à implementação de planos 
de prevenção contra a Covid-19 
e gestão de pessoal, como o au-
mento do número de frotas para 
o transporte de pessoal e outras 
medidas”.  
A CTA revela também que a 
massa laboral reduziu na or-
dem de 42% no sector mineiro 
e 29% no sector de petróleo & 
gás, quando comparado com o 
período antes da Covid-19, o 
que corresponde a cerca de 2.225 
trabalhadores, num exemplo de 
20 empresas do sector mineiro, 
destes, 36% ficaram sem os seus 
postos de trabalho devido ao en-
cerramento da empresa que viu 
o seu volume de negócio reduzi-
do para 0.  
A redução da massa laboral nas 
concessionárias foi de 74%, nos 

fornecedores de bens e provedo-
res de serviços 65% e nas sub-
contratadas em 15%.  
‟Sobre o impacto no volume de 
vendas com os principais mer-
cados dos produtos desta indús-
tria fechado e o comércio inter-
nacional estagnado, a queda da 
demanda no sector até Maio 
de 2020 é significativa”, diz a 
CTA, frisando que em 24 em-
presas ligadas ao sector mineiro 
foi possível aferir que o volume 
de negócio reduziu cerca de 54% 
em média, o que representa uma 
queda global nas receitas em 
mais de USD 248 milhões. 
 Ainda sobre os impactos da 
Covid-19 no sector mineiro, a 
CTA avança que mais de 500 
PMEs associadas estão afectadas 
pelos impactos da pandemia da 
Covid-19, pelo que cerca de 85 
suspenderam completamente as 
suas actividades, devido à sus-
pensão temporária dos contratos, 
consequentemente, 26.350 pos-
tos de trabalho podem estar em 
risco se a situação financeira das 
empresas se agravar.
 Entre os investimentos mais 
afectados, de acordo com a 
CTA, destaca-se o projecto lide-
rado pela TOTAL, na Área 1 da 
Bacia do Rovuma, avaliado em 
USD 26 mil milhões, que suspen-
deu temporariamente os traba-
lhos iniciais relacionados com a 
dragagem, instalação do acam-
pamento e o reassentamento. 
Em relação aos projectos lidera-
dos pela ENI, o Projecto Offsho-
re da Área 4 (Joint-venture ENI 
e MRV), cujo investimento é de 
cerca de USD 8 milhões, prosse-
gue com as actividades normal-
mente, enquanto o Projecto Co-
ral Sul da Plataforma Flutuante 
de Liquefacção de Gás (FLNG), 
com um valor de investimento 
de cerca de USD 7 milhões, po-
derá atrasar 2-3 meses, ainda as-
sim mantém-se a perspectiva do 
início da exploração do gás em 
2022. 
A ExxonMobil adiou o anún-
cio da Decisão Final do Investi-
mento do Projecto do Comple-
xo Mamba da Área 4 Onshore, 
que inicialmente estava previsto 

para Abril, e projecta um corte 
de 30% nos seus custos a nível 
mundial devido a queda do pre-
ço do petróleo e aos impactos da 
Covid-19.
Todo o volume de negócios na 
indústria extractiva pode atingir 
USD 7 biliões, dos quais USD 
2.5 biliões disponíveispara a 
construção do projecto. 
Até à data, USD 651 milhões já 
foram gastos, dos quais USD 139 
milhões para empresas de maio-
ria moçambicana.
 Entretanto, a CTA propõe 

como medidas de alívio às em-
presas do sector mineiro o alívio 
da carga salarial das empresas 
destes sectores, por via do INSS, 
por um período de 6 meses, su-
jeito a prorrogação, dependendo 
da evolução da pandemia nos 
próximos meses,  um tratamen-
to especial por parte da banca  
às empresas que têm financia-
mentos, a título, a melhoria da 
fiscalização de produtos contra-
bandeados que provêm da África 
do Sul e Malawi, como forma de 
proteger os produtores locais.
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PR anuncia recessão económica

Parcerias da Gapi para mais e melhor 
arroz  nacional saudadas por Correia

Pelo menos até semana 
passada 18 empresas, de 
acordo com o Ministério 
do Trabalho e Segurança 
Social, tinham decretado 
falência, numa altura em 
que outras 789, devido 
à Covid-19, suspenderam 
os contratos de traba-
lho, colocando à rua 2790 
trabalhadores. Na sua 
comunicação à Nação, 
na qual prorrogou pela 
terceira vez o estado de 
emergência, o Presidente 
da República (PR), Filipe 
Nyusi, afirmou que as 
medidas de contenção do 
novo coronavírus estão 
a rever em baixa o cres-
cimento económico do 
país.

Nelson Mucandze

O discurso que pror-
roga o Estado de 
Emergência traça 
um futuro cada 
vez mais sombrio 

para a economia, num momen-
to em que o país já tem empre-
sas que formalmente declara-
ram falência, colocando à rua 
milhares de pessoas.
Os dados da ministra do Tra-
balho e Segurança Social, Mar-
garida Talapa, que falava num 
programa televisivo, indicam 
que são 18 as empresas que fe-
charam as portas, prejudicando 
1030 trabalhadores, e cerca de 
91 optaram por férias colecti-
vas, uma medida que abrange 
922 trabalhadores. Outras 96 

adoptaram a rotatividade de 
trabalho. Estes são números 
que fazem parte das 789 que 
se ressentiram directamente da 
crise provocada pelo novo coro-
navírus.
Na sua comunicação à Nação, 
Filipe Nyusi disse estar ciente 
da dureza que implicam algu-
mas das medidas que estão em 
implementação para a conten-
ção da propagação do corona-
vírus. “Temos a consciência de 
que estas medidas de conten-
ção nos fizeram rever em baixa 
o crescimento global da nossa 
economia e que implicarão uma 
contracção da mesma que se 
traduzirá numa taxa negativa 
de menos 3,3 porcento”, quan-
do o Orçamento do Estado 
para 2020, aprovado recente-
mente, previa 2,2 porcento do 
crescimento económico, uma 
projecção que, no mesmo mo-
mento da aprovação, era con-
tra a das Nações Unidas, que 
previa para Moçambique um 
crescimento de 1,7 porcento. 
Ao longo do período de emer-
gência, Nyusi disse que o Go-
verno aprendeu que existem 
dois grandes desafios, designa-
damente, como travar a propa-
gação do vírus, por um lado, e 
como garantir que as medidas 
que tomamos não prejudiquem 
a economia.
O retorno à vida normal dos 
moçambicanos continua uma 
incógnita, à semelhança da 
própria Covid-19, que já tem 
óbitos em Moçambique. Mas 
Filipe Nyusi promete dar cer-
ta atenção a alguns sectores, 
relaxando algumas medidas, 
embora tenha avisado que isso 
depende muito do comporta-
mento dos moçambicanos do 
que do próprio novo coronaví-
rus.   
 “Iremos submeter à Comissão 
Técnico-Científica para refle-
xão sobre o melhor momento 
para a retoma das aulas, com 

O contributo da Gapi e seus 
parceiros para reduzir a im-
portação  de arroz, com mais e 
melhor produção local, foi lou-
vado pelo Ministro da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, ao visitar sema-
na passada a fábrica de Nicoa-
dala, na Zambézia.
Durante a visita, o gerente da 
fábrica informou ao governan-
te que a reabilitação e relança-
mento daquela fábrica é uma 
das actividades da Gapi, no 
âmbito dos seus programas de 
reforço de negócios que contri-
buam para a segurança alimen-
tar e melhoria dos rendimentos 
dos produtores.
Desde 2013 que aquela fábrica, 
então pertencente à Empresa 
Orizícola da Zambézia (EOZ), 
a pedido dos financiadores da-
quela unidade fabril, designa-
damente a  Embaixada da Ho-
landa e a Delegação da União 
Europeia, ficou sob a gestão 
da Gapi, que salvou aqueles 
activos industriais de um pro-
cesso de liquidação e desman-
telamento por falência. Actual-
mente, a fábrica de Nicoadala 
é a única unidade industrial 
operacional no processamen-
to de arroz na região. A Gapi 
interveio procedendo ao sanea-
mento financeiro e à recupera-
ção de equipamentos e criou a 
empresa “Impere” especializada 
na comercialização do arroz.
Durante a visita a esta unidade 
fabril de Nicoadala, Celso Cor-
reia constatou que a fábrica já 
começou a processar arroz da 
actual campanha de comercia-
lização e que tem no seu pla-
no absorver pelo menos 550 
toneladas de arroz, produzido 
localmente. O gerente da fábri-
ca, Gervásio Mendonça, que é 
um técnico da Gapi, informou 
que os maiores problemas para 
assegurar a sustentabilidade 
comercial da fábrica são a qua-
lidade da matéria prima e o 

custo da energia cobrado pela 
EDM.
Celso Correia interpelou o ge-
rente sobre a capacidade de a 
fábrica poder absorver e pro-
cessar quantidades de arroz, 
em casca, acima de 10 vezes 
das actuais, tendo sido escla-
recido que a capacidade existe, 
mas que é preciso assegurar-se 
melhor qualidade e quantidade 
de matéria prima, bem como 
capacidade financeira para 
comprar e comercializar esse 
arroz.
O gestor Gervásio Mendonça 
esclareceu, ainda, que o sanea-
mento, reabilitação e relança-
mento comercial da fábrica de 
Nicoadala têm estado inteira-
mente e apenas nas mãos do 
esforço técnico e financeiro da 
Gapi, embora no início tenha 
tido apoio da Embaixada da 
Holanda: “Agora, mesmo sem 
apoios, continuamos a comprar 
e a processar arroz dos peque-
nos produtores”.  O Ministro 
Celso Correia virou-se para a 
comitiva e disse: “Não entendo 
como a fábrica de Namacurra, 
propriedade do Estado, não 
funciona”.
Os resultados da intervenção 
da Gapi, no relançamento da 
cadeia de valor do arroz e recu-
peração desta unidade agroin-
dustrial, atraíram  a atenção 
de outras instituições como a 
AGRA, com a qual se iniciou 

em 2019 o programa Moz-
-Arroz, abrangendo cinco dis-
tritos da Zambézia. Também 
a Agência de Desenvolvi-
mento do Vale do Zambeze 
associou-se recentemente à 
Gapi, para lançar uma linha 
de crédito de financiamento 
à cadeia de valor de arroz de-
signada LIFINCA.
No programa Moz-Arroz a 
Gapi, em parceria com o Go-
verno, AGRA e AFAP estão 
a estruturar a cadeia de valor 
do arroz com foco no acesso 
ao mercado. No modelo adop-
tado neste programa, introdu-
ziu-se a figura de “agente ba-
seado na aldeia” que assegura 
o fornecimento de insumos 
aos produtores e a colecta 
da produção, para centros de 
agregação e posterior forneci-
mento aos processadores.
“Estas parcerias são o reco-
nhecimento do nosso esforço, 
para reabilitar esta fábrica 
e a cadeia de valor do arroz 
em favor dos que produzem. 
Mas é triste, muito triste, 
que pessoas que nunca pro-
duziram nada e foram res-
ponsáveis pelos desvios de 
dinheiros e falência da anterior 
Empresa Orizícola da Zam-
bézia tenham publicado anún-
cios nos jornais, caluniando 
o que a Gapi fez”, comentou 
Gervásio Mendonça à margem 
desta visita.

enfoque para as classes com 
exame. Nos próximos dias va-
mos avaliar o momento para a 
retoma da formação de profes-
sores, formação profissional, de 
treinamento de extensionistas 
e quando retomar as aulas 
das instituições do ensino su-
perior. Vamos avaliar se exis-
tem condições para o retorno 
de técnicos e especialistas de 
diferentes sectores retidos no 
exterior devido às medidas 
de emergência. Outras me-
didas, como por exemplo a 
abertura de fronteiras aéreas, 

terrestres e marítimas para o 
transporte de pessoas e mer-
cadorias, serão estudadas em 
função da tendência da Co-
vid-19 em Moçambique”, dis-
se Nyusi.
A nível do desporto e cultu-
ra, o Executivo de Nyusi diz 
depender da responsabilidade 
colectiva e que irá avaliar o 
momento para autorizar o 
treinamento das selecções 
nacionais de alto rendimento 
com compromissos interna-
cionais, assim como o figuri-
no ideal para a promoção de 

feiras, exposições ou espectá-
culos.
‟O tempo vai ditar se valerá 
a pena continuar a permitir 
a venda de álcool aos fins-de-
-semana ou se é o momento 
para o prolongamento das 
horas de funcionamento de 
restaurantes, incluindo os 
bottle stores. Tudo depende 
de nós, depende da observân-
cia das medidas de preven-
ção, depende da mudança do 
estilo de vida e da nossa dis-
ciplina”, alertou o Presidente 
Filipe Nyusi. 
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Sessenta dias depois e já a névoa não nos assusta. 
Os dias foram assim, são assim e continuarão a 
sê-lo por mais algum tempo. Mais 30 e já vamos 
a caminho dos 90. Aprendemos a conviver com 
o vírus, mas não há nada a celebrar nisto quando 
os números continuam a aumentar e começamos 
a ter notícias de morte. A China quase já tem a 
normalidade instalada, a Europa começa a des-
confinar. Os primeiros serão os primeiros e os 
últimos os últimos, o contrário é puro romantismo. 
O nosso pico parece estar ao virar da esquina. O 
corona anda na estrada e não é corola, anda nos 
my loves e os polícias estão mascarados e cegos. 
Nos autocarros, que não se permite que estejam 
passageiros de pé, vemo-los sentados no chão dos 
corredores. Conseguem fintar os polícias, mas 
até onde conseguirão fintar o vírus? O futuro 
vai dizer-nos, sobretudo quando é cada vez mais 
iminente o risco de transmissão comunitária. 
Todos apinhados, como se estivéssemos a pou-
cos dias do natal. É a pandemia transformada 
em pandemónio como se não tivéssemos 
medo do demónio. «Decidi: prorrogar, pela 
segunda vez, o estado de emergência, por 
mais 30 dias, em todo o território nacional, 
com início às 0 horas do dia 31 de Maio 
de 2020 e término às 23h59 do dia 29 de 
Junho», era o Presidente da República a 
anunciar que a estrada em brasa pela qual 
caminhamos descalços e sem baldes de 
água na cabeça continuaria. Os tempos 
que seguem podem ser piores do que o 
presente e tudo depende de como nos 
posicionamos dentro deste registo. «Ficar 
em casa» é a palavra de ordem, mas num 
rasgo de coragem vemos gente apinhada 
a desafiar tudo e mais alguma coisa. E 
chegados aqui o «mais vale morrer de 
pé que viver de joelhos» de Che Guevara 
deve ser substituído pelo ditado irlandês 
«É melhor ser cobarde por um minuto do 
que ficar morto o resto da vida». Mais trinta 
dias para sermos cobardes, s.f.f.

Mais 30 dias assim
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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

Parabéns! Que o teu an-
iversário seja doce como 

o brigadeiro mais gos-
toso que tem gosto 
de chocolate e feli-
cidade. Esta data 
seja colorida e linda 
como o mais en-
feitado dos bolos 
e esperamos que 

passe o teu dia ao 
lado daqueles que te 

adoram. Que os mel-
hores presentes do dia 

se- jam os abraços demorados, 
olhares verdadeiros e os melhores sentimentos 
compartilhados. 

Hoje quero te desejar 
tudo aquilo que seja de 

mais belo e puro e 
dizer quanto tu és 
querida e amada 
por mim. Tu tens 
no olhar, com 
esse jeito meigo 
e carinhoso, a es-

perança de venc-
er. Que a tua vida 

seja o caminho do 
amor, só ele é capaz de 

mostrar o verdadeiro 
sentido da vida, por isso olhes com um sor-
riso porque o ano que passou é de agradecer 
a Deus por cada segundo vivido. 

Leopoldina 

Freitas 

Tina

Adex G

Desejo que, especial-
mente hoje, sempre 

te sintas feliz e que 
o teu aniversário 
f ique marcado 
por momentos 
maravilhosos e 
inesquecíveis . 
Que os teus ami-
gos e familiares 

estejam presentes 
e celebres o teu dia 

com muita alegria 
e entusiasmo. Tina, 

agradeças a Deus por tão 
maravilhosa dádiva que é viver mais 
um ano. Hoje tu completas mais um 
ano e nós celebramos esta felicidade 
incrível de te ter à nossa volta. Feliz 
aniversário!

Uma divina e in-
definível força ilu-

mina as pessoas 
que chegam nas 
nossas vidas 
pelas mãos do 
destino para 
fazer parte da 
mesma família, 

e hoje tu mereces 
o nosso carinho 

e atenção muito 
mais do que em qual-

quer dia. Por ser o teu 
aniversário, os nossos corações ficam 
cheios duma emoção sem palavras, 
mas infinitamente grande na tua 
sinceridade. Parabéns! Votos de Jovi 
Wamusse.

Hoje, além de te para-
benizar pelo teu dia 

queremos também 
agradecer pela tua 
amizade. Que in-
úmeras bênçãos se-
jam em ti derrama-
das e que a saúde 

nunca te falte! Que 
o Senhor nos encante 

com a tua presença nas 
nossas vidas por muitos 

anos e possas continuar a espalhar 
todo esse teu amor por todo o lado. 
Não te esqueças que és muito espe-
cial e mereces nada menos que o 
melhor. Feliz aniversário! De Jovi 
Wamusse.

Nizyo Cavalheiro

Hoje o céu amanheceu 
mais azul, o sol está 

brilhando e as rosas 
perfumam o ar com 
o seu doce perfume, 
tudo isso porque é 
teu dia irmão, e 
até a Natureza te 
quis presentear 
do ambiente que te 

rodeia. Desejamos-
te um dia muito fe-

liz e cheio de amor e 
que a tua vida continue 

sendo abençoada e que a 
cada ano as tuas conquistas sejam 
cada vez maiores. Parabéns! Votos da 
tua família. 

Levi Astawa
Parabéns pelo teu an-

iversário! Que a 
tua trajectória da 

vida continue 
sendo brilhante 
e inspiradora. 
A tua vida seja 
de incontáveis 
realizações e 
que a felicidade 

não seja apenas 
hoje, mas em todos 

os dias da tua vida 
para que sejas presen-

teado com momentos maravilhosos, 
cheios de amor, carinho e alegria. 
Parabéns pelo teu dia! Votos da tua 
filha Jamila.

Parabéns por seres 
quem tu és! Para-

béns pela vida 
q u e  t e n s  e 

pela maneira 
como vives, 
sempre com 
um brilho de 
esperança 
que ilumina 
todos à tua 

volta, pois isso 
significa que és 

uma guerreira, 
uma vencedora. 

Mesmo diante de mo-
mentos difíceis nunca fraquejaste, sempre 
foste forte e com coragem de lutar. Tu és 
um orgulho e admiração de todos e exemplo 
de vida! 

Izilda 
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cultura
Trinta  Zero Nove disponibiliza  “Eu rezemos só que me safo” 

A partir desta segunda-feira, a editora Trinta Zero Nove disponibiliza uma amostra gratuita do livro “Eu 
rezemos só que me safo – sessenta redacções de crianças napolitanas”. A versao original é em Italiano e 

foi traduzida  para português por Sandra Tamele.

Pelouro  estimula a 
reinvenção na gestão 
e valorização dos 
monumentos 

Da espera por mais 30 dias

A ministra da Cultura e Turis-
mo, Eldevina Materula, efectuou 
recentemente uma visita ao Mo-
numento e Centro de Interpre-
tação da Matola (MOCIM), na 
província de Maputo, onde refor-
çou a importância do local como 
um destino do turismo cultural, 
daí a necessidade de se incenti-
var essa prática no monumento.
Eldevina Materula visitou a Di-
recção da Cultura e Turismo, na 
província de Maputo, onde man-
teve um breve encontro com os 
funcionários daquela instituição, 
tendo deixado uma mensagem 
de engajamento face à Covid-19.
Já no Monumento e Centro de 
Interpretação da Matola (MO-
CIM), a governante fez uma vi-
sita guiada e inteirou-se do fun-
cionamento do MOCIM e dos 
desafios que o monumento en-
frenta, numa reunião orientada 
pelo gestor do espaço, Celestino 
Siane. 
Na sua intervenção, a ministra 
disse que, apesar do momento 
dificil que se vive actualmente, 
há que fazer do monumento uma 
oportunidade de reinvenção. 
O MOCIM é uma unidade orgâ-
nica do Ministério da Cultura e 
Turismo, criada para promover o 
conhecimento e reconhecimento 
sobre o papel crucial desempe-
nhado pelos moçambicanos no 
processo das lutas de libertação 
da África Austral. Como conse-
quência dessa luta houve assas-
sinatos protagonizados pelo regi-
me do Apartheid a membros do 
ANC acolhidos em Moçambique 
e a compatriotas moçambicanos, 
muitas vezes confundidos como 
membros do ANC. 
Como forma de render homena-
gem ao povo e ao Governo de 
Moçambique pela solidariedade 
oferecida aos sul-africanos que 
tiveram amparo no território 
nacional, na sua luta contra o 
Apartheid, os governos de Mo-
çambique e da África do Sul 
decidiram construir um monu-
mento em homenagem à  causa. 
Esta infra-estrutura foi inaugura-
da em 2015 pelo Chefe de Esta-
do moçambicano, Filipe Jacinto 
Nyusi, e pelo antigo Chefe de 
Estado da África do Sul, Jacob 
Zuma.Adelina Pinto

Um texto representado 
quando a Covid-19 não 
fazia ainda parte das 
contas do mundo. Mas 
que em muito nos ensi-
na a ideia de resiliência. 
Numa altura que o Teatro 
está suspenso, ainda que 
pequenos espasmos na 
febre das lives nos dêem 
acesso ao palco, lem-
bramos de “A Espera de 
Godot” dos Anónimos. 

Elton Pila 

No princípio, fo-
ram trinta dias, 
depois mais 30 
e agora sabe-
mo s  que  s ã o 

90, numa espera pela nor-
malidade que não se mostra 
com fim a vista.  Nada que 
o Teatro já não tivesse colo-
cado em palco, já não tivesse 
escancarado as portas e nos 
forçado a (convi)ver. Samuel 
Becket fê-lo e Os Anónimos 
levaram ao palco. “Á espera 
de Godot” e Godot é uma 
metáfora em que são ancora-
das todas as esperanças.
Há uma magnífica canção 
que podia ser colocada a 
abrir este espectáculo, ser-
viria de prólogo ou mesmo 
de trilha sonora. The Man 
Can’tbeMoved, The Script, é 
também sobre espera. Aque-
la espera a qual passamos 
incólumes porque ancoramos 
em quem ou no que se espe-
ra a ideia de dias melhores. 
Mas o espectáculo dispensa 
estes condimentos que, se é 
verdade, tornariam a espera 
esteticamente mais aprazível, 
também é verdade que a tor-
naria emocionalmente menos 
entediante, menos insuportá-
vel, menos triste, menos na-
tural, enfim, ficção descorti-
nada logo à princípio. A Arte 
precisa parecer real. Este es-
pectáculo reverbera em tudo 
realidade. Os actores cortam 
parte do cabelo em cena, co-
mem em cena, batem um no 
outro e cantam, são eles a 
trilha sonora. Tudo num ce-
nário montado sem grande 
pompa, porque a circunstân-

cia, a espera, não permite. 
A cenografia foi reduzida ao 
mínimo: uma árvore, uma 
barra de ferro, um “monu-
mento”, e uma quantidade 
infindável de folhas secas. 
Tudo a invocar um cenário 
desolador.
Em cena, dois actores que 
interpretam as duas persona-
gens principais que interpre-
tam as outras duas secundá-
rias, Pozzo e seu carregador 
de malas que, com lugar ca-
tivo noespectáculo original, 
nesta adaptação são chama-
das – as personagens - para 
ajudar os dois amigos a “pas-
sar o tempo”, o teatro dentro 
do teatro (?).
Didi e Gogo são os dois 
amigos ansiosos pela che-
gada de Godot,a personi-
ficação de dias melhores 
(chegariam?).“Se Godot es-
tivesse aqui, nos tirava da 
miséria” ouvimos deles como 
se, ao mesmo tempo, disses-
sem: quando já não se pode 
mudar a sorte, a única opção 
é esperar por quem a possa 
mudar. Só por isso e tão por 
isso esperam. O público tam-
bém espera, entediado talvez, 
por uma personagem que pa-
rece ser a agulha para desfiar 
o novelo e a partir dele uma 
acção que tenha direcção, um 
enredo que faça sentido. Mas 
continuaria à espera. Per-
ceberia, talvez tarde, que o 

título mostrava ao que o es-
pectáculo ia, à esta espera, à 
esta longa jornada de espera, 
um contraponto aeste tem-
po de imediatismos, em que 
tudo está a distância de um 
clique, de mudanças à um 
ritmo vertiginoso.
Este espectáculo é, na ver-
dade, um elogio à esperança, 
à resiliência, à resistência, à 
paciência, à capacidade de 
abrir os olhos e sonhar mes-
mo com os escombros à por-
ta. Porque – sentimos isto 
nas personagens e no enredo 
– é preciso acreditar em algu-
ma coisa, sonhar com alguma 
coisa, esperar por alguma, tal-
vez só por isso valha a pena 
acordar. Quando o passado 
nos abri a porta de um pre-
sente incerto tudo o que se 
pode fazer é acreditar que a 
última porta, a do futuro, nos 
dará acesso a um tempo me-
nos difícil. Didi e Gogo acre-
ditam nisso, mesmo soando 
à dois homens vencidos, que 
colocama felicidade às costas 
de um outro homem, porque 
eles não têm mais forças para 
lutar por ela ou para carregar 
o fardo. 
Fernando Macamo – que 
também assina a adaptação e 
encenação, com supervisão de 
Angelina Chavango – e Cas-
tigo dos Santos fazem estes 
Didi e Gogo, que fazem Pozzo 
e o seu carregador de malas.

Os dois lembram-nos dos seus 
papéis em “Arlequim, Servi-
dor de Dois Amos”, mas sem 
a relação de subordinação que 
o espectáculo pedia. Aqui, 
são a companhia um do ou-
tro, estão os dois dependentes 
um do outro, mas não apenas 
porque o enredo pede, mas 
também porque o trabalho de 
actoresexige, percebem que 
um não pode estar ali sem o 
outro, não pode brilhar sem 
outro e conseguem fazer isto 
sem um ofuscar o outro. Por 
isso algumas cenas repetem-se 
e eles invertem as posições.
Castigo continua a coxear 
como em “Arlequim, Sevidor 
de Dois Amos”, sabemos-lhe à 
causa: uma ferida fechada por 
uma ligadura num dos pés. 
Mas aqui fala com um so-
taque diferente, não se que-
rendo repetir, sempre com 
uma expressão no rosto que 
nos faz pensar no desespero 
que deve estar a ser à espe-
ra. Fernando, que parece um 
actor talhado para a comédia 
(com todos os créditos deste 
género), não nos parece feliz, 
mesmo quando sorri, senti-
mos-lhe também o desespe-
ro. Os dois conseguem ser a 
expressão destes homens que 
esperam pelo futuro como se 
caminhassem sobre brasas 
levando um balde de água 
à cabeça sem poderem fazer 
muito por eles mesmos. 
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As artes e a cultura não podem parar

Vende-se
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PUBLICIDADE

Morreu Christo, o artista 
plástico búlgaro 

Esta afirmação da Minis-
tra da Cultura e Turismo, 
Edelvina Materula, foi 
feita, ministra da Cultura, 
recentemente, no fórum 
virtual dos ministros 
responsáveis pelas artes, 
cultura e património cul-
tural, realizado a partir de 
Adis Abeba, Etiópia.

O fórum virtual, 
organizado 
p e l o s  S e r v i -
ços Sociais da 
Un i ã o  A f r i -

cana, teve como objectivo 
reflectir sobre as respos-
tas dos Estados membros 
em relação à Covid-19, no 
sector das Artes, Cultura 
e Património Cultural, e 
compartilhar as melhores 
práticas que possam ajudar 
a conter o impacto negati-

vo da pandemia no sector.
Na ocasião, a ministra da 

Cultura e Turismo referiu 
que as artes e a cultura não 

Morreu o artista plástico 
Christo Vladimirov Java-
cheff, conhecido por Christo, 
aos 84 anos. A morte do ar-
tista que se notabilizou com 
obras de arte ao ar livre, em 
conjunto com a sua mulher 
Jeanne-Claude (que morreu 
em Novembro de 2009), foi 
anunciada na conta de Twit-
ter oficial. Christo morreu 
em casa, em Nova Iorque 
este domingo.
O projecto do artista, de em-
brulhar o Arco do Triunfo, 
em Paris, que estava previsto 

para este ano irá manter-se, 
mas adiado para o próximo 
ano, entre 18 de Setembro e 
3 de Outubro. Depois de em-
brulhar, por exemplo, o Rei-
chstag (parlamento alemão) 
de Berlim (1995), o Central 
Park de Nova Iorque (2005) 
e a Pont-Neuf (1985) o ar-
tista tinha preparado ainda 
mais uma instalação para 
Paris que iria coincidir com 
uma exposição dedicada ao 
casal Jeanne-Claude e Chris-
to no Centro Pompidou.
O museu suíço Kunsthal-

le, em Berna, foi o primeiro 
prédio público embrulhado 
por Christo e Jeanne-Claude 
(1967-1968) e uma das obras 
mais recentes do artista búl-
garo foi pensada para Itália e 
permitiria aos visitantes “an-
dar sobre a água”. O facto 
de ter recebido mais de um 
milhão de visitantes obrigou 
a que os acessos tivessem de 
ser encerrados.
A instalação em Itália foi 
terminada já depois da mor-
te de Jeanne-Claude, tendo 
Christo dedicado os últimos 
11 anos a completar os proje-
tos que tinham sido iniciados 
pelos dois.
Em 2018, Christo apresen-
tou o primeiro trabalho ao 
ar livre no Reino Unido o 
“The London Mastaba”: 
uma instalação flutuante no 
lago Serpentine, em Londres, 
composta por mais de 7.000 
barris de petróleo. Já para o 
próximo trabalho, idealizado 
para o memorial de guerra 
Arco do Triunfo, o artista 
disse-se surpreendido com a 
rapidez com que conseguiu 
autorização da capital fran-
cesa. A garantia, pelo menos 
para já, é que a instalação 
irá mesmo para a frente, es-
tando agendada para o últi-
mo trimestre de 2021. 

podem parar. Por isso, des-
de a eclosão da Pandemia 
em Moçambique, o Gover-
no encorajou os fazedores 
das artes a continuarem a 
trabalhar nas suas diferen-
tes manifestações (músi-
ca, dança, artes plásticas, 
artes cénicas, literatura), 
disseminando as suas obras 
através de plataformas on-
line.
Actualmente, o Ministério 
da Cultura e Turismo está 
a desenvolver um estudo so-
bre o impacto económico da 
pandemia, visando buscar e 
dimensionar as consequên-

cias das medidas adoptadas 
no âmbito da declaração do 
Estado de Emergência. Com 
o acto, tenciona-se propor 
medidas viáveis para o sec-
tor com base em iniciativas 
online. Nesta sequência, o 
Ministério da Cultura e Tu-
rismo já está a implementar 
algumas acções em beneficio 
dos artistas, junto com o 
sector privado.
Ainda na sua intervenção 
no fórum, a governante dis-
se que a arte, a cultura e 
o património cultural, por 
força dos seus fazedores, são 
resilientes, mas o apoio da 
União Africana e seus par-
ceiros aos sectores poderá 
acelerar o desenvolvimen-
to do continente. A Minis-
tra saudou a iniciativa da 
União Africana, que visa a 
formulação de uma Estraté-
gia Continental de Reposta 
à COVID-19. 
Para Materula, o Governo 
de Moçambique acredita 
que a implementação desta 
estratégia, através das cin-
co comunidades regionais, 
fortalecerá a cooperação 
e intercâmbio no domínio 
das artes e da cultura, fun-
damental para promover a 
coesão, diversificar as eco-
nomias dos Estados e redu-
zir as desigualdades sociais 
em África.
A reunião surgiu numa al-
tura em que governos de 
vários Estados se desdo-
bram para encontrar saídas 
que favoreçam a cultura, o 
turismo e os seus fazedores.

Edelvina Materula
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Mambas: A selecção nacional de futebol deve alterar a sua designação?
A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) activou recentemente uma consulta pública sobre a 
alteração, ou não, da alcunha de guerra “Mambas”, usada pela selecção nacional de futebol desde 

1996. O presidente da FMF, Feizal Sidat, explicou que a consulta tem como objectivo aferir junto do 
público se há ou não necessidade de mudar o nome da selecção nacional de futebol. desporto

A viúva do antigo basque-
tebolista Kobe Bryant, Va-
nessa Bryant, vai receber 
uma herança de 200 milhões 
de dólares. O valor deriva 
da participação inicial que o 
antigo jogador do Lakers fez 
na Body Armor. Na altura, 
Bryant investiu cinco mi-
lhões de euros, recentemente 
parte significativa da empre-
sa foi vendida à Coca-Cola.
“A Body Armor não estaria 
na posição que está se Kobe 
não acreditasse no projecto 
em 2012 e 2013”, explicou 
Mike Repole, fundador da 
empresa. 
O antigo basquetebolista, re-
corde-se, morreu num aciden-
te de helicóptero no passado 
dia 26 de Janeiro, juntamen-
te com oito pessoas, entre as 
quais a filha Gianna Bryant. 
Entretanto, a cerimónia, 
a título póstumo, de Kobe 
Bryant no ‘Hall of Fame’ da 
NBA vai apenas ser realiza-
da em 2021. O evento estava 
marcado para 29 de Agosto 
próximo, mas acaba de ser 
adiado devido à pandemia 
da Covid-19. “A cerimónia 
deverá ocorrer no primeiro 
trimestre do próximo ano”, 
explicou Jerry Colangelo, 
presidente do Conselho de 
Administração do ‘Hall of 
Fame’, acrescentando que 
nas próximas semanas será 
definida a data exacta. 
Kobe Bryant, que morreu em 
Janeiro num acidente de heli-
cóptero, estava entre os nove 
nomes da classe de 2020 que 
iria entrar no ‘Hall of Fame’, 
juntamente com Tim Dun-
can e Kevin Garnett.

Viúva de Bryant com 
herança milionária 

Governo liberta relva que embaraçou 
Simango e Sidat já recebeu de bandeja

O Governo, através da 
Autoridade Tributária 
de Moçambique, proce-
deu, há dias, a entrega 
à Secretaria de Estado 
do Desporto do material 
desportivo apreendido 
no mandato do antigo 
presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF), Alberto Simango 
Júnior. Esta, por sua vez, 
através do respectivo se-
cretário, Gilberto Mendes, 
entregou oficialmente o 
material ao novo elenco 
da FMF, dirigido por Feizal 
Sidat, que muito breve-
mente fará a entrega da 
relva sintética, e não só, 
a alguns clubes necessi-
tados, para o desenvolvi-
mento do futebol no país. 

Alfredo Langa    

Numa novela bas-
tante longa, im-
porta referir que 
na vigência do 
antigo presiden-

te da Federação Moçambicana 
de Futebol, Alberto Simango 
Júnior, desde o ano de 2015, 
este sempre chorou para que 

o Governo de Moçambique li-
bertasse o material desportivo 
apreendido, batalha esta perdi-
da, até ao fim do seu mandato, 
que não conseguiu renovar a 
favor do actual presidente Fei-
zal Sidat. 
Recuando ao passado, o mate-
rial apreendido foram balizas, 
relva sintética e bandeirolas 
da Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF), conservados 
em oito contentores que se en-
contravam retidos no Porto de 
Maputo, devido ao não paga-
mento de direitos aduaneiros. 
Segundo apuramos, o material 
foi oferecido à instituição dirigi-

da por Alberto Simango Júnior 
pela Confederação Africana de 
Futebol (CAF), no âmbito do 
programa de desenvolvimento 
do futebol nos países membros 
desta entidade. 
Na ocasião, a Autoridade Tri-

butária de Moçambique (AT), 
terminados os 10 dias de arma-
zenamento, após a chegada da 
mercadoria do estrangeiro, o 
dono passa a pagar uma taxa 
diária de 100 dólares. Cálculos 
básicos feitos, a taxa atingiu 
mais de 20 milhões de meticais, 
tendo a federação abandonado 
por completo o material por 
falta de dinheiro para o seu de-
salfandegamento. 
Na altura, a presidente da 
Autoridade Tributária de Mo-
çambique, Amélia Nakhare, 
disse que a sua instituição, até 
então, exigia o pagamento dos 
direitos aduaneiros, caso con-

trário o material seria vendido 
em hasta pública. Entretanto, 
nem os antigos pares de minis-
tros da Juventude e Desportos, 
nomeadamente Alberto Nkutu-
mula/Ana Flávia de Azinheira 
e Nyeleti Mondlane/Ana Flá-

via de Azinheira, conseguiram 
libertar o material desportivo. 
Nkutumula terá dito na altura 
que o Governo não intervém e 
nem pode, por livre e espon-
tânea vontade, interferir na 
gestão daquela instituição do 
Estado. 
Porém, a Federação Moçam-
bicana de Futebol (FMF) e a 
Secretaria de Estado do Des-
porto (SED), em conjunto, en-
cetaram diligências junto das 
entidades governamentais para 
a libertação dos oito conten-
tores de material que estavam 
retidos nas Alfândegas, desde 
2015. 

O material retido, contendo 
borracha, areia sílica, balizas e 
bandeirolas, pertencia à FMF, 
referente a uma mercadoria im-
portada em 2015, ao abrigo de 
um projecto apoiado na época 
pela CAF para a instalação 

Aberto Simango Júnior, antigo presidente da FMF Feizal Sidat, actual presidente da FMF 

Momento da entrega do material desportivo à FMF
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SED visita instalações 
do Costa do Sol

O Secretário de Estado do 
Desporto, Carlos Gilberto 
Mendes, no prosseguimento 
do trabalho que vem reali-
zando junto do movimento 
associativo desportivo, es-
calou quarta-feira passada 
a sede do Clube de Despor-
tos da Costa do Sol. 
Na colectividade cana-
rinha, o SED viu o que o 
clube está a fazer para se 
reerguer, depois de perder 
grande parte do seu espaço 
por dívidas contraídas com 
o projecto imobiliário Ma-
tchiki Village. 
A direcção canarinha, lide-
rada por Jeremias Costa, 
apresentou ao titular do 
Desporto as suas acções de 
aproveitamento do patri-
mónio que sobrou, depois 
da penhora de maior parte 
do seu espaço. 
O Clube dos Desportos da 
Costa do Sol tinha um es-
paço que ocupava toda a 
área da zona do Matchiki 
Tchiki. Em 2006, o clu-
be aventurou-se para um 
projecto imobiliário, como 
forma de rentabilizar a 
vasta parcela de terra que 
detinha, mas o negócio não 
foi dos melhores e ficou 
endividado no mercado fi-
nanceiro. Os canarinhos ti-
nham uma dívida de cinco 
milhões de dólares com a 
banca e outros parceiros, o 
que fez o clube perder par-
te do seu património para 
os credores e outra para 
o Município da Cidade de 
Maputo. 
Para além da zona do Ma-
tchiki Tchiki, o clube per-
deu 68 hectares na zona 
de Michafutene, distrito de 
Marracuene, cedendo o seu 
espaço para o Município de 
Maputo construir um cemi-
tério naquele local, tendo 
em troca ficado a promessa 
de um novo espaço na Ka-
tembe. 

Com o espaço que tem, o 
Costa do Sol projecta re-
qualificar as suas infra- es-
truturas, com o melhora-
mento do campo principal 
de futebol que vai ter no-
vas torres de iluminação, 
novas bancadas, balneá-
rios, além da reabilitação 
do pavilhão multiuso do 
clube. 
Segundo Jeremias Costa, 
presidente da colectividade, 
brevemente vão iniciar os 
trabalhos de substituição 
da relva sintética no cam-
po principal de futebol. Es-
tão previstos também dois 
campos anexos, onde será 
montada relva natural 
para a área de formação e 
academias, e pretende-se 
introduzir novas modali-
dades desportivas, como a 
natação, futsal e ciclismo. 
Para os serviços sociais, o 
Costa do Sol está a cons-
truir um ginásio, um cen-
tro social e já tem um mu-
seu, conhecido por Casa 
do Atleta. 
Entretanto, o Secretário 
de Estado do Desporto 
lamentou a perda do pa-
trimónio, mas enalteceu a 
forma como o clube está a 
reagir dentro deste cená-
rio, com a penhora devido 
a dívida contraída para 
um projecto que não teve 
o seu êxito. 
Na vis ita ao Clube de 
Desportos da Costa do 
Sol, Gilberto Mendes era 
acompanhado pelo presi-
dente do Conselho Autár-
quico da Macia e do Clube 
de Bilene, que pretendem 
fazer parcerias com clubes 
da cidade de Maputo, para 
além de quadros da SED. 
O Costa do Sol é o clube 
com mais troféus conquis-
tados no futebol nacional 
e nas outras modalidades 
já foi campeão nacional no 
basquetebol e andebol. 

Dominguês e Mexer visitam seu berço desportivo
Os internacionais moçambi-
canos Dominguês e Mexer 
visitaram recentemente o seu 
clube de coração, ou seja, o 
seu berço desportivo. Trata-
-se do Grupo Desportivo de 
Maputo, numa altura em que 
esta colectividade vai cele-
brar 99 anos da sua funda-
ção, a 31 de Maio próximo. 
Os dois jogadores estão na 
capital do país a observar o 
período de interrupção das 
competições na África do Sul 
e em França, sendo que Me-
xer já viu o campeonato fran-
cês terminar sem a conclusão 
da disputa da prova, devido à 
pandemia da Covid-19. 
De salientar que ambos, a par 
de atletas de outras modali-
dades, abraçaram o projecto 
da Secretaria de Estado do 
Desporto de fazer parte de 
um movimento desportivo de 
sensibilização aos moçambica-
nos contra o coronavírus, cau-
sador da Covid-19. 
Nos seus curtos vídeos de sen-
sibilização, os atletas apelam 

a sociedade a primar pelas 
medidas básicas de prevenção 
aconselhadas pelas unidades 
sanitárias de Moçambique. Os 
dois revisitaram os seus mo-
mentos aquando da passagem 
pelo Desportivo de Maputo, 
escalando a sala de troféus, 
onde algumas taças também 
ajudaram a conquistar na 

sua passagem por este clu-
be de referência nacional e 
internacional, outrora ber-
ço da formação de grandes 
jogadores que passaram pe-
las selecções nacionais em 
várias gerações e que mili-
taram fora de portas, em di-
versos clubes espalhados pelo 
globo.

duma relva sintética, não se 
cumprindo, desde 2016, com o 
processo de desembaraço adua-
neiro, culminando com a reten-

ção dos contentores durante 
quatro anos. 
A entrega protocolar aconteceu 
na passada quarta-feira, dia 20 
de Maio, com a presença da di-
rectora do Fundo de Promoção 
Desportiva, Amélia Cabral, e 
do presidente da FMF, Feizal 
Sidat, destacando-se o facto de 
todo o material já se encontrar 
na posse da SED/FMF. 
De referir que a Federação 
Moçambicana de Futebol terá 
agora a responsabilidade de li-
quidar a dívida no montante 
de +/- EUR30.000 (trinta mil 
euros) com a Playpiso, empre-
sa portuguesa fornecedora do 
material, tendo já estabelecido 
contacto com a referida empre-
sa e se comprometendo para 
tal pagamento, evitando assim 
um litígio judicial. 
Na ocasião, visivelmente satis-

feito, o presidente da Federa-
ção Moçambicana de Futebol 
agradeceu o gesto do Governo, 
alegando que “este material 

desportivo certamente irá ser-
vir para o desenvolvimento de 
melhores infra-estruturas de 
futebol no país. Agora vamos 
sentar para ver como iremos 
fazer a redistribuição deste ma-
terial e vamos alocar aos clubes 
com infra-estruturas que o ne-
cessitam com urgência”.

Licenciamento de clubes 
feito em quatro fases 

A pedido dos representantes 
dos clubes do Moçambola de-
correu, na semana passada, 
um encontro com o objectivo 
de analisar o sistema de licen-
ciamento de clubes para o Mo-
çambola. 
Este foi um encontro em que 
os clubes manifestaram preo-
cupação em relação a alguns 
critérios definidos pela FMF, 

tendo ficado assente que a 
FMF irá em breve apresentar 
um plano “pró-licenciamento 
FMF” e um “regulamento de 
estádios da FMF”. 
Para além dos clubes e da 
FMF estiveram presentes no 
encontro representantes da 
LMF e da CAF. Neste con-
texto, ficou acordado que o 
processo de licenciamento 
de clubes será feito em qua-
tro fases. Na primeira, com 
o enquadramento da entrada 
requerente e recepção do res-
pectivo processo; na segunda, 
com a análise, recolha de ele-
mentos e inspecção por parte 
do Departamento de Licen-
ciamento de Clubes, para sis-
tematizar devidamente todos 
os elementos recebidos. Na 
terceira fase, com a análise e 
deliberação na primeira ins-
tância, e, por último, a aná-
lise do apelo. 
Entretanto, no contexto do 
projecto de Responsabilidade 
Social, iniciativa do Gabinete 
do Presidente da FMF, as as-
sociações provinciais de fute-
bol de Maputo, Tete e Cabo 
Delgado receberam máscaras 
para ajudar no combate à 
pandemia da Covid-19. 
O material de protecção des-
tina-se aos desportistas da-
quelas associações, num  pro-
jecto que se enquadra no rol 
dos pilares do manifesto elei-
toral e tem como objectivo 
promover acções de carácter 
social, educacional, de saúde 
e filantrópico junto das po-
pulações e das comunidades, 
visando melhorar a qualidade 
de vida das mesmas.

Apoio em máscaras às associações provinciais de futebol
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Nyusi aborrecido com actividades 
físicas ao ar livre

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

O Chefe de Estado mo-
çambicano, Filipe Nyusi, 
prorrogou o Estado de 
Emergência por mais 
30 dias. Deste modo, o 
desporto continua em 
confinamento e o seu 
regresso vai depender 
muito do comporta-
mento dos moçambica-
nos, tendo o Presidente 
da República se mos-
trado agastado com a 
maneira como é feita a 
actividade física ao ar 
livre, sem respeitar o 
distanciamento social 
ou físico.

Alfredo Langa 

O Chefe de Es-
tado  prorro-
gou o Estado 
de Emergên-
cia por mais 

30 dias, devido a crescente 
onda de contágio pela Co-
vid-19, e por Moçambique 
estar em risco de entrar no 
nível de contágio comuni-
tário.

 Na sua comunicação à 
Nação, Filipe Nyusi disse 
que “tudo depende de nós, 
depende da observância 
das medidas de prevenção, 
depende da mudança do 
estilo de vida e da nossa 
disciplina. Reiteramos que 
o vírus não anda, quem 
transporta o vírus de um 
lugar para outro são as 
pessoas. A nossa mensagem 
foi e continua a ser: vamos 
ficar em casa”.
 No campo desportivo, 
Nyusi sublinhou que “não 

obstante os relativos gan-
hos que registámos ao lon-
go deste período, notamos 
com tristeza que ainda per-
sistem algumas fragilidades 
que podem concorrer para 
a frustração dos nossos es-
forços colectivos de travar 
esta pandemia”, frisando 
que “embora a prática de 
exercícios físicos seja salu-
tar e recomendável, cons-
tata-se que as pessoas não 
observam o distanciamen-
to físico, o que aumenta o 
risco de contaminação pela 

Covid-19. O distanciamen-
to mínimo de 1.5 metros 
entre as pessoas em activi-
dades físicas, em particular 
nas vias públicas, continua 
a ser desrespeitado”. 
De recordar que os fisi-
culturistas moçambicanos 
Bruno Saraiva e Cazé Cas-
tro foram presos e depois 
libertados por desrespeitar 
o Estado de Emergência 
decretado pelo Chefe de 
Estado. 
Na sua comunicação, Fi-
l ipe Nyusi alertou que 

os próximos 15 dias são 
decis ivos para ditar o 
relaxamento ou o aper-
to de algumas medidas, 
afirmando que a nível do 
desporto e cultura, “de-
pendendo da nossa res-
ponsabilidade colectiva, 
iremos avaliar o momen-
to para autorizar o trei-
namento das selecções 
nacionais de alto rendi-
mento com compromis-
sos internacionais, assim 
como o figurino ideal para 
a promoção de feiras, ex-
posições ou espectáculos”. 
Até então, só os atletas 
de alto rendimento é que 
foram permitidos a práti-
ca do desporto, particu-
larmente os que já estão 
qualificados e os que pro-
curam pelo apuramento, 
nas modalidades de boxe, 
vela, canoagem, atletismo, 
natação e karaté. Moçam-
bique tem presença garan-
tida nos Jogos Olímpicos 
de 2021, em Tóquio, nas 
modal idades de vela e 
boxe. Na vela, através das 
atletas Deisy Nhaquile, na 
categoria Laser Radial, e 
da dupla Denise Parru-
que e Maria Machava, na 
classe 470. No boxe por 
Rady Gremane e Alcinda 
Panguene, todas atletas do 
sexo feminino. 

Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique 


