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Moçambique aproxima-se 
a 500 infecções e 

Nampula sob alerta 

Juízes expulsos da Magistratura 
por crimes de corrupção
O Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), órgão 
dirigido por Adelino Muchanga, expulsou dois juízes e uma 
ofi cial de diligências por estarem envolvidos em esquemas de 
corrupção.
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Retomado DDR enevoado pela Junta Militar 
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destaques
Enviado do SG da ONU enaltece retoma do processo DDR

O Presidente do Grupo de Contato e Enviado Pessoal do Secretário-Geral (SG) das Nações Unidas (ONU) 
para Moçambique, Mirko Manzoni, diz que o grupo está motivado com a retoma das actividades de processo 

de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos homens da Renamo.

ICVL justifica-se da Covid-19 para impingir 
consulta pública através do zoom

ONU alerta: Tráfico de 
droga motiva conflito em 
Cabo Delgado
O representante do Escritório 
das Nações Unidas para a Droga 
e Crime Organizado (UNODC) 
em Moçambique considera que 
o tráfico de heroína, do Afega-
nistão para a Europa, é uma das 
principais razões do conflito em 
Cabo Delgado, norte do país, 
que envolvem grupos ‘jihadistas’.
Aqui, aparentemente encontram 
um país que tem uma localização 
estratégica única para facilitar o 
tráfico de drogas”, indica César 
Guedes.
“O que estes países oferecem é 
facilitar passagem. Não é uma 
coisa sofisticada, mas têm fontei-
ras enormes e as autoridades não 
estão em todos os pontos. E os 
traficantes sabem disso”, esclare-
ceu o representante UNODC.
A produção da droga pratica-
mente triplicou nos últimos dez 
anos e Moçambique encaixa-se 
num dos corredores de tráfico 
que passa pela costa oriental 
africana, refere em entrevista à 
Lusa.
As autoridades do Quénia e Tan-
zânia aumentaram a vigilância 
nos últimos anos, empurrando os 
traficantes para sul, em direção à 
costa moçambicana, “em busca 
de novas rotas e novos merca-
dos”.
Depois de Moçambique, a he-
roína vai por todos os caminhos 
possíveis para a Europa, nomea-
damente através das ligações ao 
país mais rico, a África do Sul.
Neste contexto, em Cabo Del-
gado, os traficantes “preferem 
uma situação de instabilidade, 
porque conseguem escolher me-
lhor os seus espaços e o seu tem-
po” para transportar a droga.
As forças de segurança estão 
“ocupadas” com os ataques e, 
neste contexto “o tema do nar-
cotráfico perde atenção. Agora, 
ainda mais com a Covid-19”, 
refere César Guedes.
A UNODC pretende apoiar 
a Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral 
(SADC) para que a região 
“continue segura, livre de gru-
pos armados, porque o que es-
tamos a ver com essas ações na 
Tanzânia e Moçambique [em 
Cabo Delgado] não é normal”.

 AP/Lusa

Através da empresa con-
sultora GENESIS, a ICVL 
Zambeze Lda IZL, empre-
sa mineira devidamente 
constituída ao abrigo da 
lei moçambicana, está a 
convidar a população de 
Benga, Luane, Capanga, 
Dzinda e Gulu a participar 
numa consulta comunitá-
ria através da plataforma 
zoom, no dia 16 de Junho 
em curso, no distrito 
de Moatize, em Tete. A 
GENESIS justifica-se da 
pandemia da Covid-19 
para recorrer à plataforma 
zoom na consulta comu-
nitária com 10.741 campo-
neses, alguns dos quais 
iletrados, sem sequer um 
telemóvel smartpone. 

António Zacarias

A ICVL está im-
p l an t ada  em 
Moatize já faz 
tempo, desen-
volvendo pro-

jectos de extracção e proces-
samento de carvão em quatro 
concessões mineiras, sendo 
a 7521C, 7646C, 7626C e 
7644C, todas localizadas 
no posto administrativo de 
Moatize, província de Tete. 
Porém, escudando-se da pan-
demia da Covid-19, a empre-
sa pretende realizar consultas 
públicas através da platafor-
ma digital zoom, mas grande 
parte da população afectada 
por este projecto não possui 
nem telemóvel.
A consulta pública impli-
ca comunicar e consultar o 
público em geral e as PAPs 
em particular através de reu-
niões individuais e entrevis-
tas com informantes-chave, 
discussões em grupos focais, 
anúncios de imprensa, reu-
niões abertas de consulta 
pública, reuniões com os co-
mités locais de reassentamen-
tos, reuniões com a CPR e a 
CDR de Moatize, a comuni-

cação entre partes ocorrida 
por via do mecanismo de ges-
tão de reclamações do projec-
to. 
A consulta pública implica 
descrição com detalhe dos 
meios de comunicação com 
os vários tipos de partes in-
teressadas, respeitando a cul-
tura e o nível de percepção 
de cada um deles. Isto inclui 
(mas não se limita) carta-
zes com mais imagens do 
que texto, vídeos, panfletos 
e apresentações em Power 
Point, feitas em reuniões pre-
senciais. 
Da pretensão da empresa de 
consultoria lê-se que isto se 
deve à Covid-19. “O projec-
to designado Tete East Coal 
Project é classificado como 
sendo de categoria A, es-
tando deste modo sujeito a 
realização de Estudo de Im-
pacto Ambiental completo, 
de acordo com o regulamen-
to sobre o processo de AIA, 
como prescreve o Decreto 
54/2015 de 31 de Dezembro. 
Tendo sido este momento 
preparados os relatórios de 
EPDA correspondentes à pri-
meira fase de AIA e haven-
do necessidade de divulgar o 
projecto nas áreas de influên-
cia das actividades do mesmo 
e colher contribuições, será 
realizada uma consulta pú-
blica que devido à situação 
da Covid-19 e em cumpri-
mento do decreto presiden-
cial de estado de emergência 
irá decorrer de forma virtual 

através da plataforma digital 
zoom. 
É neste âmbito que por meio 
desta, o consultor GENESIS 
convida as partes interessa-
das e afectadas a participar 
na reunião de consulta públi-
ca a realizar-se no dia 16 de 
Junho de 2020, às 10 horas, 
através daquele aplicativo, 
bastando para efeito registar-
-se entre os dias 2 e 14 de 
Junho, através do email, fa-
cebook, sms, chamadas, pla-
taforma WhatsApp.
Em documento de posição 
que exige impugnação des-
te acto através da platafor-
ma zoom, a Associação de 
Apoio e Assistência Jurídica 
às Comunidades escreve que 
“entende-se por consulta 
pública apenas o acto de 
participação pública impli-
cando o fornecimento de 
informação e auscultação a 
todas as partes interessa-
das e afectadas, directa ou 
indirectamente, devendo ga-
rantir o pedido de esclare-
cimentos e a formulação de 
sugestões”. 
Para o caso de Moçambi-
que, refere aquela ONG na-
cional, “há na Constituição 
da República e demais leis 
um solene respeito por este 
acto, devendo realizar-se em 
conformidade com obser-
vância do Decreto 130/2006 
de 19 de Julho, Decreto 
45/2005 e respeitando o De-
creto 31/2012 de 8 de Agos-
to”.

De acordo com a fonte, a 
consulta pública é obriga-
tória para actividades de 
categoria A. E deve ocor-
rer no local onde o projec-
to pretende construir a sua 
indústria de exploração de 
carvão mineral, afastando 
assim toda e qualquer hipó-
tese de uso de plataformas 
digitais no acto da sua rea-
lização. 
Está escrito na posição da 
AAAJC que “o projecto da 
ICVL vai implicar o uso de 
linha férrea entre Moatize 
na província de Tete, até 
ao Porto da Beira na pro-
víncia de Sofala. Em bom 
rigor da consulta pública, as 
comunidades existentes neste 
traçado ferroviário na nossa 
província de Tete devem ser 
auscultadas. Seria judicioso 
o uso da plataforma zoom?”, 
questiona a organização, para 
depois apontar que reconhe-
cendo que o projecto terá im-
pactos positivos para a comu-
nidade e o empresariado local, 
criando emprego directo e 
indirecto durante as fases de 
construção e operação e con-
tribuindo, de modo importan-
te, para estimular a economia 
do distrito de Moatize e da 
província de Tete, bem como 
do país no geral, entendemos 
que tal implicará igualmente 
impactos negativos na área de 
implantação do projecto, no-
meadamente perda de habi-
tação, de terra agrícola e das 
benfeitorias existentes na ter-
ra perdida. E caso não sejam 
convenientemente geridas, 
essas perdas poderão afectar 
negativamente os meios de 
subsistência das pessoas afec-
tadas pelo projecto (PAPs).  
“Em face dos fundamentos 
expostos, intentamos a pre-
sente impugnação do aludido 
acto de consulta pública por 
não significar acto de parti-
cipação pública, nem envol-
vimento do proponente do 
projecto, investidores, agên-
cias governamentais, diversos 
sectores da Sociedade Civil e 
as comunidades locais. Para 
além de tratar-se de acto de 
violação da Lei no país, que 
estabelece quatro rondas de 
reuniões de consulta pública 
abertas com todas as partes 
afectadas e interessadas no 
processo”.
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DDR: mais um passo em frente 
enevoado pela Junta Militar 

Uma nova página foi 
aberta no processo de 
Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração 
(DDR), com os primeiros 
guerrilheiros da Renamo 
a regressarem à vida civil. 
Mas Mariano Nhongo, líder 
da Junta Militar da Perdiz, 
continua a ensombrar o 
processo, que considera 
nulo e promete “recupe-
rar” as armas entregues. 
O presidente do Grupo do 
Contacto, Mirko Manzoni, 
insiste que é preciso que 
se oiçam as reivindica-
ções da Junta Militar. 

Elton Pila

Dez meses vol-
vidos do Acor-
do  d e  Paz  e 
Reconciliação 
de Maputo o 

pacote de Desarmamento, 
Desmilitarização e Reinten-
gração começa a ver a luz do 
dia. O solo-simbólico foi Se-
vane, Dondo, com a presença 
do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, e da Renamo, 
Ossufo Momade, testemu-
nhada por Mirko Manzoni, 
que é também presidente do 
Grupo de Contacto, enviado 
pessoal de António Guterres, 
Secretário-geral da Organiza-
ção das Nações Unidas.
Esperava-se que o processo 
iniciasse há um mês, mas de-
safios de vária ordem foram 
impostos, desde a pandemia 

da Covid-19 ao acerto de 
subsídios para cada guerri-
lheiro. 
Este reinício foi uma sur-
presa. A primeira leva, cer-
ca de 60 guerrilheiros, de 
um processo que se espera 
que beneficie a 5200 antigos 
combatentes da Renamo. À 
entrada para a vida civil, os 
beneficiários receberam kits 
contendo vestuário, produ-
tos de higiene, telemóveis e 
material de construção.  
Nyusi assumiu a complexi-
dade do processo, mas acre-
dita que é possível levá-lo 
a bom porto. “A paz que 
precisamos todos exige to-
lerância, reconciliação, mas 
sobretudo a inclusão”, disse, 

para depois explicar as duas 
perspectivas do antónimo de 
inclusão. “A exclusão pode 
ser quando os que devem in-
cluir não incluem, mas tam-
bém quando se observa um 
acto de auto-exclusão”, disse 
numa clara alusão à Junta 
Militar.
Nyusi chamou Nhongo e to-

dos os seguidores da Junta 
Militar a tomarem parte do 
processo. “O processo quan-
do fechar será muito mais 
difícil para reabrir”, fez sa-
ber, apelando para o térmi-
no dos ataques na zona Cen-
tro do país, um tema para o 
qual o presidente da Rena-
mo, Ossufo Momade, na sua 
comunicação, voltou, tam-
bém sem trazer nomes, para 
distanciar-se dos ataques, 
reiterando que o grupo está 
sob ordens próprias. 
Mirko Manzoni disse reco-
nhecer a pertinência do ar-
gumento de Nhongo, “mas 
é preciso que seja colocado 

na mesa de diálogo e não 
no campo das armas”, diz 
ele que teria recebido, como 
parte do Grupo de Con-
tacto, a carta enviada por 
Nhongo com as condições 
para reintegração dos seus 
guerrilheiros. 
Entre estas condições, numa 
carta também enviada para 
o Governo, Nhongo exigia o 
afastamento do actual líder 
da Renamo, Ossufo Moma-
de, por estar a trair os ideais 
de Afonso Dhlakama, líder 
do partido falecido em 2018, 
um documento que, segun-
do o líder da Junta Militar, 
desde o início de Outubro do 

ano passado não teve respos-
ta. “Estávamos a reivindicar, 
agora vimos que não ouvem 
as nossas reivindicações, en-
tão vamos organizar os nossos 
jovens para lutarem”, disse 
pouco depois do reinício deste 
processo em Sofala.
Nhongo disse ainda que não 
sabia deste reinício em Sofala, 
que não foi avisado, por isso o 
considera nulo, garantindo que 
se vai reunir com os seus guer-
rilheiros para que corram atrás 
das armas agora entregues por 
antigos dirigentes da Rena-
mo. “Já não tenho paciên-
cia para discutir com Ossufo 
Momade”, disse taxativo. 

O Conselho Superior da Magis-
tratura Judicial (CSMJ), órgão 
dirigido por Adelino Muchan-
ga, expulsou dois juízes e uma 
oficial de diligências por esta-
rem envolvidos em esquemas 
de corrupção. Claudina Macuá-
cua Mutepua e Mauro Chit-
sondzo, Juíza Desembargadora 
e Juiz de Direito B, respectiva-
mente, defraudaram o Estado 
em mais de um milhão de me-
ticais quando somados com os 
valores envolvidos num outro 
esquema de extorsão que en-
volve uma oficial de diligências. 
Claudina Mutepua é Juíza De-
sembargadora, em comissão de 
serviço na Inspecção Judicial. 
Pesa sobre ela crimes de escri-
turação irregular e omissão ne-
gligente de informação e desvio 
de fundos para uso pessoal. No 
total, Mutepua lesou o Estado 
no valor de 530 mil meticais.
De acordo com colectivo de juí-
zes do CSMJ, ela evocava ra-
zões de conforto, derivadas do 
seu porte físico, para justificar 
o pagamento de passagens aé-
reas em classe executiva, a seu 
favor, com recurso a fundos da 
delegação do cofre, e sem auto-
rização da entidade competen-
te, em cada uma das referidas 
viagens, socorrendo-se do me-
canismo de upgrade do bilhete 
da classe económica para a exe-
cutiva.
“Ter a arguida, em claro abu-
so do seu cargo, desviado em 
seu proveito, em prejuízo do 
Estado (Cofre dos Tribunais), 
o dinheiro naquele montante, 
conduta que revela falta de 
honestidade e viola os deveres 

especiais dos magistrados judi-
ciais, configurando, por conse-
guinte, infracção disciplinar pu-
nível com a pena de expulsão”, 
lê-se na síntese das deliberações 
da segunda sessão ordinária da 
plenária do CSMJ, que decor-
reu nos finais de Maio passado.
Já Mauro Chitsondzo, Juiz de 
Direito B, interino, da 4a Sec-
ção do Tribunal Judicial da 
Província de Tete, terá lesa-
do o Estado em esquemas que 
desviariam para si um valor 
aproximado a 300 mil meticais.
Do levantamento indevido dos 
cheques, Chitsondzo se apro-
priou indevidamente da quan-
tia de 207 mil meticais, sendo 
141 mil da conta de depósitos 
obrigatórios e 66 mil da conta 
de preparos e custas.
Para ocultar os vestígios dos 
movimentos por si efectuados 
nas referidas contas, Chitson-
dzo fez desaparecer os canhotos 
dos cheques da conta de depó-
sitos obrigatórios e da conta de 
preparos e custas.

Apercebendo-se dos saques ir-
regulares daquelas contas ban-
cárias, a escrivã Laurinda José 
Socre, da 2a Secção, deu a co-
nhecer o facto a Chitsondzo, na 
qualidade de presidente da sec-
ção que, por seu turno, orien-
tou-a que expedisse ofícios ao 
banco, visando o cancelamento 
daqueles cheques e a descober-
ta dos beneficiários, fls. 103 dos 
autos. No total, Chitsondzo 
causou o prejuízo global de 297 
mil meticais ao Estado.
Já Elsa Maunze, Oficial de Di-
ligências provincial, do Tribu-
nal Judicial da Cidade de Ma-
puto, recebeu em Dezembro de 
2016, no Prédio 33 andares, de 
Kazi Munir, representante dos 
réus, a quantia de 150 mil me-
ticais e em Janeiro de 2017, no 
mesmo local, recebeu de Bea-
triz de Mello a quantia de 50 
mil meticais. Estes crimes terão 
terminado com a sua expulsão, 
segundo a deliberação de juízes 
do CSMJ.

Nelson Mucandze

Juízes expulsos da Magistratura 
por crimes de corrupção 

 Mariano Nhongo
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- José Manteigas, porta-voz da Renamo 

destaques

Hissene Habré regressa à prisão
O antigo presidente do Tchad, Hissène Habré, condenado à prisão perpétua por uma jurisdição africana, em 
Dakar, por crimes contra a humanidade, regressou domingo, 07, à prisão, depois de dois meses de dispensa, 

devidos ao Covid-19, noticia a AFP.

AR adia entrada em vigor 
de revisão do Código 
Penal
A Assembleia da República 
(AR) de Moçambique aprovou 
segunda-feira o adiamento da 
entrada em vigor da revisão do 
Código Penal (CP) que, entre 
outras novidades, passa a punir 
gravações não autorizadas, agio-
tagem e violação de normas or-
çamentais por dirigentes estatais.
A ministra da Justiça, Assun-
tos Constitucionais e Religiosos, 
Helena Kida, justificou no parla-
mento o adiamento da entrada 
em vigor das alterações ao CP 
com o impacto da Covid-19.
“De forma inesperada, o país foi 
colhido pela eclosão da pandemia 
da Covid-19, cujas medidas res-
tritivas comprometeram todo o 
plano de disseminação dos códi-
gos, a formação dos magistrados 
e demais operadores da justiça”, 
afirmou Helena Kida.
As alterações ao CP deviam en-
trar em vigor este mês, depois de 
o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, ter promulgado o texto 
em Novembro.
Com o adiamento, decido por 
consenso pelos três partidos com 
assento parlamentar, o documen-
to vai entrar em vigor em De-
zembro do ano em curso.
Entre as mudanças introduzi-
das no CP e, entretanto, adia-
das avulta a punição com pena 
de prisão até um ano e multa 
correspondente de quem gravar, 
registar, utilizar, transmitir ou 
divulgar qualquer conversa, co-
municação telefónica, imagem, 
fotografia, vídeo ou mensagens 
de correio electrónico, de rede so-
cial ou de outra plataforma, sem 
consentimento do proprietário.
Ao abrigo da revisão do CP, 
igualmente, a actividade de agio-
tagem passará a ser punida com 
pena de prisão entre um a cinco 
anos de prisão pela sua prática e 
em dois de prisão a punição para 
quem cobrar dívidas por conta 
do agiota.
Os servidores públicos que vio-
larem as normas do Plano Eco-
nómico e Social (PES) e o Or-
çamento do Estado (OE) serão 
condenados a penas entre dois a 
oito anos de prisão.
A AR aprovou também o adia-
mento da entrada em vigor das 
modificações ao Código do Pro-
cesso Penal (CPP), que contém 
os procedimentos de aplicação 
das revisões introduzidas no Có-
digo Penal. AP/Redacção

O processo de Desarma-
mento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) 
acaba de reiniciar e espe-
ra abranger cerca de 5000 
guerrilheiros da Renamo. 
Mas as contas não estão 
totalmente fechadas, há 
ainda uma janela para a 
Junta Militar ser parte 
do processo. “Nhongo 
devia voltar à razão e 
aproveitar este momento 
para fazer parte do DDR”, 
sugere José Manteigas, 
porta-voz da Renamo, em 
entrevista ao MAGAZINE 
Independente

Elton Pila

D
epois de um 
longo perío-
do suspen-
so, vimos 
surpreen-

dentemente o reinício do 
DDR. O que ditou este 
secretismo? 

- O processo começou no dia 
1 de Agosto de 2019, com a 
assinatura do Acordo de Ces-
sação das Hostilidades, aque-
la foi a primeira plataforma 
do processo. No dia 6 de 
Agosto foi assinado o Acor-
do de Paz e Reconciliação 
Nacional de Maputo e logo 
entramos para a campanha 
eleitoral. Em termos objecti-
vos não havia condições para 
podermos prosseguir com o 
processo. Depois das eleições, 
entramos para o período de 
interregno, fecho das institui-
ções. 
Os orçamentos de vários Es-
tados que se propunham a 
apoiar o processo, mesmo o 
Estado moçambicano, ainda 
não tinham criado as condi-
ções para o desembolso. Es-

tes factores ditaram que o 
processo não tivesse a dinâ-
mica desejada. Mas o proces-
so esteve sempre em curso. 
Tanto assim que sempre hou-
ve encontros entre as partes. 
Há líderes de alguns partidos 
políticos que têm aparecido 
ora a exigir a inclusão no 
processo, ora a tentar des-
valorizar o trabalho que está 
sendo feito. Isto é uma mera 
especulação. Estes líderes de-
viam se manter atentos aos 
assuntos internos dos seus 
partidos, no lugar de tenta-
rem imiscuir-se dentro da 
família Renamo. Alguns par-
tidos nem sequer têm mem-
bros. Nunca vimos aparições 
públicas destes partidos. 
Outros até chegam a perder 
quadros dos seus partidos. 
Se houve algum silêncio em 
termos de publicidade deste 
acto é porque, como disse, os 
assuntos militares são sensí-
veis. Estamos num processo 
militar, não é desejável que 
assuntos tão sensíveis sejam 
tratados na praça pública. 

As exigências da Renamo 
para este processo estão 
a ser salvaguardadas?

- Queremos que seja um pro-
cesso condigno e humaniza-

do. Significa que não pode 
acontecer o que aconteceu 
aquando da desmobilização 
no âmbito do Acordo de Paz 
de Roma, em que os comba-
tentes foram desmobilizados, 
mas foi-lhes entregue uma 
enxada, catana e um balde. 
Isso não ajudou. Desta vez 
devem existir condições con-
dignas para que o comba-
tente possa iniciar uma vida 
normal. E é isto que está 
sendo feito. Acredito que há 
condições para que o comba-
tente possa levar uma vida 
tranquila. 

Em termos de números 
estamos a falar de quan-
tos combatentes?

- Temos cerca de 5000 com-
batentes para serem desmo-
bilizados. 

Algumas vozes defendem 
um processo minado, 
logo à partida, por conta 
dos problemas internos 
da Renamo, sugerem que 
o partido devia resolvê-
-los primeiro para depois 
avançar em bloco. 

- Quais são os problemas da 

Renamo?

A Junta Militar e agora 
há outros generais que 
reclamam a destituição 
de Ossufo Momade.

- A Junta Militar resulta de 
uma manipulação de Maria-
no Nhongo. O apelo é que 
Nhongo e seus seguidores 
devem chamar a si a cons-
ciência. Não podem estar a 
atacar e assassinar moçam-
bicanos, que eles voltem no 
sentido de se beneficiarem 
neste processo de DDR. É 
uma oportunidade de eles se-
rem reintegrados. Este é um 
momento ímpar que Nhongo 
devia aproveitar para serem 
abrangidos.
Mais não há generais ne-
nhuns em Manica que rei-
vindicaram. Aqueles senho-
res que deram o rosto nem 
sequer são militares. Isto é 
uma tentativa de manipu-
lação da opinião pública. 
Aqueles senhores eram sim-
ples membros, alguns deles já 
fizeram parte, em tempos do 
saudoso presidente Dhlaka-
ma, de uma tal de Junta de 
Salvação. Queriam perturbar 
o normal funcionamento da 
Renamo, são os mesmos que 
hoje alimentam a Junta Mi-

Nhongo devia aproveitar este 
momento para fazer parte do DDR
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litar. Estão a agir em nome 
próprio, a Renamo não tem 
nada a ver. 

Os membros da Junta Mi-
litar fazem parte destes 
500o combatentes de 
que falou?

- Não, porque eles se aparta-
ram do Estado-Maior Gene-
ral logo que houve Congres-
so da Renamo. Realizamos o 
nosso Congresso de 15 a 17 
de Janeiro de 2019. Nessa 
altura já fazia ameaças à in-
tegridade física do presidente 
Ossufo Momade. Disse que 
queria assassinar o presiden-
te e alguns quadros. No pro-
cesso subsequente ele não foi 
incluído. Mas há uma janela 
para a Junta Militar voltar à 
razão e terem a oportunidade 
de ser incluídos.

Nhongo, que disse re-
centemente não saber 
deste processo, ameaçou 
ir atrás das armas que 
estão a ser entregues.  

- Sou muito céptico em re-
lação ao cumprimento desse 
pronunciamento. Não acre-
dito que ele tenha capacida-
de militar para perseguir as 
armas que estão sendo entre-
gues ao Estado moçambica-
no. 

Raúl Domingos defendeu, 
semana passada, que as 
guerras internas pudes-
sem bloquear o DDR.

- Este reinício prova o con-
trário. Lamento muito que 
Raúl Domingos, que foi meu 
chefe de bancada e é uma 
pessoa com muita capacida-
de, tenha este tipo de pro-
nunciamento. À semelhança 
de líderes de outros partidos 
também anda desinformado 
sobre o processo de DDR. 

Mas tem razão, ele não está 
na Renamo. Não conhece a 
dinâmica do processo. 

O que devia fazer era preo-
cupar-se com o partido dele 
para ter mais visibilidade. A 
Renamo está na sua plena 
actividade como partido po-
lítico. Os órgãos do partido 
estão a funcionar, temos ban-
cada na Assembleia da Repú-
blica, nas autárquicas e nas 
provinciais. Se tivéssemos 
essas guerras não teríamos os 
resultados que conseguimos. 
Viu-se a robustez da campa-
nha de Ossufo Momade. Se 
a Frelimo recorreu às armas 
para vencer a Renamo é por-
que a Renamo está forte. 
Se calhar alguns têm a inten-
ção de ver a Renamo fragili-
zada. Mas nós estamos coe-
sos. Neste momento estamos 
a preparar-nos para o pró-
ximo pleito. Estamos a pre-
parar-nos para fazer frente 
a este desafio. Aconselharia 
ao PDD a organizar-se para 
enfrentar o próximo pleito e 
não estar virado para como 
funciona a Renamo. 

Quando aconselha Raúl 
Domingos a virar-se para 
as próximas eleições 
com o seu partido está 
a assumir esta impossi-
bilidade dele regressar à 
Renamo?

- Não estou a assumir esta 
impossibilidade. Ele mani-
festou desejo de voltar para 
a Renamo já em tempos de 
Afonso Dhlakama. Ele pró-
prio diz que contactou o 
presidente Ossufo Momade, 
aquando do Congresso, em 
Janeiro de 2019, mas apare-
ce a fazer um juízo de valor 
sobre a ponderação do presi-
dente. A Renamo é um parti-
do e ele sabe como o partido 
funciona. As decisões não são 
tomadas de forma individual. 

Não é por que não se abrem 
as portas que o partido é de-
sorganizado.

Há pessoas que pugnaram 
por atacar a imagem do pre-
sidente Ossufo Momade, ata-
car a Renamo, por causa da 
não inclusão no DDR. Mas é 
mentira. Nunca ninguém fi-
cou excluído no processo. A 
tal Junta Militar está nesta 
condição porque se excluiu, 
saiu das bases. Esses elemen-
tos fugiram das bases. Por 
isso dizemos logo que deser-
taram. Mal aconselhados, se 
calhar. 

Recentemente foi indi-
cado Aníbal Rafael Chefe, 
um oficial da guerrilha da 
Renamo, para o cargo 
de director do Departa-
mento de Comunicações 
do Estado-Maior General 
das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique. O 
que isto significa para o 
processo?

- É muito desejável que te-
nhamos as FADM apartidá-
rias. Quando há essa inclu-
são estamos a caminhar para 
uma reconciliação, mas que 
isto não seja um acto de mo-
mento. No âmbito do Acordo 
Geral de Paz de Roma houve 
inclusão das forças da Rena-
mo nas FADM. 

Forças de Defesa e Segu-
rança apartidárias signifi-
ca que temos elementos 
de todos os partidos po-
líticos ou que não temos 
elementos de nenhum 
partido?

- A situação que estamos 
agora a assistir é uma situa-
ção sui generis, porque ad-
vêm de um acordo por via 

de um conflito. No âmbito 
das negociações houve en-
tendimento para salvaguar-
dar a paz e segurança. Mas 
as FDS devem ser republi-
canas. Outros cidadãos tam-
bém devem ter a possibilida-
de de fazer parte. O pecado 
começa quando pretendemos 
manipular as FDS para fins 
partidários. Quando se criam 
esquadrões da morte dentro 
das FDS. A partir do dia que 
o Governo deixar de usar as 
FDS para fins político-parti-
dários, para silenciar os críti-
cos, para silenciar os jornalis-
tas, académicos que têm uma 
opinião diferente, estaremos 
a construir bases muito sóli-
das do Estado de Direito De-
mocrático. 

A questão de termos 
alguns a serem nomeados 
para as FADM e depois 
temos outros a regressar 
às zonas de origem não 
vai criar fricções dentro 
do partido?

- Para entrar nas FADM 
há requisitos mínimos. No 
âmbito das negociações fo-
ram elencados esses requi-
sitos e também, se calhar, 
a questão do número conta.

Não teremos problemas a 
partir disto?

- Não. Os nossos comba-
tentes são pessoas que sem-
pre lutaram por uma cau-
sa, a Democracia, e foram 
treinados e formados para 
não desrespeitar as ordens. 
Desde os Acordos de Paz 
não houve nenhum militar 
da Renamo que apareceu a 
assaltar um banco. Come-
çou o processo de DDR, há 
um ano, e os nossos com-
batentes estão nas bases à 
espera, serenamente, pela 
desmobilização. Aquele que 
é membro da Renamo não 
tem o princípio de usar a 
força fora do comando do 
Estado-Maior General para 
agir de forma a perturbar a 
ordem e segurança pública.

O Presidente da República 
(PR), Filipe Nyusi, defen-
deu esta segunda-feira que 
toda a Humanidade é cha-
mada à consciência sobre 
a necessidade de conjugar 
e integrar esforços em prol 
dos oceanos, inovando para 
a sustentabilidade dos ma-
res. A data é comemorada 
este ano sob o lema “Inova-
ção para a sustentabilidade 
dos oceanos, mar limpo, 
ecossistema protegido”.
Nyusi, em mensagem alusi-
va ao Dia dos Oceanos, as-
sinalado a cada 8 de Junho, 
disse que Moçambique, país 
banhado pelo Oceano Índi-
co, com uma costa caracte-
rizada por extensas terras 
húmidas, ricas em ecossiste-
mas e biodiversidade mari-
nha, não pode ficar indife-
rente à passagem da data.
O Chefe de Estado referiu 

que dos mares e oceanos 
depende a vida de milhões 
de moçambicanos, por isso 
preservar os seus ecossis-
temas e explorar de forma 
apropriada os recursos ma-
rítimos é condição necessá-
ria para o desenvolvimento 
sustentável.
“Proteger ecossistemas ma-
rinhos como os mangais é 
contribuir para manter o 
habitat onde se reproduzem 
espécies pesqueiras cruciais 
para a segurança alimentar 
dos moçambicanos e a eco-
nomia”, lê-se na mensagem 
do Presidente da República.
 O Chefe de Estado exor-
ta ainda a todos os conci-
dadãos a juntarem-se aos 
esforços do Governo na 
luta contra a destruição 
dos ecossistemas marinhos, 
agravada pelas mudanças 
climáticas. 

PR quer mais engajamento 
na defesa dos oceanos
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Ismael Valy Lalmamad, o MC 
Embondeiro!

Ismael Valy Lalmamad, nas-
cido na cidade de Tete a 17 de 
Agosto de 1946 e falecido a 15 
de Abril de 1998, também co-
nhecido por “Valy Calimenta”, 
alcunha derivada da capacida-
de de assimilação e inteligência 
invulgares, dada pelos seus pro-
fessores do então Colégio S. José 
de Cluny, que se situava na an-
tiga Rua da Circunvalação, por 
sinal a primeira rua da cidade 
de Tete, onde até hoje situa-se 
o Paços do Município de Tete, 
paralelamente ao antigo com-
plexo comercial de um famoso 
empreendedor grego de nome 
Carlettis.
O Complexo Carlettis era uma 
construção antiga, mas no con-
ceito dos actuais e modernos 
“Mall”, pois para além da área 
de restauração, recreação, exis-
tia um complexo de alfaiatarias 
famosas pela confecção de calças 
de “boca de sino” famosas na 
época, lojas e sapatarias, onde 
pontificava a Sapataria Casimi-
ro Martins, bastante conhecida e 
famosa na época, pela qualidade 
dos sapatos de couro e sola alta, 
os vulgo “tacão”. O famoso en-
graxador da cidade de Tete, co-
nhecido como Cinco Reis, iniciou 
as suas actividades no Complexo 
Carlettis e mais tarde passou a 
exercer nas proximidades da Li-
vraria e Papelaria Lopes, na Rua 
Aragão e Melo, actual Avenida 
Eduardo Mondlane, onde tam-
bém se situava a Escola João 
Baptista Coelho, actual Escola 
Primária III Congresso, e mais 
ao fundo o Palácio do Gover-
nador e a Sé Catedral S. Tiago 
Maior, e na intercessão entre as 
ruas Aragão e Melo e Circun-
valação situava-se a Escola Pri-
mária Dona Maria II, que era 

só para raparigas, actual Escola 
Primária Josina Machel.
A Rua da Circunvalação era 
igualmente famosa por estarem 
adjacentemente nela implanta-
das as principais casas de cine-
ma da cidade de Tete, como o 
maior cine-esplanada ao ar-livre, 
o antigo “Kudeca” (traduzido da 
língua Ci-Nyungwe para “Bele-
za”), propriedade do Sr. Isaías 
Marrão, igualmente proprietário 
da emblemática UNIVENDAS 
(União de Compras e Vendas), 
o Cinema S. Tiago Maior, mais 
tarde transformado em Cine-
-Teatro Zambeze e o Estúdio 
333.
Ismael Valy Lalmamad era filho 
do Sr. Valy Lalmamad, comer-
ciante de origem indiana que por 
alguma razão foi parar em Tete, 
onde conheceu a Sra. Antónia 
Francisco do Rosário Canhemba, 
natural da cidade de Tete, com 
quem casou e constituiu família 
e mais tarde ambos se estabele-
ceram no distrito de Zóbuè, an-
teriormente parte da região de 
Niassalândia, enclave originário 
dos rituais de “Gule Wa Nkulu”, 
actualmente considerado Patri-
mónio Cultural da UNESCO, 
ele como comerciante e ela agri-
cultora, legado que transmitiu 
a uma das suas filhas de nome 
Sarah Valy Lalmamad Papuci-
des, que é actualmente uma das 
maiores agricultoras do distrito 
de Tsangano, em Tete.
Ismael Valy Lalmamad era um 
homem eclético e multifacetado. 
Foi atleta, tendo feito uma curta 
mas significante carreira de trei-
nador de futebol, embora a títu-
lo recreativo, no Sporting Clube 
de Tete, actual Clube Chingale, 
ao mesmo tempo que era fun-
cionário bancário, no Banco de 
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Moçambique, na filial de Tete, 
locutor e radialista na Rádio Mo-
çambique, animador e apresen-
tador de especáculos musicais e 
outras actividades culturais.
Vezes sem conta ele confundia 
os seus ouvintes com trocadilhos 
como um dos mais famosos, no 
qual chegou a dizer que eram 
“dez horas, 35 minutos e dez 
centavos”, o que foi tido e acha-
do como mais uma forma humo-
rística, como havia habituado 
aos seus espectadores durante as 
suas apresentações de espectácu-
los, teatros e outras actividades 
culturais. Era muito habilidoso e 
versátil.
Para cada faceta tinha um cha-
vão apropriado, como por exem-
plo quando apresentava na rádio 
a rubrica “Parada de Sucessos”, 

usava frequentemente o pleonas-
mo “são sucessos que sucedem 
sucessivamente sem cessar!”
Nos intervalos dos espectáculos 
musicais gostava de improvisar 
cenários como a “dança de ca-
deiras” e outras brincadeiras de 
interacção com os espectadores, 
que animavam sobremaneira 
os espectáculos, tornando-se ele 
próprio parte fundamental dos 
espectáculos que apresentava. 
Recordo-me de uma cena didác-
tica em que ele perguntava aos 
espectadores os nomes dos in-
tegrantes da banda musical do 
dia, e nessa ocasião calhou com o 
tecladista da Banda Mártires de 
Wiryiamo, Belarmino Cristos, e 
um dos espectadores, atabalhoa-
do e disparadamente pronunciou 
o nome Belarmino como “Berra-

mino”, tornando essa deturpação 
fonográfica famosa por algum 
tempo.
Ismael Valy Lalmamad foi um 
verdadeiro “Mestre de Cerimó-
nias”, vulgo “MC”, e um dos 
pioneiros dessa arte na cidade 
de Tete, pelo que atrevo-me a 
homenageá-lo a título póstumo 
como o “MC Embondeiro”.
Ele pertenceu à gesta dos per-
cursores da identidade cultural 
e da cidadania tetense, ao lado 
de Eusébio da Rocha Malua, o 
intrépido animador e locutor de 
rádio em língua local da cidade 
de Tete, o Ci-Nyungwe, do tam-
bém multifacetado Luís Silva, 
que também tinha uma forma 
impressionante de interacção 
com o público, imitando e inter-
pretando com relativa mestria 

Embondeiro
Lionel Papane
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O País  deu na passada 
sexta-feira passos gigantes-
cos rumo à consolidação da 
Paz definitiva, com a des-
mobilização de 38 antigos 
guerrilheiros da Renamo 
que se concentravam na 
base de Savane, no Dondo, 
em Sofala.
Depois de um aturado tra-
balho de bastidores, pode-
-se dizer que o Presidente 
Filipe Nyusi e o líder da 
Renamo, Ossufo Momade, 
conseguiram pôr em mar-
cha o projecto de DDR que 
visa desarmar, desmobilizar 
e reintegrar na vida civil 
os homens que por alguma 
razão andaram de armas na 
mão combatendo o Gover-
no do dia e os moçambica-
nos, sob protecção política 
e militar da Renamo.
Não há muita clareza sobre 
as razões que levaram à pa-
ralisação do processo desde 
a assinatura do Acordo de 
Cessação das Hostilidades 
para uma Paz Definitiva 
entre o Governo e a Rena-
mo, em Agosto do ano pas-
sado.
Com tanto secretismo abra-
çado como estratégia pelo 
Governo, Renamo e me-

diadores ou facilitadores, 
pode-se depreender que 
questões de ordem financei-
ra e logística emperraram 
o processo. Mas também é 
fácil verificar que questões 
de confiança entre as par-
tes podem ter estado na 
origem do interregno que 
prejudicou toda uma Nação 
e mais de cinco mil homens 
que permaneceram nas ba-
ses por tempo indetermina-
do.
E na hora que recomeça 
este processo vital para a 
paz em Moçambique há que 
alertar para a necessidade 
de cada passo que se dá no 
âmbito do DDR ser acom-
panhado por uma ampla 
divulgação, para facilitar 
o conhecimento público do 
que está em jogo.
Até este momento sabe-
-se apenas que são cerca de 
5225 homens que estão sen-
do desmobilizados em bases 
militares localizadas em So-
fala, Manica, Tete, Inham-
bane, Niassa e Nampula. 
Sabe-se que na condição de 
os antigos guerrilheiros en-
tregarem as armas e deixa-
rem as bases militares para 
voltarem às suas zonas de 

origem, o Governo e parcei-
ros de cooperação dão um 
quite que compreende um 
cheque e materiais de cons-
trução ou de trabalho que 
não são conhecidos.
Aqui começa o ‟calcanhar 
de Aquiles” no capítulo da 
transparência para uma 
ajudazinha aos envolvidos 
neste processo, nomeada-
mente a Renamo que sem-
pre aceita trabalhar sob 
sigilo para depois vir a cho-
ramingar em público sem-
pre que as coisas correm 
mal.
Na nossa opinião,  ser ia 
bom que se soubesse publi-
camente o que realmente 
os guerrilheiros desmobili-
zados recebem em troca da 
paz e da entrega das suas 
armas. Se cada um recebe 
um cheque é de quanto. 
Se cada um recebe mate-
riais de construção de que 
é constituído tal material. 
Se cada um recebe insu-
mos agrícolas o que são e por 
quanto tempo dura essa doa-
ção.
Ninguém sabe quais são os 
critérios usados para as com-
pensações. Se foi usada a pa-
tência de cada guerrilheiro, se 

foi usado o tempo de perma-
nência na guerrilha ou se há 
outros critérios que ninguém 
conhece, pelo menos até aqui 
publicamente.
Tal como qualquer processo 
difícil, a gestão da informação 
se mostra crucial nesta fase 
em que os homens armados 
da Renamo devem abandonar 
a vida da violência armada 
e abraçar a vida civil junto 
das comunidades onde nas-
ceram ou cresceram. É uma 
fase sensível e difícil que exi-
ge o conhecimento de toda a 
sociedade para que o projecto 
de reconciliação nacional seja 
abraçado por todos.
Deve-se lançar, em paralelo 
com a desmobilização, uma 
longa jornada de explicação à 
opinião pública nacional, com 
brigadas deslocando-se de 
província em província, en-
volvendo quadros da Renamo 
e do Governo e das comissões 
de acompanhamento para que 
o povo entenda que está em 
curso um processo de re-
conciliação nacional resul-
tado de uma negociação.
Caso não haja transparên-
cia, voltaremos outra vez 
a enfrentar dificuldades. 
Caso não se abra o jogo 

publ icamente, cada mo-
çambicano entenderá da 
sua maneira os passos ine-
rentes ao DDR.
Ao mesmo tempo que isto 
decorre, a Renamo deve 
colaborar seriamente com 
o Governo na identificação 
do problema que está na 
origem da Junta Militar, 
ajudando o Estado moçam-
bicano, se for o caso disso, 
a resolver este pendente li-
gado a si.
Ainda bem que o Presiden-
te Nyusi disse em Sava-
ne que o seu Governo está 
aberto para ouvir as preo-
cupações da Junta Militar, 
uma abertura que deve ser 
acompanhada pela lideran-
ça da Renamo para que 
nenhuma pedra fique por 
remover neste processo de 
paz entre moçambicanos. 
Portanto, a Renamo não 
está alheia à Junta Militar, 
pois trata-se de seus ho-
mens armados desavindos 
com alguma estratégia. Há 
que privilegiar o diálogo 
mas sempre com transpa-
rência, pois as lideranças 
estão a gerir problemas que 
afectam milhões de moçam-
bicanos.

Um DDR sem transparência 
pode fracassar

a música “Stuck On You” do 
músico norte-americano Lionel 
Richie.
Nos seus últimos tempos, Is-
mael Valy Lalmamad exer-
cia as funções de Contabilista 
e Guarda-Livros numa das 
grandes empresas comerciais 
da época na cidade de Tete, a 
ARCETE (Armazéns Centrais 
de Tete).
Ismael Valy Lalmamad, um 
embondeiro de primeira água, 
inspirou tanto a geração do 
seu tempo, como um dos seus 
irmãos mais novos, o também 
locutor de rádio e radialista 
Arune Valy, actual delega-
do da Rádio Moçambique em 
Tete e assinante e autor de 
uma interessante rubrica de 
crónicas de vivências de Tete, 
como também a geração subse-
quente (a minha), tanto mais 
que retenho parte do que ele 

dizia e fazia, em prol do de-
senvolvimento da cidadania 
tetense.
Ismael Valy Lalmamad era 
por muitos conhecido mas, 
infelizmente, por poucos reco-
nhecido. Atrevo-me a lançar 
um repto às autoridades mu-
nicipais de Tete para a ponde-
ração da atribuição de nomes 
de pessoas como Ismael Valy 
Lalmamad, Eusébio da Rocha 
Malua e tantos outros, por 
muitos considerados filósofos 
de um passado recente e remo-
to, (que infelizmente não são 
tidos e nem achados quando 
se propõem nomes aos heróis 
nacionais), à toponímia local, 
quanto muito não seja às ruas 
e/ou ruelas dos bairros de ex-
pansão, como forma de perpe-
tuar os feitos dessas gentes, na 
construção da cidadania teten-
se.

Não sei se na memória insti-
tucional do Clube Chingale, 
que Ismael Valy Lalmamad 
ajudou a construir, existe um 
acervo histórico no qual ele faz 
parte, mas este texto em sua 
homenagem visa exactamente 
resgatar as obras dos verda-
deiros embondeiros, que deram 
de si e participaram na cons-
trução da cidadania tetense, 
com legados que deveriam ser 
estudados e transmitidos por 
várias gerações.
Quero acreditar que existem 
em Tete outros tantos “Cali-
mentas”, que apenas precisam 
de ser estimulados e conduzi-
dos no alinhamento e segui-
mento de legados como o de 
Ismael Valy Lalmamad e ou-
tros verdadeiros heróis locais 
de cidadania (urbana e rural), 
que não se coibiam de dar ra-
lhetes e puxões de orelhas aos 

mais jovens e adolescentes com 
manifestos comportamentos 
desviantes, ensinando-os a res-
peitar os valores morais e so-
ciais, contribuindo dessa forma 
na educação, construção social 
e cidadania local.
Com a mudança de paradig-
mas sociais, por força das cir-
cunstâncias sócio-políticas, 
deturpações sócio-culturais, 
etc, os habituais e tradicionais 
ralhetes e puxões de orelhas 
por parte de pessoas que não 
fossem pais ou encarregados 
de educação, que até contri-
buíam sobremaneira na edu-
cação das pessoas, passaram 
a ser considerados como maus 
tratos e cevícias, passando a 
ser normal, socialmente per-
missíveis e toleráveis, atitudes 
e comportamentos que violam 
grosseiramente os contratos 
sociais subjacentes nos alicer-

ces sociais, tornando o tecido 
social permeável à assimilação 
de culturas enviesadas das tra-
dições locais.
Ismael Valy Lalmamad ou 
Valy Calimenta, se quisermos, 
faz parte desse naipe de edu-
cadores sociais e filósofos, que 
com os seus conhecimentos, 
saberes e perspicácia deixaram 
de forma indelével as marcas 
da sua passagem pela terra, 
nos anais de Tete, pelo que 
volvidos 22 anos da sua par-
tida, partilho com o estimado 
leitor esta singela homenagem 
a titulo póstumo, como forma 
de inaugurar esta rubrica, que 
passará a chamar-se “Embon-
deiro”, e que visa resgatar os 
feitos e obras, como já o disse, 
de pessoas que deram de si e 
participaram na construção e 
edificação social da cidadania 
tetense. 
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A Pós-Modernidade, ou seja 
como se lhe nomera para ex-
pressar o seu conteúdo, carac-
teriza-se, essencialmente, pela 
inclusão de todos os elementos 
marginais ou excluídos. Assim, 
a religião, na era pós-Covid-19, 
tem de ser mais aglutinante 
dos seres humanos pois foram 
todos atingidos simultanea-
mente por esta pandemia. A 
dominação, pressupondo sem-
pre um elemento excluído, não 
pode nortear uma religiosidade 
que separe o “eu” religioso do 
“outro”. A religião deve encon-
trar um elemento de unidade 
na diversidade e o Covid-19, 
ao unir a comunidade mundial 
por força pandémica, levando a 
que todas as diversas institui-
ções religiosas ficassem confina-
das, não exercendo a sua tarefa 
principal, de interagir com as 
comunidades em oração em es-
paços apropriados, para difun-
dir (evangelizar), exerce este 
poder unificador. É neste âmbi-
to que descobrimos esta função 
primária unificadora da religião 
que se distancia das prepotên-
cias, hegemonias, dominações, 
exclusões, etc. protagonizadas 
por instituições de interesses 
díspares.   
Para a ilustração da presença 
destes elementos de prepotên-
cias nas instituições religiosas 
e motivadoras de tensões hu-
manas, vamos nos servir da 
obra “A graça Libertadora no 
mundo” do teólogo e filóso-
fo Leonard Boff, um ex-padre 
católico, várias vezes proces-
sado disciplinarmente pela sua 
instituição devido às suas po-
sições de liberdade e inclusão 
religiosa. Segundo este ex-frei 
(padre), o cerne da religião é 
a graça, a gratuidade desme-
recida. Directamente, afirma 
que “a presença de Deus e de 
seu amor no mundo se chama 
graça” e que “a graça é o ab-
soluto sentido planificador de 
tudo. É a luz que ilumina e faz 
entender”. Neste sentido, sen-
do a graça uma gratuidade, a 
relação da pessoa em estado 
de graça é o agradecimento, 
uma manifesta humildade e, 
por isso, desprovida de qual-
quer prepotência de dominar 

o outro. É neste entendimen-
to que Deus, como Graça, é, 
ainda segundo Boff, amizade, 
amor, paz, humor, esperança, 
“Deus como o futuro absoluto 
do mundo”, sem deixar de ser 
“um desassossego em anunciar 
e denunciar”. É, pois, a graça 
que torna alguém filho porque 
“reconhece a sua origem [de 
graça] e pode se relacionar hu-
milde e agradecidemente com 
ela. (…) saber-se criatura, reco-
nhecer a causa, experimentar-
-se vindo e advindo de alguém, 
chamá-lo de Pai”. Para Boff, a 
religião é uma experiencia, esta 
também proporcionada pelo 
Covid e de se fixar na memória 
do homem como uma desgraça 
real e possível. Para Boff, pela 
atitude de inclusão, “o homem 
concreto vive esse drama de 
ser simultaneamente agraciado 
e desgraçado; é Cristo e Anti-
-Cristo, é abertura e fechamen-
to simultaneamente”. Cristo é, 
segundo Boff, o nome de qual-
quer pessoa que proporciona, a 
outra, a graça, mas que, neste 
“agraciamento”, é que o “agra-
ciado” se sente positivamente 
“desgraçado” e agradecido.  É 
dai que este Doutor entende 
que “todo o homem é Cristo 
e Anti-Cristo”, isto é, graça e 
desgraça porque pode levar o 
outro à graça, e este a sentir-
-se realizado como homem na 
sua desgraça e desmerecimen-
to da sua humanidade (valor) 
por qualquer razão. Com esta 
visão, este filósofo unifica as 
polaridades fundamentais das 
religiões institucionais: o pe-
cado vs santidade, uma visão 
excludente e motivo de muitos 
efeitos nocivos principalmente 
a nível psicológico e relacio-
nal. O Covid-19, ao submeter 
todos os homens pela negativa 
(sofrimento, dor e morte), rela-
cionando-os, pecaminosamente, 
redime o pecado e seus efeitos 
como destinos possíveis a todos 
e qualquer pessoa.  Renova-se 
se afunda assim a dimensão da 
“possibilidade” de a pessoa ser 
tudo por estar em qualquer me-
dida entre as polaridades. E as-
sim que Boff entende a função 
da instituição religiosa: “o espe-
cifico da igreja reside não tan-
to em ser veículo comunicador 
da graça e da salvação [porque] 
esta é oferecida universalmente 
a todos e todos são atingidos 

pelos sacramentos universais 
da vida, da religião, da cultu-
ra” para serem merecedores da 
mesma, sendo sua “função his-
tórica salvífica visualizar a gra-
ça presente no mundo, fazê-la 
consciência e história, tornar-
-se sacramento do irrestrito e 
universal amor de Deus para 
com todos os homens”.  Nesta 
função, Boff desmonopoliza-a 
à restrita classe clerical para 
qualquer pessoa. “As concreti-
zações históricas da graça têm 
elas mesmas história.  (…) As-
sim, Chuang-Tzu, Lao-Tsé, 
Buda, Ghandi, [Mandela] e ou-
tros no mundo oriental [e afri-
cano] ou as cartas de Séneca, 
as máximas estoicas de Marco 
Aurélio, a filosofia de Platão, 
no mundo ocidental, podem e 
devem, pela fé [iluminada pela 
graça], serem considerados veí-
culos comunicadores da graça. 
Portanto, são religião /líderes 
religiosos, neste sentido de ela 
ser a inclusão ou a relação uni-
da e positiva das polaridades.  
Desta forma, o filósofo critica 
o institucionalismo religioso e 
justifica, deste mal, o surgimen-
to do Movimento de Renova-
ção Carismática que “anuncia 
… a superação … da época mar-
cada pela predominância do 
poder, da ordem, da disciplina, 
do dogma, da instituição, da 
hierarquia [em que] Deus era 
experimentado, primeiramente, 
como um Ente infinito, causa 
da criação e não tanto como a 
presença, num sentido jurídico, 
de sua Igreja do que seu prin-
cípio constituinte, permanente 
e vivo. A exacerbação desta 
epocalidade gerou o (…) clerica-
lismo, o juridismo, o dogmatis-
mo e o formalismo.  Ser cristão, 
fundamentalmente, consistia 
em enquadrar-se no universo 
religioso já estabelecido e de-
finido. A experiência de Deus 
era substituída pela doutrina e 
a participação na comunidade 
era prejudicada pela detenção 
de todo o poder religioso nas 
mãos da classe clerical”.   
A ambiguidade que se pode 
descobrir nesta proposta para 
o relacionamento positivo dos 
polos (opostos), como o pecado 
vs santo e universal vs particu-
lar, não é de se rectificar. Ela 
é a própria essência da vida 
experiencial pessoal porque so-
mente nesse estado de aparente 

contradição é que a pessoa se 
assume inteira, mas que, por 
força de condicionalismos ins-
titucionais, vulgarizou-se que 
a totalidade (satisfação) do ho-
mem está num dos polos, isto 
é, ser santo ou pecador, fiel ou 
infiel, bom ou mau, certo ou 
errado, justo ou injusto. A di-
ficuldade e a dor pessoais de se 
situar num destes polos prova 
que o homem existe para o que 
Boff chama de “abertura”, de 
ser “cristo e anticristo” para 
afirmar que o homem é tudo 
isso. Este estado é que consti-
tui o fundamento do homem, 
a sua plena realização simples-
mente porque aí se sente em li-
berdade. Não é da pessoa livre 
que se deve temer tanto o mal, 
julgando-se que esta (a liberda-
de) vai motivar a pessoa livre 
a praticar o mal às outras pes-
soas. Pelo contrário. É a pessoa 
polarizada, que assume ser o 
representante de algum bem ou 
mal, como entidades separadas, 
que sente o impulso incontro-
lável de se impor, forçando os 
outros para o que julga ser o 
certo ou errado. Dos seus mo-
mentos dramáticos humanos, a 
História responsabiliza a mão 
dura, impostora e mortífera de 
alguma pessoa ou movimento 
extremista que pretendeu, e 
mesmo agora pretende, se im-
por à custa do sacrifício e san-
gue dos outros. Muitas vezes, é 
em nome da ordem e segurança 
social, que os impostores, con-
vencidos de serem os guardiões 
dos demais de um determinado 
“bem”, que lhes retiram a liber-
dade, torturam e matam. 
A pessoa realmente livre expe-
rimenta, depois, o outro valor 
subsequente e muito propalado, 
o amor, que não pode existir 
onde aquela está ausente. Em li-
berdade é que pessoa se assume 
agraciada e agradecida ao outro 
e pode então se amar, condição 
essencial para amar o próximo e 
tudo quanto é criatura. Boff ex-
plica esta melhor este valor: “No 
amor, há sempre um alteridade. 
Amar é sempre amar o outro. 
(…. ) [Mas] a alteridade no amor 
não está fora da pessoa. O ou-
tro está dentro da pessoa; é ela 
mesmo. Amar é, primeiramente, 
amar-se a si mesmo. Esse amor 
que temos para com outro é a 
medida do amor para com os de-
mais. É o Senhor que diz: ‘Ama 

o próximo como a ti mesmo’. O 
pressuposto de ‘ama o próximo’ 
é o ‘ama a ti mesmo’. Porque 
a ti mesmo? Porque o próximo 
mais próximo, o mais mais ao 
próximo é o ‘a ti mesmo’. Quem 
se ama faz do eu um tu. Por 
isso, o amor é, inicialmente, um 
amor-próprio. Em Santo Agos-
tinho, lemos: ‘Se não souberes 
te amar ti mesmo não poderás 
amar verdadeiramente o outro’.  
(….) Amar a si mesmo é saudar 
a própria existência … [que] exis-
te gratuitamente. Alegra-se com 
isso ao invés de se angustiar; 
aceita-se em vez de se rebelar; 
frui e goza a gratuidade da exis-
tência”. 
Do Covid-19, de que se lamen-
tam as dores, os sofrimentos e as 
mortes, retiramos esta lição para 
um sentido de religiosidade que é 
a relação real e sempre possível 
entre as polaridades como fac-
tos essenciais da vida humana, 
estando nós, agora, renovados 
sobre esta realidade, que cons-
titui a condição para estarmos 
preparados para outros covids e 
quando surgirem, enfrentarmo-
-los com menos danos huma-
nos.   A fé é da nossa memória 
da possibilidade de repetição 
desses eventos históricos e de 
os reviver pela cultura e nunca 
o progresso cientifico, tecnoló-
gico, económico e o bem-estar 
obscurecer-nos e esquecermos. 
Esta é uma religiosidade cultu-
ral da humanidade inteira que 
sofreu a pandemia global, e não 
cativa de instituições dominan-
tes.    
Trata-se de uma religiosidade 
autentica e cultural que não 
tem de se medir pelo enquadra-
mento numa instituição, mas 
pela cultura (hábitos) da vida, 
em que o perfil das pessoas é de 
fortes convicções da possibilidade 
de ocorrências de perigos do pas-
sado, compromisso por uma vida 
suficiente (moderada em todos 
os aspectos), prática de solida-
riedade, amor, forte autoesti-
ma, responsabilidade colectiva, 
tolerância e outros valores pre-
conizados na modernidade. Se-
ria, pois, uma pessoa que vive 
da cultura, da religiosidade e 
oração nos sentidos aqui veicu-
lados. É assim a ilação religio-
sa que, forçosamente, se pode 
retirar do Covid-19, já que se 
estabeleceu como uma nova 
realidade.  

opinião

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

Alberto Lote Tcheco
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PUBLICIDADE

Moçambique atingiu o pico de 
transmissão da Covid-19, regis-
tando 102 casos positivos em ape-
nas uma semana, cujo cumulativo 
aproxima-se a 500 infecções. A 
cidade de Nampula está a entrar 
para a fase de contaminação co-
munitária, com 54 casos positivos e 
dois internados. 
Com base na análise da situação 
epidemiológica, o Instituto Nacio-
nal de Saúde (INS) indica que o 
país continua a ter um domínio de 
jovens e adultos testados positivos 
para Covid-19, mas  existe um in-
cremento no número de crianças 
com idades compreendidas entre os 
0 e 14 anos de idade e o número de 
idosos também começa a crescer. 
A província de Nampula, em par-
ticular a cidade de Nampula, os 
principais achados na investigação 
epidemiológica do INS apontam 
para uma elevada percentagem de 
positividade das amostras testadas, 
contrariamente ao resto do país. 
No passado, a média de todo o país 
era de 2,7 porcento, a taxa de po-
sitividade na cidade de Nampula 
é de cerca de 21,7 porcento, mas 
também Nampula apresenta uma 
elevada transmissibilidade interpes-
soal. 
Nampula foi das últimas províncias 
do país a entrar na estatística de 
casos positivos para coronavírus, 
sendo que o primeiro caso foi diag-
nosticado a 24 de Maio passado. 
Todavia, em duas semanas pas-
sou a ser a terceira província mais 
afectada e foi o primeiro ponto a 
registar um óbito por Covid-19 e 
é o primeiro ponto com dois inter-
nados no centro de isolamento, dos 
quais 14 são profissionais de Saúde 
(actualização de Domingo) que já 
testaram positivo a nível nacional, 
sendo que 13 são daquela provín-
cia.
 No entanto, o ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, disse no último 
sábado que isso já era previsível. 
“Queremos nos solidarizar com os 
profissionais de Saúde que neste 
momento estão infectados pela Co-

vid-19 e dizer que faremos todos os 
possíveis para garantir que apesar 
da infecção não haja óbito dos nos-
sos colegas em resultado da Co-
vid-19”, garantiu o ministro, acres-
centando que esta semana iriam 
chegar a Nampula e Cabo Delgado 
os materiais de protecção para os 
profissionais de Saúde que estão na 
linha da frente no combate à pan-
demia.  
Apesar de Nampula estar na fase 
de transmissão comunitária, o mi-
nistro da Saúde diz que não será 
feito um cerco sanitário, apenas 
deverão ser reforçadas as medi-
das de prevenção, numa altura 
em que para além da cidade de 

Nampula o distrito de Mogovo-
las tem um caso de coronavírus. 
É um indivíduo com um his-
tórico de viagens, pelo que isso 
terá sido um factor determinante 
para a infecção.
Dos factores que concorrem para 
a rápida propagação do corona-
vírus em Nampula estão a negli-
gência generalizada por parte da 
população no que concerne ao 
uso da máscara, a continuação 
de aglomerados populacionais, 
sobretudo nos mercados e o facto 
de ser a província mais populosa 
do país, com mais de 5 milhões 
de habitantes.  

Moçambique aproxima-se a 500 
infecções e Nampula sob alerta 

Armindo Tiago
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Fraca alocação orçamental aos programas do INAS 
aumenta a vulnerabilidade dos moçambicanos 

Governo cria reservas alimentares para reduzir índices de importação 
O Governo moçambicano vai criar reservas alimentares na presente campanha de comercialização para redu-

zir os índices de importação de produtos agrícolas. Para o efeito, está em curso a mobilização de recursos 
financeiros por forma a injectar aos intervenientes comerciais.nacional

MSF encerra centros de 
saúde e descreve caos 
humanitário 
A organização não governa-
mental humanitária Médicos 
Sem Fronteiras (MSF) anun-
ciou estar a repensar a sua es-
tratégia para ajudar milhares 
de pessoas em fuga na provín-
cia moçambicana de Cabo Del-
gado, depois de mais um ata-
que a uma das suas estruturas 
que a levou a fechar o Centro 
de Saúde em Macomia. De-
pois de ter fechado o Centro de 
Saúde em Mocímboa da Praia 
em Março devido a ataques do 
grupo anteriormente identifica-
do por al-Shabab e que agora 
proclama pertencer ao Estado 
Islâmico.
O ataque no passado dia 28 de 
Maio em Macomia obrigou a 
MSF a suspender a prestação 
de serviços na cidade, com a 
destruição do Centro de Saúde.
MSF tinha 27 funcionários no 
Centro de Saúde de Macomia, 
eles esconderam-se no mato 
por quase dois dias apavora-
dos, mas felizmente, ninguém 
ficou ferido e todos estão bem”, 
afirma a chefe da Missão dos 
MSF, Caroline Gaudron Rose. 
Em nota divulgada nesta sex-
ta-feira, 5, a MSF acrescenta 
que quando o grupo de ata-
cantes entrou em Macomia, a 
população fugiu para o mato e 
para aldeias vizinhas, enquanto 
casas, lojas, escolas, edifícios re-
ligiosos e governamentais eram 
incendiados.
“A nossa capacidade de aten-
der os necessitados fica com-
prometida com este aumento 
da violência e com a destruição 
do Centro de Saúde”, lamenta 
Gaudron Rose, alertando que 
“ainda existem milhares de 
pessoas deslocadas escondidas 
no mato, com medo de voltar 
para suas aldeias por estarem 
aterrorizadas com a violência 
em curso”.
Frente a este quadro, a orga-
nização médica humanitária 
alerta que “a situação pode 
ser extremamente terrível para 
aqueles que foram forçados a 
fugir de Macomia e de outras 
aldeias, sem casa, água limpa 
e acesso a cuidados médicos, o 
que os tornam extremamente 
vulneráveis”.

A redução para metade 
do orçamento alocado 
à protecção social vai 
aumentar as assimetrias 
entre os moçambicanos, 
olhando para o peso da 
pandemia da Covid-19, 
segundo Denise Nambu-
rete, que falava durante a 
reflexão nacional subordi-
nada ao tema “Moçambi-
que pós-2020: os Desafios 
da Mulher e Segurança 
em Tempos de Mudança”, 
organizada pela rede de 
Mulheres Jovens e Líde-
res Moçambicanas.

Aida Matsinhe

O encontro, cujo 
ob jec t ivo  fo i 
promover o en-
gajamento efec-
tivo e concerta-

do de mulheres e raparigas 
na paz, segurança e recupera-
ção em Moçambique, através 
da elevação do seu papel na 
tomada de decisão e do seu 
envolvimento nos esforços 
de prevenção e resolução da 
insegurança e emergência na-
cional, juntou virtualmente 
mulheres de todo o país. 
Na ocasião, Denise Nambu-
rete, uma das painelistas do 
debate, no tema “Papel da 

educação e da saúde hoje e 
no pós- 2020: direitos huma-
nos em risco?”, referiu que a 
falta no Orçamento do Es-
tado assim como no Plano 
Económico e Social de uma 
linha específica referente à 
Covid-19 e o facto do orça-
mento estar a ser executado 
ao nível central eleva cada 
vez mais as desigualdades no 
país.
“O que significa que se olhar-
mos para o peso da pande-
mia em diferentes distritos 
naturalmente que as provín-
cias e os distritos não terão 
a mesma robustez para res-
ponder aos efeitos da pande-
mia e, mais uma vez, iremos 
fomentar as assimetrias”, 
explicou Denise Nambutere, 
que de seguida avançou que 
a nível da alocação orçamen-
tal a Covid-19 vai tornar 
essa iniquidade visível, tendo 
em conta que, por exemplo, 
para a área da proteção so-
cial, em termos de alocação 
orçamental registou-se uma 
redução de 14 para 7  por-
cento, mesmo tendo a cons-
ciência de que esta será a 

área onde se irá registar um 
aumento da vulnerabilidade, 
dado os efeitos da pandemia.
Daí que a especialista em 
mudanças sociais e de com-
portamento entende que 
os programas do Instituto 
Nacional de Accão Social 
(INAS) deviam ter recebido 
uma maior alocação orça-
mental.    
Fazendo uma radiografia em 
relação à resposta da pan-
demia, a fonte avançou que 
houve uma reacção atem-
pada do sector da saúde. 
“Acompanhamos trabalhos 
coordenados, entretanto, sen-
timos a falta de um plano 
multissectorial, tivemos in-
formações através dos mídia 
de um orçamento de cerca de 
700 milhões de dólares, mas 
não vimos  o plano concreto 
referente a esse orçamento 
e pensamos que pelo volu-
me dos recursos apresentado 
pelo sector das finanças leva-
-nos a crer que trata-se de 
um plano sectorial e perdeu-
-se a oportunidade de pensar 
para além da saúde”.
    

Painelista defende maior envolvimento da Sociedade 
Civil e da mulher na luta contra o terrorismo

O terceiro dia de debate foi 
subordinado ao tema “Da 
Zona Centro a Cabo Delga-
do-Problemas de Customiza-
ção do Conflito Militar em 
Contexto de Insegurança e 
Limitação de Liberdades”.
Para a académica Teresa 
Cunha, é preciso que a mu-

lher seja mais envolvida no 
processo de compreensão dos 
motivos da guerra, negocia-
ção da paz e reconstrução 
pó-guerra, pois esta é a mais 
afectada pela guerra.
No seu entender, esta é quem 
mais sofre com a guerra, 
pois, para além de ser usada 

como arma de guerra, atra-
vés de raptos e violações se-
xuais, a mulher grávida, por 
exemplo, que vai dar à luz 
numa situação em que não 
tem condições sanitárias, não 
tem comida e vai sofrer por 
ela e pelos seus dependentes.
Teresa Cunha disse ainda 
que infelizmente nenhum dos 
grupos que negociaram a paz 
em Moçambique, nos últimos 
tempos, envolveu a mulher 
na tomada de decisão e isso 
suscita uma maior advoca-
cia no sentido de elevar-se 
o nível de participação da 
mulher para que seja ouvido 
aquilo que ela tem para ofe-
recer para agenda da paz. 
Por sua vez, ainda sobre o 
tema, Milagre Quivela, uma 
das oradoras do debate, de-
fendeu maior envolvimento 
da sociedade civil no com-
bate ao terrorismo e todas 
as formas de violação dos di-
reitos humanos no geral e da 
mulher em particular. “Não 
devemos esperar apenas que 
o Governo faça alguma coi-
sa, mas a Sociedade Civil de 
forma mais coordenada pode 
também fazer a sua parte”.
 No que tange à violação dos 
direitos humanos, Quivela 
manifestou a sua preocupa-
ção pelo  facto das institui-
ções que deveriam ser guar-
diãs dos direitos humanos 
estarem no palco da violação 
e cobranças ilícitas para de-
fender os que não dispõem de 
recursos para contratar advo-
gados.
“A protecção dos direitos 

Teresa CunhaDenise Namburete
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O INCM, Autoridade Reguladora das Comunicações, 
informa a todos os consumidores e utilizadores dos 
serviços públicos e privados das comunicações 
que, no país, tem crescido, nos últimos momentos, 
e de forma exponencial, o número de casos de 
burlas com recurso ao telefone celular.

Crimes de vária ordem, como a extorsão de 
valores com promessas de emprego, através de 
contas bancárias, bem como de contas de moeda 
electrónica (MPesa, mKesh e e-Mola), incluindo as 
da Internet, têm sido recorrentes.

Esquemas de burla, com a ajuda dos quais certas 
pessoas se fazem passar por gestores de contas 
bancárias e de portadores de encomendas 
acrescem-se às situações acima relatadas.

Assim, o INCM alerta a estas situações, entre 
outras, principalmente quando se recebe 
chamadas ou mensagens de pessoas estranhas, 
e apela a todos os consumidores e utilizadores 
de serviços de comunicações para que estejam 
atentos e colaborem na denúncia dessas burlas e 
de outros crimes praticados via telefone celular, 
visando o seu desmantelamento, bem como o 
reforço da segurança do cidadão.

INCM

Gabinete de Comunicação e Imagem

COVID-19: Fraudes através do 
telefone celular aumentam no país

COMUNICADO

humanos existe apenas do 
ponto de vista legal, ou seja, 
temos a Constituição da Re-
pública que garante esta pro-
tecção, mas do ponto de vis-
ta prático não se faz sentir”, 
adicionou.
Quivela alistou como preo-
cupante a situação vivida no 
Norte do país, destacando a 
violência perpetrada contra 
um dos jornalistas baseado 
em Cabo Delgado. “Notamos 
que estes que legalmente de-
viam proteger e velar pelos 
direitos humanos também 
são vítimas de violação. A 
título de exemplo, vimos um 
jornalista que à luz do dia 
foi chamboqueado por sim-
plesmente estar a fazer o seu 
trabalho. Temos notado que 

os insurgentes queimam ins-
tituições do Estado, isso é 
preocupante”, avançou.
 De seguida acrescentou que 
“nós deparamos com uma 
questão de tamanha atroci-
dade dos direitos, o que cria 
uma revolta e medo no seio 
da população. E como as ac-
ções que visam estancar este 
mal não são visíveis levanta-
-se questões tribalistas, pois 
acreditamos que se fosse em 
Maputo esta situação já teria 
sido estancada”.
Há uma certa limitação na  
abordagem dos ataques em 
Cabo Delgado e um dos fac-
tores que torna a situação 
mais alarmante é que o ter-
rorismo em Cabo Delgado 
não tem clareza. 

Retoma das aulas deve ser feita com responsabilidade

Moçambique prepara-se para 
o relaxamento das medidas 
tomadas durante o Estado 
de Emergência, pois, segundo 
a comunicação do estadista 
moçambicano, Filipe Nyu-
si, na sua comunicação que 
prolongou por mais 30 dias o 
período de emergência asse-
gurou que o comportamento 

dos moçambicanos poderá di-
tar o relaxamento das medi-
das do Estado de Emergência 
com a prioridade virada para 
o sector da educação, olhan-
do sobretudo para as classes 
com exame.
Respondendo às questões co-
locadas pelos participantes 
do debate online, sobre os 
cuidados a tomar no retorno 
às aulas Esperança Comiche 
alertou sobre a necessidade 
deste retorno ser feito com 
alguma responsabilidade, 
pois, no seu entender, o con-
trolo da pandemia deve ser 
prioritário.
Debruçando-se sobre o mes-
mo tema, as painelistas fo-
ram unânimes em avançar 
que a sociedade moçambi-
cana deve-se reinventar de 
modo a garantir que o pro-
cesso de ensino e aprendiza-
gem decorra sem sobressaltos 

depois da pandemia. 
Aliáas, a presidente do Con-
selho Nacional de Avaliação 
da Qualidade, Ana Nhampu-
le, apontou a instituição das 
aulas de recuperação para os 
alunos que durante este pe-
ríodo não tiveram acesso aos 
recursos tecnológicos para fa-
zer o acompanhamento quer 

das aulas online, quer da 
telescola, uma prática que, 
segundo a fonte, em tempos 
já foi usada com sucesso no 
processo de ensino.
Por sua vez, Adelina Cham-
bale, professora do ensino 
secundário, disse haver ne-
cessidade de restruturação 
do plano anual de ensino de 
modo a ajustá-lo aos desafios 
impostos a este sector pela 
Covid-19.
Para Quitéria Guiringane, 
intervindo na abertura des-
ta reflexão que durou cinco 
dias, a Covid-19 nos impõe 
desafios como moçambica-
nos e está na hora das Na-
ções Unidas definirem esta 
pandemia como uma amea-
ça global através de uma 
resolução, tal como foi feito 
aquando da ébola que tam-
bém era um problema de 
saúde pública. 

Quitéria Guiringane
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Edifica-se nova imagem no Município da Matola
O Conselho Autárquico 
da Cidade da Matola 
destruiu centenas de 
barracas que se encontra-
vam à berma da estrada, 
como é o caso do Lín-
gamo, Patrice Lumum-
ba, T3, Machava-Sede e 
Matola-Gare. Com estas 
destruições, a edilidade 
pretende acabar com a 
venda informal próximo da 
estrada, mas os vende-
dores se queixam de que 
o executivo de Calisto 
Cossa não esteja a indi-
car mercados ou outros 
pontos onde eles possam 
continuar a exercer a sua 
actividade económica. 

Neuton Langa

São no total 200 bar-
racas e mercearias 
destruídas até ao 
momento pelo exe-
cutivo de Calisto 

Cossa, que pretende reorga-
nizar a venda nos passeios 
e na berma da estrada dos 
mercados mais movimenta-
dos da autarquia, como Pa-
trice Lumumba.  
São 09 horas da manhã de 
terça-feira, a nossa equipa 
de reportagem escala o mer-
cado de Patrice Lumumba, 
no Município da Matola. À 
prior, nos deparamos com 
longas filas de munícipes que 
desejavam apanhar o trans-
porte semicolectivo de passa-
geiros para os seus postos de 
trabalho. 
Por detrás daquela multidão 
o meu colega repórter foto-
gráfico visualiza espaços com 
demarcações claras que ali 
havia barracas, mas foram 
retiradas, certamente por 
uma pá escavadora e outras 
removidas pelos legítimos 
proprietários após a decisão 
do Município da Matola, que 
determinava um prazo de 
sete dias para a remoção da-
quelas barracas.  
Conversamos com Armando 
Guambe, proprietário duma 
barraca que se dedica à ven-
da de acessórios para telemó-
veis, que conta que o muni-
cípio emitiu um aviso para 
procederem à remoção das 
barracas num prazo de 24 
horas. “Reunimos aqui com 
o chefe do mercado e alguns 

polícias municipais no dia 15 
de Maio e disseram que no 
dia seguinte devíamos reti-
rar todas as barracas para o 
interior do mercado. Mas até 
ao momento ainda não nos 
indicaram um espaço para 
exercer a nossa actividade”, 
disse. 
Acrescentou que no interior 

do mercado não há espaço 
para colocar a sua barraca 
e os únicos que conseguiram 
espaço no mercado tiveram 
que diminuir as dimensões 
das suas barracas. 

 Entretanto, continuamos 
a nossa ronda pelo merca-
do Patrice Lumumba e uma 
barraca despertava a nossa 
atenção. Trata-se da barraca 
de Teresa Muchunga, uma 
das poucas que ainda não foi 
removida pela edilidade, a 
qual questionamos o motivo 
dela continuar naquele espa-

ço tendo em conta que ou-
tras barracas já foram remo-
vidas, ao que respondeu que 
“tomei conhecimento que to-
das as barracas na berma da 
estrada deviam ser retiradas. 

Mas o meu caso é diferente, 
não estou na berma da estra-
da, veja o limite que divide a 
minha barraca com a estrada. 
Segundo, a barraca está toda 
ela no interior do mercado, 
apenas a parte frontal é que 
está próxima do passeio e con-
sequentemente à beira da es-
trada. Ademais, a estrutura do 
mercado e do município ainda 
não se dirigiu até nós que es-
tamos neste perímetro com a 
intenção de destruir os nossos 
estabelecimentos comercias, 
porque estão cientes de que 
estamos dentro do mercado”, 
disse.  
Por seu turno, Argelino Ma-
nhique, vendedor de chinelos e 
cosméticos no mesmo mercado, 
disse que foram dados um pra-
zo de sete dias para procede-
rem com a remoção das barra-
cas para o interior do mercado, 
mas ele ainda não começou a 
construir a barraca por falta 
de fundos. 
Questionado se todos os vende-
dores foram atribuídos espaço 
para continuar a desenvolver 
as suas actividades, Manhique 
disse não ser todos os vende-
dores que conseguiram espaço 
por que o mercado é pequeno.   

Depois de uma manhã em pol-
vorosa no mercado Patrice Lu-
mumba, a nossa equipa diri-
giu-se para a zona da paragem 
da “Casa Branca”, onde o co-
mércio informal fluía de vento 
em pompa, mas de forma de-
sordenada, tendo em conta que 
aquela paragem é o limite de 
separação entre dois populosos 
bairros do Município da Matola. 
Referimo-nos ao Trevo e Línga-
mo. Logo à nossa chegada nota-
mos que aquele aglomerado de 
pessoas que era característico 
naquele local foi reduzido a zero, 
não havia vestígios de que ali al-
gum dia foi um mercado infor-
mal de referência para os dois 
bairros. 
O nosso primeiro contacto foi 
com Sérgio Tembe, dono da 
maior mercearia naquela área, 
pois ocupava um espaço de 
15/30 metros quadrados, que 
nos conta que o município emi-
tiu um aviso com o prazo de 
quatro dias, entre os dias 11 e 
14 de Maio, para proceder a re-
moção das suas infra-estruturas. 
“O município peca por não ter 
conversado connosco, na iden-
tificação de um mercado ou es-
paço para recomeçarmos a nossa 
actividade económica. O pior 

Mercado de Malhampsene renasce dos escombros 

O mercado de Malhampsene 
foi recentemente parcelado e 
alberga vendedores retirados 
dos bairros da Liberdade, Mu-
lotana e os que estavam nas 
bermas da EN4. O município, 
para convencer os vendedores 
a entrarem naquele espaço, 
teve de colocar uma terminal 
de transportes semi-colectivos 
de passageiros ao lado do mer-
cado de modo a que os poten-
ciais clientes desçam do trans-
porte e entrem no mercado 
para fazer as suas compras. 
Tânia Rodrigues, vendedora 
no mercado de Malhampsene 
há uma década, disse à nossa 
reportagem que foram várias 
as vezes que o Município da 

Matola tentou lhes retirar do 
local mas sem sucesso. Cons-
truíram um mercado lá em 
baixo em direcção a Mulotana, 
mas recusamos ocupar aque-
le mercado porque os clientes 
não chegavam até lá, preferin-
do comprar tudo aqui no Ma-
lhampsene quando descessem 
do chapa. Mas agora estamos 
felizes, o município deixou-nos 
continuar a vender neste espa-
ço e por ter colocado a termi-
nal dos chapas junto ao merca-
do”, disse. 
Mas Tânia demonstrou uma 
certa insatisfação pelo facto de 
o mercado ainda não possuir 
uma vedação e armazém onde 
possam deixar o seu produto.

Entretanto, o porta-voz do 
Município da Matola, Fir-
mino Guambe, disse que o 
município está a organizar 
os mercados, com especial 
enfoque nos vendedores que 
exercem as suas actividades 
na via pública ou nas ber-
mas da estrada, abandonan-
do os mercados. “Se formos 
a reparar, nós temos merca-
dos em todos os bairros e há 
bairros que têm mais de um 
mercado, mas não temos ven-
dedores no interior dos mes-
mos, pretendemos que todos 
estes vendedores que estão 
na rua exerçam a sua activi-
dade económica no interior 
do mercado”, disse Guam-
be, acrescentando que todos 
os vendedores informais nos 
bairros onde a nossa equipa 
de reportagem visitou foram 
informados atempadamente 

para abandonar aqueles lo-
cais, porque a sua vida estava 
em risco e por representar um 
mau aspecto para a cidade 
da Matola. Guambe diz que 
uma parte das barracas foi 
removida pelos próprios ven-
dedores e estes foram enqua-
drados em alguns mercados, 
como é o caso do mercado do 
Fomento, Trevo, entre ou-
tros.
Em relação ao Língamo, 
onde a maioria dos vendedo-
res se queixa de não ter um 
lugar para continuar a exer-
cer a sua actividade comer-
cial, o porta-voz disse que 
enquadraram mais de 900 
vendedores informais em al-
guns mercados da urbe, dos 
quais 56 foram enquadrados 
no mercado de Trevo, e isso 
começou pela organização 
do espaço, onde as máquinas 

roncaram durante uma sema-
na a limpar aquele espaço. 
Mas reconhece que persis-
te uma certa dificuldade no 
enquadramento de alguns 
vendedores, tanto que neste 
momento estão a identificar 
outros espaços nos mercados 
da urbe. 
O porta-voz destaca que esta 
actividade de remoção de bar-
racas da via pública não só 
está a decorrer no Município 
da Matola, como também em 
todo o país, pois visa organi-
zar os espaços públicos face 
a pandemia da Covid-19. E 
deste modo podem sensibilizar 
melhor os vendedores sobre as 
medidas de prevenção da Co-
vid-19, fornecendo baldes e sa-
bão para a lavagem das mãos 
no interior dos mercados.  
Questionado sobre os próxi-
mos passos que a edilidade 
pretende tomar em relação 
ao ordenamento da cidade, 
Guambe disse que “pretende-
mos começar a trabalhar com 
residências que têm barracas 
e mercearias nos seus quin-
tais. Temos que perceber que 
os espaços concebidos para 
habitação são para habita-
ção, porque não podemos ter 
ao longo dos nossos quintais 
mercearias e barracas, por-
que isto é contra a postura 
municipal”, revelou. 
O porta-voz salientou que a 
edilidade vai continuar a de-
molir as barracas até que não 
haja mais vendedores na ber-
ma da estrada.   

“Queremos acabar com a venda informal nos passeios e à berma da estrada”

é que antes do prazo terminar 
uma equipa de Electricidade de 
Moçambique deslocou-se ao lo-
cal e removeu todos os postes 
que forneciam energia eléctrica 
a mais de 15 barracas que esta-
vam naquele local, sendo que a 
maioria dos comerciantes ainda 
estava no processo de retirada 
dos produtos frescos dos frigo-
ríficos no interior das barracas”, 
explicou, acrescentando que o 

produto que tinha no interior do 
seu estabelecimento comercial 
não era possível retirar em 15 
dias, quanto mais num prazo de 
quatro dias, devido ao tamanho 
e quantidade da mercadoria. 
Tembe clama por ajuda ao mes-
mo município que destruiu a sua 
barraca, para que identifique 
um espaço onde ele, juntamente 
com dezenas de outros vende-
dores, possam voltar a exercer 
a sua actvidade económica, até 
porque alguns estão com dívi-
das com a banca e no BAU. No 
entanto, actualmente arrendou 
um espaço em construção jun-
to à Avenida União Africana, 
onde exerce 15 porcento da sua 
actividade económica, compara-
tivamente ao que exercia no an-
terior estabelecimento comercial. 
No entanto, Castro Tivane, pro-
prietário de um salão de beleza 
que também foi demolido por 
uma buldózer naquela área, con-
tradiz a Sérgio Tembe, dizendo 
que foram avisados em 2015 
para começarem a abandonar 
aquele espaço porque a edili-
dade de Calisto Cossa já não 
queria ninguém naquela área, 
mas optaram por continuar no 
local. Tanto que o penúltimo 
aviso foi há quatro meses para 
que os vendedores começassem 
a retirar as suas barracas.  “Sa-
bes, o mais caricato é que depois 
daquele aviso o número de ven-
dedores começou a aumentar, as 
pessoas ficavam aglomeradas de-
baixo deste poste de alta tensão 
próximo à estrada, talvez seja 
por isso que tenham emitido o 
aviso com quatro dias de antece-
dência para destruirmos as nos-
sas barracas”, disse. 
Contudo, lamenta o facto de 
o município ainda não lhes ter 
indicado um espaço onde pos-
sam continuar a exercer a sua 
actividade económica, tendo em 
conta o fluxo de clientes que eles 
tinham naquela área.  

Sérgio TembeCastro Tivane

Firmino Guambe
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The demobilization and 
disarming of the militia of 
Mozambique’s main op-
position party, Renamo, 
and the reintegration of 
its members, either into 
the defence and security 
forces or into civilian so-
ciety, resumed last week 
after a lengthy hiatus. 

The demobilisation 
began immediate-
ly after President 
Filipe Nyusi and 
Renamo leader 

Ossufo Momade signed a peace 
agreement on 6 August 2019. 
Just ten Renamo fighters were 
demobilized and the process 
ground to an immediate halt. 
The delay was blamed on donors 
failing to disburse the money 
needed for the demobilization.
But the demobilisation resumed 
on Thursday in the locality of 
Savane, in Dondo district in the 
central province of Sofala. The 
resumption was witnessed by 
Nyusi, Momade, and the Special 
Envoy of the United Nations Se-
cretary General for Mozambique, 
Mirko Manzoni, who coordinates 
the international contact group, 
which is supposed to facilitate 
the dialogue between the gover-
nment and Renamo.
Over a two day period (Wednes-
day and Thursday), 38 former 
Renamo guerrillas were demo-
bilized. Renamo claimed it has 
5,200 men under arms to be de-
mobilized – a figure which is cer-
tainly a gross exaggeration.
Nyusi said the demobilization, 
disarming and reintegration 
(known by the acronym DDR) 
is a complex process, but expres-
sed his pride in the fact that it 
is being led by Mozambicans. 
He thanked Momade for his 
presence, saying that “above all 
the distrust, he has been firm in 
seeing us continue to the final re-
sult”.
Nyusi stressed that the DDR is 
open to all those who were once 
part of Renamo. They should 
apply for demobilization now, he 
said, because once the DDR has 
been closed, it will be very com-
plicated to re-open it.
This was clearly an invitation 
to the Renamo dissidents in the 
self-styled “Renamo Military 

Junta” to hand in their weapons 
and join the demobilization.   
Nyusi said the government is 
open to Renamo’s concerns, and 
if Renamo thinks anything is 
going wrong, then it should be 
simple to bring the parties toge-
ther to discuss it. It was healthy, 
he added, for former enemies to 
sit together and discuss the futu-
re of Mozambicans.
“Yesterday (Wednesday) we 
successfully began the demobi-
lization of 20 fighters, and I am 
happy to hear that they have ar-
rived with their families”, added 
Nyusi. He urged Mozambican so-
ciety to welcome with open arms 
the former guerrillas.
The major “reintegration” or 
“reinsertion” of the former Rena-
mo fighters will be made by the 
Mozambican people, he declared, 
“and so they should be well re-
ceived in their families, and in 
their villages, localities, adminis-
trative posts or towns”.
Nyusi called for unity among 
Mozambicans, particularly at 
the moment when the country 
is under attack from terrorists 
in the northern province of Cabo 
Delgado. He warned that anybo-
dy who identified with the Cabo 
Delgado terrorists will deserve 
the same treatment reserved for 
all those who want to divide the 
country.
For his part, Ossufo Momade 
praised the efforts of President 
Nyusi and of the Contact group 
to ensure a successful outcome to 
the peace process.
The present ceremony represents 
an unequivocal commitment to 
maintain peace, stability, har-
mony and national reconcilia-
tions, values for which our late 
President, Afonso Dhlakama, al-
ways fought”, said Momade.
Despite Nyusi’s conciliatory wor-
ds, the leader of the Renamo 
Military Junta, Mariano Nhongo 

Renamo demobilisation restarts

Coral south flng project on schedule
Mozambique’s National Petroleum Institute (INP), the regulatory body for oil and gas operati-

ons, is confident that the construction and installation of the Coral South floating liquefied 
natural gas (FLNG) unit is going ahead in accordance with the agreed calendar, with no signifi-

cant delays.  AIM  english

immediately called the resump-
tion of DDR “null and void”. 
Speaking by phone to journalists 
in Beira, Nhongo said he had not 
been notified about the Thurs-
day ceremony.
This is hardly surprising since 
Nhongo has explicitly rejected 
last August’s peace agreement, 
and has sent his men to stage 
a series of murderous ambushes 
against vehicles on the main 

roads in the central provinces of 
Manica and Sofala.
He has dismissed Momade as “a 
traitor”, and has claimed that he 
is now the true leader of Rena-
mo – even though Momade won 
an election at a Renamo Con-
gress in January 2019 to become 
the party leader.
Nhongo said the current demobi-
lisation is worthless, and deman-
ded that the peace agreement be 
renegotiated.
“What they are doing is no-
thing”, he said. “Even the guer-
rillas who are handing over their 
weapons will later join us”.
He once again demanded that 
Momade be removed from the 
leadership of Renamo, accusing 
him of diverting the negotiations 
with the government away from 
the ideals supposedly champio-
ned by Dhlakama.
On Friday, Mirko Manzoni said 
he was willing to meet with 
Nhongo. “We are available for 
discussions if the goal is peace”, 
he told reporters. AIM

Macomia: terrorists fall 
into army ambush

Some of the terrorists who at-
tacked and briefly occupied the 
town of Macomia, in the nor-
thern Mozambican province of 
Cabo Delgado on 28 May, fell 
into an ambush mounted by the 
defence and security forces at the 
Nova Zambezia village last Fri-
day, according to a report in the 
independent newssheet “Media-
fax”. 
 The group of terrorists had hija-
cked a pick-up truck, which they 
loaded with goods looted from 
Macomia. But as they entered 
Nova Zambezia, a contingent of 
the government forces was wai-
ting for them.
 The report claimed that “many” 
of the islamist bandits died in 
the ambush, but did not put a 
figure on their losses.
 One of the “Mediafax” sources 
said “Few of them (the terro-
rists) escaped”.
 After the ambush the Nova 
Zambezia villagers helped them-
selves to the loot abandoned by 
the terrorists.
 But the following night, a group 
of terrorists returned to Nova 
Zambezia and, perhaps in reven-
ge, murdered several of the villa-
gers. Few details of this engage-
ment are yet available.
 There are 52 villages in Maco-
mia district and, to date, the 
islamists have attacked 37 of 
them. Some of the villages have 
been attacked several times, and 
their former inhabitants have 
fled, seeking refuge in other dis-
tricts, or in the provincial capi-
tal, Pemba.
The 28 May attack on Macomia 
town, coincided with raids on 
nearby villages and on the ad-
ministrative post of Chai. Chai 
is famed for being the site of the 
first attack against Portuguese 
forces by guerrillas of the libera-
tion movement, Frelimo, on 25 
September 1964.
 Chai residents fled into the bush 
to escape from the islamists, but 
began to return to their homes 
as from Tuesday. One source 
in the local administration told 
“Mediafax” that they discovered 
six lifeless bodies, all of whom 
had been shot.
 The terrorists also burnt down 
several houses, and the Chai 
health centre. The raiders occu-
pied Chai for four days. AIM

In Mozambique, the Covid-19 
pandemic has thrown at least 
39,500 workers out of their jobs, 
according to Labour and Social 
Security Minister Margarida 
Talapa.  
Speaking on Thursday in the 
northern city of Nampula, Ta-
lapa said these redundancies 
resulted from the closure, sus-
pension or reduction of labour 
in 1,150 enterprises across the 
country. This blow is to em-
ployment across the entire eco-
nomy, but Talapa mentioned 
in particular the hotel industry, 
trade, transport, agriculture, 
construction, mining, timber 
and services.
She insisted that, despite Co-
vid-19, the government is 
seeking strategies so that its 
labour and employment plans 
can be carried out successfully.
“We know that one of the pro-
mises made was to increase 
production and productivity, 
but the Covid-19 pandemic 
obliges us to draw up another 
strategy to implement this”, 
she said.
Talapa did not like what she 
observed on the streets of 

Nampula, where many citizens 
are failing to wear masks and 
are oblivious to the need for so-
cial distancing.
“I saw that we still have a lot 
of work to do in Nampula”, she 
said. “The number of Covid-19 
cases announced by the Health 
Ministry is worrying, and the 
best remedy lies with us – that 
is, we have to comply with the 
state of emergency measures”.
She appealed to workers and 
employers to act as social mo-
bilisers to prevent any further 
spread of Covid-19. “To save 
our lives and those of our fami-
lies we would like everyone to 
act as a mobiliser, so that we 
can strictly comply with the 
emergency measures, particu-
larly regular hand washing and 
social distancing”, she said.
Talapa also offered the Secreta-
ry of State for Nampula, Mety 
Gondola, 15,000 face masks, 
and assorted hygiene and clea-
ning material
“This is just a small contribu-
tion”, she said. “We know it’s 
not enough, but it adds to the 
efforts made by the province. 
AIM

Pandemic costs 39,500 
mozambican jobs
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Cerca de 16 mil internautas vivencia-
ram uma nova experiência ao assis-
tir, através das páginas do Facebook 
do Standard Bank e da Televisão de 
Moçambique (TVM), o show live do 
Ghorwane, ocorrido recentemente em 
Maputo.
Trata-se de iniciativa que resulta de 
uma parceria entre o Standard Bank, 
a TVM e a Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) e que tem por ob-
jectivo a propagação de mensagens 
sobre a prevenção do novo coronaví-
rus e entreter o público, através da 
música sob o slogan #FicaEmCasa.
A propósito desta reinvenção tecno-
lógica dos artistas com vista a apro-
ximarem-se do público, em geral, os 
internautas elogiaram a iniciativa do 
banco e seus parceiros, por terem le-

vado o entretenimento 
às pessoas confinadas.
Um dos internautas, 
Anderson Machava, 
artista moçambicano, 
ligado às artes cénicas 
(teatro), disse após as-
sistir ao show live, a 
partir da sua casa, ser 
importante que o ban-
co continue a levar a 
cabo iniciativas seme-
lhantes, porque desta 

forma apoia na luta contra a pande-
mia da covid-19, bem como contribui 
para a massificação da música mo-
çambicana no geral.
“Eu acho que é uma oportunidade, 
acima de tudo, para que os artistas 
percebam que existe um espaço para 
se sair daquilo que era a forma tra-
dicional de estar, que se resumia em 
actuações no palco com o público. 
Esta é a diferença, no sentido de que 
agora têm um público não físico, mas 
virtual”, explicou Anderson Machava.
Por sua vez, Ray Rodrigues, músico 
moçambicano, que assistiu o espectá-
culo através do seu computador, em 
casa, referiu que a iniciativa do Stan-
dard Bank é louvável na medida em 
que está a conseguir levar a música às 
pessoas, através das redes sociais.

O Governador da Província de Inham-
bane, Daniel Francisco Chapo, reinau-
gurou, semana passada, a embarcação 
Baía de Inhambane, reabilitada depois 
de ter sido destruída pelo ciclone Dineo 
de 2017. A reabilitação foi totalmente 
financiada pela Sasol.
Quando Inhambane foi fustigado pelo 
ciclone Dineo, as pontes cais da cidade 
de Inhambane e de Maxixe ficaram da-
nificadas, bem como as duas embarca-
ções da Transmarítima. Numa primeira 
fase, a Sasol financiou a reabilitação das 
pontes e depois a embarcação agora rei-
naugurada.
A embarcação Baía de Inhambane be-

neficiou de uma re-
novação total com 
financiamento total 
da petroquímica Sa-
sol. Daqui em diante a 
multinacional vai ga-
rantir assistência finan-
ceira por um ano para 
questões da sua manu-
tenção.
A entrada em funcio-
namento desta em-
barcação vai aliviar o 
sofrimento das mais de 

3000 pessoas que todos os dias saem da 
cidade de Inhambane para a de Maxixe 
e vice-versa.
O Governador de Inhambane, Daniel 
Francisco Chapo, revelou que além do 
número que fazia a travessia pelo mar, 
havia quem usasse a via terrestre, mas 
assegurou tudo faz parte do passado.
Já o director-Geral da Sasol, Ovídio 
Rodolfo, recordou das inaugurações das 
pontes, após o Dineo, também com fi-
nanciamento da petroquímica. Rodolfo 
assegura que este e mais apoios que a 
multinacional tem vindo a prestar, no 
âmbito da responsabilidade social, são 
para o bem da comunidade.

Cerca de três milhões de subescritores 
da Moçambique Telecom (Tmcel) re-
cebem, desde 1 de Junho, Dia Inter-
nacional da Criança, mensagens de 
sensibilização pública em massa (bulk 
sms, em inglês) visando a promoção 
dos direitos da criança, no contex-
to da Covid-19 que assola o mundo. 

A acção, que resulta da 
parceria com a Organiza-
ção Não-governamental 
Cristã, World Vision-Mo-
çambique, encere-se no 
âmbito das celebrações da 
Quinzena da Criança que 
vão até ao próximo dia 16 
de Junho, Dia da Criança 
Africana.
“Esta é uma demonstra-
ção clara de como é que o 
sector privado e organiza-
ções não-governamentais 
como a nossa se podem 
unir e agregar valor aos 
esforços de prevenção e 
resposta à Covid-19 lide-
rados pelo Governo. As-
sim deve ser para que as 
nossas flores jamais mur-
chem”, disse Eleutério Fe-
nita, Director de Advoca-

cia e Justiça para a Criança.   
As mensagens em causa serão disse-
minadas ao longo do presente mês de 
Junho.  
De recordar que neste ano as celebra-
ções do Dia Internacional da Crian-
ça decorrem sob o lema: “Proteger a 
Criança é Proteger Moçambique”.

Para assinalar o Dia Mundial do Am-
biente, 5 de Junho, a Nacala Logistics 
promoveu uma palestra online sobre 
“Mineração, logística e conservação da 
biodiversidade”. A sessão contou com a 
participação de todos os colaboradores 
da Nacala Logistics ao longo do Corre-
dor Nacala. 
A iniciativa enquadra-se na política de 
sustentabilidade que a empresa desen-
volve, promovendo junto dos seus cola-
boradores boas práticas ambientais. Só 
nos últimos meses, a Nacala Logistics 
plantou cerca de 40.500 árvores nativas 
e exóticas, abrangendo uma área de 
4.83 hectares ao longo de todo o Cor-
redor de Nacala. A empresa procedeu 
ainda ao repovoamento de mangal em 
Nacala, numa extensão de 6.23 hecta-
res. A iniciativa tem como objectivo a 

recuperação de áreas degradadas, de 
forma a manter o equilíbrio ecológico e 
de mitigar o impacto das operações no 
meio ambiente. A campanha de plantio 
envolve trabalhadores, escolas e comu-
nidades locais.
A preservação da natureza faz parte 
dos valores da empresa, apostando no 
desenvolvimento sustentável local e na 
realização de campanhas de educação 
ambiental para os seus colaboradores, 
nomeadamente no que toca à separa-
ção selectiva de resíduos gerados nas 
operações, plantio de mudas, repovoa-
mento do mangal, uso racional dos re-
cursos e limpeza das praias, entre ou-
tras iniciativas.  
A Nacala Logistics realiza estudos e faz 
também o controlo e a monitorização 
da biodiversidade marinha de gran-
de porte na baía de Nacala, de forma 
a poder perceber se existem eventuais 
impactos resultantes das operações no 
Porto de Nacala. 
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi 
instituído pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 1972, com o ob-
jectivo principal de chamar a atenção 
para os problemas ambientais e para a 
importância da preservação dos recur-
sos naturais.

Standard Bank, TVM e UEM associam-se 
ao movimento FicaEmCasa

Governador de Inhambane reinaugura 
embarcação reabilitada pela Sasol

World Vision e Tmcel promovem 
sensibilização pública

Nacala Logistics investe em 
programas de protecção ambiental

Marcas em Movimento
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economia

Consórcio avança com plataforma de gás natural em Moçambique
O consórcio Coral Floating Liquefied Natural Gas SA anunciou a conclusão da montagem do primei-
ro módulo do casco da plataforma que irá produzir gás natural no norte de Moçambique. O consór-
cio refere que foi montado o módulo de geração de energia na plataforma Coral-Sul FLNG na Coreia 

do Sul.

PIB do país vai abrandar 
2,2%- revela consultora 
Fitch

“Na Fitch Solutions, antecipa-
mos que o PIB [Produto Interno 
Bruto] real de Moçambique vai 
abrandar de 2,2% em 2019 para 
0,7% em 2020”, lê-se num rela-
tório sobre a economia moçam-
bicana.
De acordo com o documento, 
citado pela Lusa, “a pandemia 
da Covid-19 e a crise económica 
mundial vão pesar na procura 
pelas exportações de matérias-
-primas de Moçambique este 
ano”, a que se juntam as fragili-
dades internas.
“As fraquezas estruturais no con-
sumo privado e no investimento 
público vão ser potenciadas pelo 
impacto da propagação do vírus 
em vários sectores da economia”, 
acrescenta-se no relatório.
A expectativa dos analistas desta 
consultora detida pelos mesmos 
donos da agência de notação fi-
nanceira Fitch Ratings é que a 
recuperação nas exportações e o 
aumento do investimento estran-
geiro nos projectos de extracção 
de gás natural favoreçam a re-
cuperação económica a partir do 
próximo ano, que deverá acelerar 
para 4,2%, “apesar de a incerte-
za sobre a duração da pandemia 
colocar estas previsões em risco”.
Sobre a política monetária defini-
da pelo Banco de Moçambique, 
a Fitch Solutions antevê que a 
taxa de referência, que já des-
ceu de 21,75% em Abril de 2017 
para 11,25% em Abril deste ano, 
desça ainda mais, para 10,5% no 
final do ano.
O número de mortos em África 
devido à Covid-19 subiu para 
4.493, em mais de 157 mil casos, 
nos 54 países, segundo os dados 
mais recentes da pandemia no 
continente.
Moçambique regista 316 casos de 
infecção pelo novo coronavírus e 
dois mortos.
A nível global, segundo um ba-
lanço da agência de notícias 
AFP, a pandemia da Covid-19 já 
provocou mais de 382 mil mortos 
e infectou mais de 6,4 milhões de 
pessoas em 196 países e territó-
rios.
Mais de 2,7 milhões de doentes 
foram considerados curados.
A doença é transmitida por um 
novo coronavírus detectado no 
final de Dezembro, em Wuhan, 
uma cidade do centro da China.

“Inspectores das FADM devem ser impiedosos 
com práticas ilícitas”- exige Jaime Neto

Navio Post Panamax escala Porto da Beira

Atracou sábado, no Porto da 
Beira, o navio porta conten-
tores Post Panamax,“Wide 
Juliet”, com capacidade 5.440 
Teus de carga, 255 metros 
de comprimento e 37 metros 
de largura.Trata-se do navio 
com maior capacidade de car-
ga que alguma vez demandou 
o Porto da Beira, facto que 
representa um marco histó-
rico importante não só para 
a Cornelder de Moçambique, 
SA (CdM), mas também 
para todos os integrantes do 
Corredor Logístico da Beira.
Nos últimos anos, o Porto 

da Beira vem registando um 
crescimento significativo de 
carga contentorizada e não 
só, em resultado da agressi-
va estratégia comercial que 
a CdM vem desenvolvendo 
nos mercados da região, bem 
como do contínuo investi-
mento na  melhoria das aces-
sibilidades ao porto, aquisição 
de modernos equipamentos 
de manuseamento, expansão 
de áreas de armazenagem, in-
trodução de novas tecnologias 
e sistemas para optimizar as 
operações, factores que con-
correm para a melhoria do 
desempenho do porto, con-
ferindo maior confiança aos 
clientes e utilizadores.
Os investimentos realizados 
na dragagem de aprofunda-
mento do canal de acesso, 
bacia de manobras e cais de 
acostagem, também têm sido 
determinantes para que na-
vios de tipologia Panamax e 

Post Panamax, com grande 
capacidade de carga escalem 
Beira com maior regularidade.
O aumento da frequência de 
navios de grande dimensão, 
propicia economias de escala 
e desafia a todos operadores 
da cadeia logística do corredor 
– Operador Portuário, Cami-
nhos de Ferro, Transporta-
dores Rodoviários, Linhas de 
Navegação, Agentes Transitá-
rios, Empresas de Logística -   
a serem mais eficientes, com-
petitivos e de rápida resposta 
às necessidades dos clientes. É 
sem dúvida, um momento de 

viragem, há muito esperado 
pelos operadores logísticos e 
sobretudo pelos clientes e uti-
lizadores que consideram este 
corredor a sua rota natural, 
mais curta e de fácil acesso 
aos mercados internacionais.
O navio Post Panamax, Wide 
Juliet, propriedade da Medi-
terran Shiping Company, foi 
contruído em 2015. De referir 
que, nas últimas duas sema-
nas, o Porto da Beira tam-
bém recebeu o navio panamax 
MSC Gina, com 260 metros 
de comprimento e uma capa-
cidade de 4.056  contentores 
de carga.
A atracação regular deste tipo 
de navios, para além de con-
ferir maior credibilidade ao 
porto, contribui de forma sig-
nificativa para o crescimento e 
desenvolvimento de negócios 
nos mercados dos países da 
vasta região do hinterland ser-
vida pelo Corredor da Beira.

 A meio a dois conflitos 
na região Centro do País, 
com  a Junta Militar  da 
Renamo, e no Norte, em 
Cabo Delgado, com  a 
situação dos insurgen-
tes, o  ministro da Defesa 
Nacional, Jaime Neto, 
exigiu  semana   finda aos 
serviços de inspecção 
do sector para serem 
impiedosos com práti-
cas ilícitas na gestão 
dos recursos das Forças 
Armadas, defendendo a 
aplicação da lei.

Elísio Muchanga

Numa altura que 
as Forças Ar-
madas são cha-
madas ao teatro 
das operações 

em Cabo Delgado, de modo 
a travar o alastramento da 
insurgência que, segundo as 
autoridades, tem se mostra-
do complexa, são também 
chamados os inspectores do 
Ministério da Defesa, insti-
tuição que tutela as Forças 
Armadas, a serem impiedosos 
para omissões voluntárias de 
actos ilícitos.
 Este acto foi exigido pelo 
próprio ministro aos novos 
inspectores empossados, no-
meadamente o Inspector-
-geral da Defesa Nacional, 
Victor Muirequetule, e o 
Inspector-geral adjunto, João 
Cuinhane.

“Não há piedade e nem ha-
verá piedade para omissões 
voluntárias de ilícitos nos 
trabalhos inspectivos. Por 
isso convido todo o corpo de 
inspectores do sector da De-
fesa a observar somente e so-
mente a lei”, sublinhou Jai-
me Neto.
Os inspectores, continuou o 
ministro, não devem primar 
pelo trabalho político na sua 
actuação, mas pela imposição 
da lei.
“O cumprimento da legalida-
de administrativa e financei-
ra não se negoceia. Um ins-
pector não faz política, não 
tem clemência e nem deve 
confundir-se com os demais 
funcionários”, disse Jaime 
Neto.
Os inspectores do Ministério 
da Defesa Nacional devem 
ser capazes de detectar actos 
ilícitos na gestão dos recursos 
da instituição, promovendo a 
sua correcção e responsabili-
zação.
Para Neto, num contexto 
de dificuldades financeiras 
os serviços de inspecção de-
vem insistir na contenção da 
despesa pública e combater 
o nepotismo, favoritismo e 
clientelismo.
 Recorde-se que o Ministério 
da Defesa tem registo de ca-
sos de desvio de fundos pro-
tagonizados por funcionários 
adstritos ao ministério, com 
o mais recente caso de des-
vio de cerca de 36 milhões de 
meticais, num processo lide-
rado por dois militares afec-
tos ao sector de vencimentos, 
no Comando do Exército.
 Estes adulteravam o núme-
ro de efectivos do Comando, 
fazendo com que se pagasse 
salários a pessoas que não 

existem na instituição, valor 
que era canalizado a contas 
de familiares, conhecidos e 
pessoas com quem tinham re-
lações amorosas.
Durante o pagamento de sa-
lários indevidos havia pessoas 

que recebiam ordenados acima 
da tabela salarial das Forças 
Armadas, outras chegavam a 
receber duas vezes em apenas 
um mês, num esquema que le-
sou o Estado em cerca de 36 
milhões de meticais.
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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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O que estariam a ver Adelino Muchanga, 
Isac Chande e Ana Maria Gemo, na imagem 
que logo se impõe? É uma questão com for-
ros de fofoca e a fofoca abre sempre espaço 
para especulações. Numa sociedade erigida 
pelo secretismo, narrativas alternativas fazem 
escola. A imagem sugere as traquinices da sala 
de aulas, quando alunos escrevem em peque-
nos papeis que andam de mão em mão, com 
risinhos pouco discretos, horrores do professor 
demasiado ocupado a tingir o quadro negro de 
branco (uma frase que ganha outros contornos 
com os protestos nos EUA). Estaria Gemo a 
dizer quem irá a seguir para barra da justiça 
responder por corrupção. Adelino Muchanga 
com este sorriso maroto deve estar a colocar esta 
pergunta retórica «também esse?», são também 
tantos, isso já digo eu, mas não que eles não 
soubessem. Ou estariam todos eles a dizer que 
teriam se adiantado à PGR e conseguiram (PS: 
ironia) tirar o véu sobre New Man, a cumprir 
o repto lançado no Parlamento à PGR pela 
bancada da Frelimo, logo pela bancada da 
Frelimo. Somos uma sociedade marcada por 
falsos desafios e pseudo-debates. Agora, 
mais um exemplo, colocamo-nos a debater 
a pertinência ou não da mudança do nome 
que marca a selecção nacional, «mam-
bas», para um nome mais rentável (para 
quem?). Teria sido sugestão de Giani 
Infantini, aquando da visita à Moçambi-
que, e que Feizal Sidat prometeu cumprir 
na letra e no espírito, como se tem por 
hábito dizer actualmente para inflamar 
os discursos? Nunca saberemos. O que 
sabemos é que, em «Rainhas da Noite» 
de João Paulo Borges Coelho, há uma 
personagem chamada Travessa, mesmo 
que no início pareça estranho, depois, 
com ajuda do narrador, percebemos que 
não podia ter outro nome, se não aquele. 
Pode ser o mesmo com «mambas» ou 
com o nome que se vai impor a seguir, já 
que o debate é só mesmo uma capa para 
o que já foi definido. O que acontece no 
palco é só para nos entreter, tudo já foi 
negociado nos Bastidores. Ivone Soares 
sabe bem disso e deve estar a contar a 
Samuel Samo Gudo, o volte-face na indi-
cação de Gustavo Mavie para o Conselho 
de Ética. Its all political. Joel Libombo, 
Filimone Meigos e Julieta Matsimbe 
devem se estar a rir mesmo desta vida de 
mentira que temos, a dizerem «nos nossos 
tempos é que era!».

Bastidores 
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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

 Esperamos que o teu dia 
tenha sido magnífico e que 

a tua casa tenha ficado 
repleta de sorrisos 
e a tua vida tenha 
sido preenchida por 
inúmeros momen-
tos de alegria e que 
nunca te falte saúde 
nem força de von-

tade para levantares 
todos os dias. Que 

este novo número na 
tua idade venha com in-

contáveis boas notícias e 
que uma delas seja a harmonia no teu lar. 
Parabéns Adonias!

Hoje é um dia memorável 
e cheio de alegrias. É 

inacreditável como 
o tempo correu tão 
depressa para 
nós. Ainda me 
lembro dos teus 
primeiros pas-
sos, tu caías e le-

vantavas e caías 
de novo, sempre 

fazendo tentativas. 
E hoje já estás percor-

rendo caminhos sozinha. 
Mas eu sei que terás sabedoria para en-
frentar os obstáculos que a vida nos impõe. 
Votos da Mila.

Melba Macuácua

Adonias Manhique 

Márcia

Lúcia Fabiana  

Hoje, não é um dia como 
os demais, pois ele se 

destaca por ser o dia 
que Deus te trouxe 
ao mundo. Desejo 
que possas con-
fiar na esperan-
ça, pois acredito 
que a tua força 
de vencer sairá 

para se tornar re-
alidade trazendo à 

tua vida sucessos e 
alegrias por veres os 

teus sonhos realizados. 
Na vida contes com as passagens 
tristes, assim como as alegres para 
que possas ser importante. 

É fácil perceber a en-
ergia positiva que 

emana nos cora-
ções que te dese-
jam o bem. Hoje 
o dia te per-
tence, afinal, 
um aniversário 
significa mais 

do que se possa 
imaginar. Basta 

que se faça uma 
reflexão sobre todos 

o s acontecimentos deste ano 
que finda e preparar novas atitudes 
para o que se inicia. A tua felicidade sig-
nifica tanto para mim que não saberia 
viver sem ter certeza do teu bem-estar. 

Ninah, hoje tu fazes anos 
e esperamos que o dia 

te felicite com um 
belo sorriso do sol 
entrando pela tua 
janela, para que 
possas sentir a gra-
ciosidade da vida e 

como ela se revela 
feliz nas pequenas 

coisas. Escolhas sempre 
o certo, sejas honesta, per-

severante e abras os braços para a 
vida com o coração cheio de amor. 
E espero que possas estar cercada 
de pessoas que te amam.

Ninah Rosa

Tu és um colega adoráv-
el, meigo e carinhoso, 

merecendo no dia de 
hoje muitas alegri-
as. Que o Papai do 
Céu te proteja e 
abençoe sempre 
por todos os dias 
da tua vida que 
estás apenas a 

começar. O nosso 
coração se enche de 

felicidade por estar 
sempre presente, vendo 

um sorriso brilhar no teu 
rosto. 

Pedro Maluvele Jéssica Rajane
O tempo nunca poderá 

apagar  a  l inda 
história que nos 

une. Obrigada 
por seres a mel-
hor amiga. Fe-
liz aniversário! 
A nossa vida 
tem mais valor 
quando encon-

tramos alguém 
que entende a nos-

sa essência e embala 
o nosso coração nos 

momentos mais difíceis. Parabéns 
amiga e obrigada por todos estes 
anos de amizade genuína e lealdade 
incomparável. De amigas.

     Existem missões que 
são extremamente 

sublimes nesta 
v i d a ,  a l g u -

mas imitam 
a  n o b r e z a 
do amor de 
Deus, outras 
a justiça, a 
cultura,  a 
saúde, pro-

jectos, mas 
todas são exer-

cidas por profis-
sionais. Indepen-

dentemente de qual 
seja, ela merece o respeito, gratidão e 
agradecimentos. Tu és um amigo dedicado 
e digno da mais profunda admiração pela 
formação incansável e determinado. 

Idelson 
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cultura
O passado e futuro da Kurika na Kulungwana

Desde esta a última quinta-feira, pode ser vista a exposição virtual “Kurika|Passado”. E, a partir desta 
terça-feira, pelas 18 horas, pode ser vista “Kurika|Futuro”. O link da mostra será partilhado através das 

redes da Associação Kulungwana

Governo incentiva 
exploração das 
potencialidades 
turísticas nacionais

E-books: a literatura possível em 
tempos de pandemia

A ministra da Cultura e Tu-
rismo, Eldevina Materula, 
efectuou, recentemente, uma 
visita de trabalho ao Distri-
to de Matutuine, na Provín-
cia de Maputo. A visita teve 
como intuito conhecer com 
profundidade o trabalho que 
está a ser realizado pelos ope-
radores turísticos a nível da 
área e, sobretudo, interagir 
com os operadores de em-
preendimentos turísticos do 
Estado concessionados a ter-
ceiros.
Eldevina Materula escalou, 
primeiro, a Reserva Especial 
de Maputo, onde incentivou 
a Administração a envolver 
as comunidades nos projectos 
locais para que se sintam par-
te dos investimentos turísti-
cos da instituição. A Ministra 
apelou para que se coloque a 
Reserva Especial de Maputo 
no Mapa das Maravilhas de 
Moçambique e incluí-la na 
promoção no turismo domés-
tico. Na sua visita, Materula 
escalou os empreendimentos 
White Pearl, Complexo Turís-
tico Ponta Malongane e Vista 
Alta. 
Já na Ponta de Ouro, a Mi-
nistra visitou os empreendi-
mentos turísticos Kaya Kwe-
ro, Coco Rico, Motel do Mar, 
Acampamento da Ponta de 
Ouro e as obras de Raiz do 
Mercado Cultural da Ponta de 
Ouro, que terá 38 lojas.
As obras avaliadas em 28 mi-
lhões de meticais estão a ser exe-
cutadas pelo Instituto Nacional 
do Turismo (INATUR) e em 
dois meses estarão concluídas. 
Eldevina Materula garantiu que 
o mercado será inaugurado ainda 
este ano.
O Governo quer potencializar 
todas as riquezas turísticas na-
cionais e que os moçambicanos 
conheçam e explorem essas po-
tencialidades. Na sua visita à 
Província de Maputo, a Ministra 
esteve acompanhada pelo Direc-
tor Geral do Instituto Nacional 
do Turismo(INATUR), Jeremias 
Manussa, o Director de Inves-
timentos do INATUR, Nuno 
Fortes e o Director Nacional 
do Turismo Candido Langa. 

O mercado editorial 
também está suspenso. 
Enquanto nos habitua-
mos ao novo normal, uma 
outra forma de ter aces-
so a literatura se impõe. 
Vamos ainda perceber se 
é apenas um espasmo ou 
uma prova pulsante de 
vida, um caminho a ser 
seguido, mesmo depois 
de a vida voltar ao antigo 
normal 

Elton Pila

Uma hecatom-
be impôs uma 
paragem brus-
ca da vida. O 
abismo a seguir. 

Caracteres a descansarem so-
bre o peso do prelo, enquan-
to todos aprendemos a viver 
os novos tempos. Mas o ca-
minho para a ressurreição é 
feito do mesmo pavimento do 
caminho para a morte. Nun-
ca saberemos o que perdemos 
ou estamos a perder, enquan-
to o mercado editorial (do li-
vro físico) esteve e está com 
a placa “fechado” afixada na 
porta permanentemente. Mas 
o que ganhamos está a olhos 
vistos. Talvez também por 
isso se diga que o mundo não 
há-de ser o mesmo, depois de 
a pandemia passar. 
 Quando a palavra de ordem 
era ficar em casa, percebeu-se 
que podia ser um momento 
para a promoção da Litera-
tura e Leitura, já que as ve-
lhas justificativas de falta de 
tempo não podiam mais ser 
colocadas em cima da mesa. 
A Revista Literatas mostrou 
logo ao que ia pelo título 
“Contos e Crónicas para Ler 
em Casa” de uma colectânea 
com 15 autores, mais de mil 
downloads e muito mais pes-
soas alcançadas, o que já é 
bastante significativo se pen-
sarmos que somos um mer-
cado literário de uma média 
de 200 a 500 exemplares por 
edição. Seguiu-se o segundo 

volume, outros 18 autores, 
sem repetições. “Surpreen-
deu-me muito o impacto 
deste projecto, mas eu acho 
que o momento que nós vive-
mos acendeu uma outra luz 
nas pessoas”, disse Eduardo 
Quive, coordenador da co-
lectânea a meias com Mélio 
Tinga.
Os dois volumes foram dispo-
nibilizados de forma gratui-
ta, não fosse o preço do livro 
sempre chamado para que 
não se leia. “Ninguém paga 
pelo conteúdo disponível on-
line e a qualidade da internet 
não é aceitável”. A sustenta-
bilidade é ainda uma mira-
gem. Mas é um caminho que 
precisa ser feito, sobretudo, 
a começar pela construção 
do leitor. “Neste momento, 
a nossa maior preocupação, 
enquanto escritores, é sermos 
lidos, termos um público pre-
parado para ler, pessoas que 
não só gostem de ler, mas 
que sejam consumidores re-
gulares de literatura”.
A editora Trinta Zero Nove 
também já disponibilizou 
para download gratuito uma 
amostra de “eu rezemos só 
que me safo” de Marcelo 
D’Orta. Mas o espaço digital 
é também uma oportunidade 
para os autores sem editora 
se imporem, sobretudo, num 
mercado editorial pejado de 
burocracias. 
Hermínio Alves lançou “na 
terra que chove para os 
céus”, disponível na loja vir-
tual Amazon. É o primeiro 
livro do autor e a escolha 
da plataforma digital não foi 
feita ao acaso. “Faz algum 
tempo que investigo as novas 
plataformas de divulgação, 
promoção, aquisição e leitu-

ra de livros”, diz ele que fez 
o trabalho de final de curso 
no Instituto Superior de Ar-
tes e Cultura a olhar para 
os e-books. “Acredito que 
o futuro nos empurra nessa 
direcção e é nossa responsa-
bilidade compreender essas 
tecnologias e fazer o bom uso 
delas”, este livro é o primei-
ro caminho nesse sentido, 
ainda que reconheça várias 
barreiras que ainda terá de 
romper. “O nosso país ainda 
não está adaptado a este tipo 
de mercado, mas, precisamos 
começar de algum lado”.
Pedro Afo chegou também 
nessa leva. “O mundo pode 

não ser totalmente digital, 
ainda, mas caminha a passos 
bem largos para lá”. E é ao 
mundo que pretende chegar, 
fronteiras que seria difícil 
para um livro físico transpor. 
“Em “Poemas Gradeados” 
pretendia alcançar gentes de 
todos os oceanos, até mesmo 
aqueles que não têm a sorte 
de ser banhados nem pelo 
Pacífico, Indico ou Atlânti-
co” e conseguiu, faz saber.
Este é o primeiro livro. Mas 
não é o que se queria lança-
do há algum tempo. “Retra-
tos”, que é o título do que 
se conhecia, ainda será lan-
çado. Mas não é este ain-
da o tempo. “Os livros são 
que nem as estrelas, se sen-
tem muito intimidadas pe-
las nuvens. Quando o céu 
se enche de nuvens, elas se 
negam a existir, livros são 
essas estrelas que só apare-
cem quando o dia é delas”. 
A pandemia da covid-19 
e toda a violência que Mo-
çambique tem se estado a 
habituar a ver fazem bem 
as vezes das nuvens de que 

fala. E, neste livro, há refe-
rências deste tempo. “Estes 
poemas que vos escrevo são 
de tempos maus e clamam 
por melhores tempos”, escre-
veu na nota introdutória”. E 
os poemas atestam: “Quan-
do acabar/Estarei sozinho 
na mesma/Então deixem-me 
amar/Distante ou não/De 
água e sabão/Desinfectar o 
coração dessas gentes/Minar 
o mar de afagos/Para que 
me cruzes/ Vou caminhar 
no leito deste drama/ E en-
tregar-me a sombra/ Deste 
querer que se intimida/ As 
vozes destes que não querem 
amar”. 

A pandemia, se não inspi-
radora, foi, sobretudo, este 
tempo de repouso, que já se 
pode dar uma pausa e dar 
atenção ao que já andava 
dentro dele há muito tempo. 
“Os textos já estavam feitos 
em alguma cavidade do meu 
cérebro, mas só os escrevi 
agora”.
É Pedro Afo a apanhar o 
momento em flagrante e 
disposto a fazer dele poe-
sia. “Os tempos influenciam 
consciente ou inconsciente-
mente, não podemos negar”. 
E chama a colação a Poesia 
de Combate, até porque este 
livro, diz o autor. Ainda que 
não pareça, tem um pouco 
da insatisfação pela guerra 
travada em Cabo Delgado. 
Ainda que a nuvem negra 
que se impôs dê a luz neces-
sária para o lermos, não quer 
se deixar ficar pelo presente. 
“Os poemas foram escritos 
nesta pandemia, mas os seus 
efeitos estão para além destes 
tempos, a preocupação é in-
fluenciar relações depois des-
te alvoroço”.
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Escritores africanos erguem a voz contra racismo nos EUA

Vende-se

Contacto: 84 713 686 2

PUBLICIDADE

Banda Kakana lança videoclipe com 
o tema “Eu uso máscara”

Um abaixo-assinado com 
mais de 100 autores afri-
canos, entre eles os mo-
çambicanos Mbate Pedro 
e Virgília Ferrão, coloca 
os olhos na situação dos 
afro-americanos nos EUA 
para protestarem contra 
o racismo.

Elton Pila

Hoje, o mundo é 
todo ele protesto. 
Pandemónio, a 
seguir a pande-
mia. E o protes-

to tem nomes e rostos e frases 
de efeito. I Cant Breathe foram 
as últimas palavras de George 
Floyd, um homem, enquanto 
morria, em 8 minutos e 46 se-
gundos, aos joelhos de Derek 
Chauvin, outro homem. E não 
era preciso dizer que Floyd é 
negro e Chauvin é branco e po-
lícia para atestar o drama. Mas 

fica o registo para o que vem a 
seguir. 
I Cant Breathe está lado a 
lado com  I have a dream de 
Martin Luther King Júnior na 
luta contra os direitos civis. A 
morte de Floyd foi o rastilho 
para um barril de pólvora já há 
muito pronto a explodir. E nos 
perguntamos incrédulos como 
uma nação que se gaba de co-

locar homens no espaço, ainda 
se vê a braços com debates 
com estes. 
E não foi apenas o EUA, o 
mundo todos pôs-se a protes-
tar, com passeatas nas ruas, 
com gritos de «vidas negras 
importam», e muitas vezes a 
fazerem questão de lembrar 
que não estão a dizer que 
«apenas vidas negras impor-

Como parte da campanha de 
comunicação para combate 
e prevenção da Covid-19 de-
senvolvida pela h2n, a Banda 
Kakana lança um videoclipe 
que visa promover e incen-
tivar o uso massivo da más-
cara em locais públicos. A 
campanha de comunicação 
concentra-se na disseminação 
de mensagens de prevenção 
com base em tópicos especí-
ficos a cada semana. O lema 
desta semana é “use másca-
ra, proteja-te e proteja o pró-
ximo”. 
“É importante que todos 
usem uma máscara em pú-
blico, pois a maioria das pes-
soas com coronavírus não 
apresenta nenhum sintoma e 
sequer sabe que está infecta-
da”, diz Isabel Jorge, gestora 
de projecto da h2n. “Quando 
as pessoas usam uma másca-
ra, o risco de contrair ou de 
transmitir o vírus é reduzi-
do, uma vez que a máscara 
funciona como barreira para 
a maioria de gotículas que 
saem da boca quando respi-
ramos, conversamos ou espir-
ramos”, explica ela.
O videoclipe de Banda Kaka-
na concentra-se no facto de 
que, num país cuja economia 
tem uma base informal, mui-
tas pessoas não podem sim-
plesmente escolher ficar em 

casa. No entanto, no percur-
so da casa ao trabalho ou no 
sentido contrário, as pessoas 
recorrem aos transportes pú-
blicos quase sempre lotados, 
situação que eleva o risco de 
adquirir ou de transmitir o 
vírus.  “Este é um passo mui-
to simples que todos podem 
tomar para se proteger”, diz 
Yolanda Chicane. Usar uma 
máscara tornou-se uma visão 
omnipresente na maioria dos 
países do mundo. Aliás, al-
guns dos países que tiveram 
mais sucesso no combate ao 
coronavírus são asiáticos, nos 
quais todos cidadãos usam 
uma máscara assim que to-
mam conhecimento da exis-
tência de um novo coronaví-
rus. “Todos podem usar uma 

máscara e todos devem usar 
uma máscara para se prote-
ger, proteger as suas famílias 
e as pessoas ao seu redor”, 
diz Yolanda.
Banda Kakana faz parte do 
leque de bandas e/ou músi-
cos que participam da cam-
panha de comunicação da 
h2n. Os outros são Maber-
muda, que canta em Chan-
gana; Valdemiro Albino em 
Cisena; Dama Bela fá-lo em 
Emakwa; e Banda Mpingo 
em Shimakonde. Ao longo da 
campanha, os músicos lança-
rão músicas no seu próprio 
idioma sobre cada mensagem 
da campanha.
Este leque de músicas e ví-
deos  enquadra-se  numa 
campanha maior de comu-
nicação, que se designa CO-
VID-19 e alberga todas ini-
ciativas da h2n em torno da 
resposta à pandemia. A cam-
panha é desenvolvida pela 
h2n e seus parceiros com fi-
nanciamento da Embaixada 
da Noruega. “A h2n é uma 
organização moçambicana 
que trabalha com artistas 
nacionais que entendem a 
realidade do país”, diz Sérgio 
Chusane, Director Executi-
vo da h2n. A organização foi 
criada em 2018 com foco na 
comunicação baseada na co-
munidade. 

tam», porque sabem que «to-
das vidas importam».
Escritores moçambicanos 
também engrossam a voz 
dos protestos. Um abaixo-
-assinado com mais de 100 
autores africanos, entre eles 
os moçambicanos Mbate Pe-
dro e Virgília Ferrão, coloca 
os olhos na situação dos afro-
-americanos nos Estados Uni-
dos da América para protes-
tarem contra o racismo.
Como   pessoas que fazem da 
escrita a sua profissão cons-
cientes que a nossa ligação 
com aqueles que vivem nos 
Estados Unidos da América e 
outras diásporas africanas, ul-
trapassa espaços geográficos, 
afirmamos que condenamos os 
actos de violência contra   to-
das as pessoas negras nos Es-
tados Unidos da América, co-
meçam por escrever. 
Observam, escrevem, que as 

palavras proferidas por Mal-
colm X, no Gana, em 1964: 
“nos Estados Unidos da Amé-
rica, para os vinte milhões de 
nós, descendentes de africanos, 
não existe um sonho america-
no; existe um pesadelo ameri-
cano” permanecem verdadei-
ras para 37 milhões em 2020.
Exigem justiça por todo e 
qualquer assassinato racial, 
seja pela polícia ou por civis. 
Fazem notar que os protestos 
não são tranquilos. “Não era 
o que esperávamos e nem o 
que deveria ser esperado nos 
Estados Unidos da América. 
Os assassinatos não foram 
praticados silenciosamente.  
A brutalidade policial e os 
assassinatos sancionados pelo 
Estado foram realizados – por 
parte daqueles que os come-
teram – em “voz alta” e sem 
medo das consequências”, lem-
bram. 
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Pinto Barros regressa ao Ferroviário de Maputo
O antigo lateral esquerdo do Ferroviário de Maputo e da Selecção Nacional, Pinto Barros, regressa à 
casa para coordenar a formação. O acto foi assinado recentemente nas instalações do clube, entre 
o vice-presidente para Alta Competição, Osvaldo Bendzane, e Pinto Barros, na presença do director 

executivo, Palma Pinto.desporto

Ao ter facturado 92 milhões 
de euros em 2019, Cristiano 
Ronaldo atingiu a marca do 
bilião de dólares, tornando-
-se no primeiro futebolista a 
conseguir alcançar tal feito, 
de acordo com a publicação 
da revista “Forbes” do dia 4 
de Junho. O português en-
trou no ano passado para o 
quarto lugar do top-100 da 
“Forbes Celebrity”, um pos-
to acima de Lionel Messi do 
FC Barcelona. O jogador da 
Juventus atinge assim um 
registo financeiro que ape-
nas tinha sido alcançado 
pelo golfista Tiger Woods 
em 2009 e o pugilista Floyd 
Mayweather em 2017. 
Ao longo da sua carreira de 
17 anos, Cristiano Ronaldo já 
facturou dentro dos relvados 
572 milhões de euros e deve-
rá atingir os 672 milhões em 
salários em 2022, altura em 
que o seu contrato com a Ju-
ventus termina. Lionel Messi, 
que começou a jogar profissio-
nalmente três anos depois de 
Ronaldo, ganhou um total de 
532 milhões de euros em salá-
rios desde 2005. A Nike paga 
actualmente 17 milhões de eu-
ros anuais ao português que as-
sinou um contrato vitalício em 
2016, com a marca desportiva, 
sendo apenas o terceiro atleta a 
fazê-lo depois de Michael Jor-
dan e LeBron James. O único 
atleta que ficou mais perto de 
alcançar os dois astros do fute-
bol foi o antigo jogador de ba-
seball do New York Yankees, 
Alex Rodriguez, que se retirou 
em 2016, após 22 anos de car-
reira, tendo ganho 396 milhões 
de euros em salário. Nem mes-
mo David Beckham conseguiu 
aproximar-se de Cristiano Ro-
naldo e Lionel Messi, tendo 
encerrado a sua carreira com 
ganhos totais de 440 milhões 
de euros, metade dos quais pro-
venientes de actividades fora 
do futebol.

Ronaldo torna-se no 
primeiro “billion-dollar 
man” do futebol

Covid-19 força provável mudança de 
época desportiva em Mocambique 

São vários anos de de-
bate sobre a mudança 
de época desportiva em 
Moçambique, acto que 
foi adiado muitíssimas 
vezes, onde dentre várias 
alegacões o maior des-
taque centra-se em fugir 
das épocas chuvosas no 
país, mas desta vez pare-
ce que já não há espaço 
para manobras. A Covid-19 
ajudou para que o país 
pensasse rapidamente na 
mudança de época, o que 
está a ser concordado 
por uma maioria absoluta 
de clubes filiados na Liga 
Moçambicana de Futebol.   

Alfredo Langa

Finalmente parece 
que será desta vez 
que  Moçamb i -
que vai caminhar 
para a mudança 

de época desportiva, forçada 
pelo novo coronavírus, causa-
dor da Covid-19. 
Numa altura que caminha-
mos para uma provável con-
taminação comunitária, onde 
até ao fecho da nossa edição 
estávamos perto de escalar 
400 casos cumulativos da 
referida pandemia global, o 
desporto em Moçambique 

está parado, cumprindo com 
o decreto presidencial do Es-
tado de Emergência, em vi-
gor até ao término do mês de 
Junho. Algumas modalidades 
foram libertadas, concreta-
mente as que estão qualifica-
das para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio e as que ainda 
sonham com o apuramento 
ao maior evento desportivo 
do Planeta Terra, como são 
os casos da vela e canoagem, 
do boxe, atletismo, karaté e 
natação. 
Sobre o ano desportivo, já lá 
se foram seis meses sem uma 
intensa actividade despor-
tiva. Neste contexto, para a 
modalidade-rei, que é o fute-
bol, este tem merecido muita 
atenção, por ser a modalida-
de que movimenta muito di-
nheiro e associada a muitas 
marcas comerciais.
Muito recentemente, clubes 
do Moçambola mostraram-se 
a favor da mudança de épo-
ca desportiva, estando nes-
te momento o presidente da 
Liga Moçambicana de Fute-
bol (LMF), Ananias Couane, 
a fazer diligências junto dos 
seus parceiros para garantir a 
sustentabilidade da prova. 
A Liga está a fazer de tudo 
para alterações no seu plano 
de apoio financeiro, prevendo 
muito brevemente convocar 
uma assembleia-geral ex-
traordinária para que os seus 
filiados aprovem oficialmente 
a mudança de época despor-
tiva em Moçambique, para 
se encaixar com outras ligas 
africanas e não só. Isso, será 

Moçambola à beira de mudança de época

O seleccionador nacional dos 
Mambas, que tem a dura 
missão de apurar Moçam-
bique para a fase final do 
CAN de futebol, juntou-se há 
dias ao coro dos clubes que 
são favoráveis à mudança 
de época. O mesmo disse ao 
jornal desportivo português, 
Abola, que “só vejo aspectos 
positivos com a mudança da 
época. Irá permitir que os 
jogadores que jogam fora do 
país e dentro estejam a com-
petir ao mesmo tempo e es-
tejam no mesmo patamar em 
termos competitivos. É que 
mesmo atendendo que há li-

gas que têm mais qualidade 
que as outras não teríamos 
que nos debater com a reali-
dade de ter alguns jogadores 
em pré-época ou mesmo de 
férias e outros em competi-
ção”. 
Apontou ainda um aspecto 
importante, afirmando que 
“o facto de as ligas euro-
peias terminarem ao mesmo 
tempo que a moçambicana, 
caso seja aprovada, fará com 
que se possam transferir com 
maior facilidade para o fute-
bol do ‟velho continente” os 
melhores jogadores moçambi-
canos”.

Luís Gonçalves a favor da 
mudança de época  

Luís Gonçalves, seleccionador nacional de futebol

assim, iniciando num ano e 
terminando no ano seguinte 
(2020/2021). 
Numa primeira fase, o debate 
da mudança de época esta-
va dividido entre os clubes. 
Alguns não queriam e ou-
tros eram favoráveis, mas a 
Covid-19 determinou que os 
clubes deveriam apostar na 
mudança de época. 
O presidente da Liga Mo-
çambicana de Futebol, Ana-
nias Couane, garantiu que 
“com esta situação da Co-
vid-19 tudo ficou complicado. 
Não estamos a tomar deci-
sões sozinhos, estamos enga-
jados com outros autores no 
projecto task force, como for-
ma de encontrarmos saídas 
para que o desporto, neste 
caso o futebol, volte salva-
guardando todos os aspectos, 
para não lesar a ninguém. 

Reunidas as condições todas, 
obviamente que haverá uma 
assembleia-geral extraordiná-
ria da Liga Moçambicana de 
Futebol, para aprovar os ins-
trumentos legais. Acredita-
mos que um dos aspectos que 
estará em destaque é a mu-
dança de época e orçamento 
da prova”. 
Um dado ficou claro que 
as equipas moçambicanas 
sempre entravam em des-
vantagem quando fossem às 
competições internacionais, 
disputando a primeira elimi-
natória ainda em fase da pré-
-época, defrontando equipas 
que já estão a meio da época 
e o desempenho tem sido ne-
gativo.
 Recorde-se que o Moçambo-
la deveria ter arrancado a 4 
de Abril, mas devido à Co-
vid-19 foi suspenso. 
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Emoções do desporto de volta  
O mês de Junho chega com 
grandes novidades. Após al-
guns meses que os eventos 
desportivos ficaram limita-
dos devido à pandemia da 
Covid-19, as coisas começam 
paulatinamente a voltar à 
normalidade em quase todo o 
mundo e, ainda neste mês de 
Junho, a quantidade de acção 
desportiva em directo disponí-
vel para os telespectadores da 
SuperSport não deixa de agra-
dar. “Os últimos acontecimen-
tos a nível mundial levaram à 
restrição da prática desportiva 
em todo o mundo, e mesmo 

quando nos comprometemos a 
manter o entretenimento com 
a oportunidade de “reviver” 
jogos clássicos, documentários 
e maiores filmes desportivos de 
todos os tempos sabemos que 
nada se equipara às emoções 
do desporto em tempo real, 
pelo que saudamos o regresso 
do desporto ao vivo aos nossos 
ecrãs”, afirma o director-geral 
da MultiChoice Moçambique, 
Agnelo Laice.
 Para os fãs do futebol, isto in-
clui o recomeço das três gran-
des ligas europeias: a   Liga In-
glesa, Liga Espanhola e  Liga 
Italiana! As três confirmaram 
as datas de reinício na sema-
na passada, sendo a Liga es-
panhola a primeira a regressar 
aos ecrãs da SuperSport na 
noite de quinta-feira, 11 de Ju-
nho, com o clássico Sevilha x 
Real Betis. No fim-de-semana 
de 12-14 de Junho serão dis-
putados mais nove jogos para 
completar a ronda. “Há mais 
de 130 pessoas na Liga Espa-
nhola a trabalhar para que 
tudo possa ser feito de uma 
nova forma: viagens, organi-
zação, tudo”, disse o presiden-
te da Liga Espanhola, Javier 
Tebas. “Estamos preparados 
e uma das coisas mais impor-
tantes traduz-se no dia em que 
terminarmos a competição. A 
próxima terá início no dia 12 
de Setembro”. 
No recomeço da Liga Espa-
nhola, o Barcelona e o Real 
Madrid voltam a ter uma dis-
puta titânica, com apenas dois 
pontos a separar as equipas no 
topo da tabela. Os Los Blan-
cos pareciam ter encarnado a 
força motriz em si, tendo ven-
cido o Barça em Madrid no 
início de Março antes da sus-

pensão do campeonato, mas a 
pausa permitiu, desde então, 
que os catalães se reagrupas-
sem e se recuperassem de uma 
série de lesões.
Subsequentemente teremos a 
Liga Inglesa, que irá realizar 
dois jogos de recuperação - 
Manchester City x Arsenal e 
Aston Villa x Sheffield United, 
na quarta-feira, 17 de Junho, 
antes da primeira ronda com-
pleta de jogos a decorrer entre 
sexta-feira, 19 de Junho, e se-
gunda-feira, 22 de Junho.
Todas as atenções estarão vol-
tadas para o líder Liverpool, 

que só precisa de mais duas vi-
tórias para se sagrar campeão 
da época 2019/2020, 30 anos 
após a sua última conquista. O 
primeiro jogo de regresso será 
realizado fora frente ao Ever-
ton (com o jogo possivelmen-
te definido para ser realizado 
num local neutro) - dependen-
do do resultado dos jogos an-
teriores do Manchester City, 
a equipa dos encarnados 
pode vir a conquistar o título 
com o triunfo sobre os seus 
rivais da cidade!
A Liga Italiana também irá 
retomar no fim-de-semana 
de 19-21 de Junho, trazendo 
consigo uma das mais emo-
cionantes corridas pelo título 
em toda a Europa. O cam-
peão Juventus detém uma 
vantagem de um ponto sobre 
o seu rival mais próximo, La-
zio, que se tornou uma das 
equipas mais entusiasmantes 
e eficazes da primeira divi-
são italiana. A Internazionale 
também está à margem da 
corrida pelo título e poderá 
voltar a entrar na disputa 
se vencer o jogo que tem em 
atraso. 
Mas o futebol não é o único 
desporto que vai regressar 
em directo na SuperSport 
nos próximos dias e sema-
nas: O rugby regressa com o 
campeonato nacional da Nova 
Zelândia no fim-de-semana de 
13-14 de Junho (os Highlan-
ders enfrentam os Chiefs e os 
Blues recebem os Hurricanes); 
a PGA Tour de golfe terá lu-
gar com o Charles Schwab 
Challenge, de 11-14 de Junho, 
e até o IAAF Athletics está de 
volta ao calendário com os Jo-
gos Impossíveis de Oslo no dia 
11 de Junho.

Bobole vai testemunhar nova 
infra-estrutura desportiva

Secretaria de Estado do Desporto 
com novos directores 

Depois das garantias de re-
qualificação do campo da vila 
de Marracuene, que acolheu 
a primeira edição milionária 
de futebol recreativo, no pro-
jecto sector público/priva-
do, o Governo do distrito de 
Marracuene e seus parceiros 
estão a construir um cam-
po na localidade de Bobole, 
onde as obras estão a decor-
rer a bom ritimo, segundo 
garantias dadas pelo admi-
nistrador Shafee Sidat.
Na localidade de Bobole a 
comunidade desportiva vai 
contar brevemente com uma 
infra-estrutura desportiva, 
virada essencialmente para a 
prática do futebol, no âmbito 
da parceria público-privada. 
O administrador do distrito 

de Marracuene, Shafee Sidat, 
efectou uma visita de traba-
lho, recentemente, para se in-
teirar do ritmo de andamen-
to das obras de construção 
do campo em Bobole, tendo 
se mostrado satisfeito com 
o ritmo de andamento das 
obras. 
Na ocasião, Sidat deu garan-
tias ao MAGAZINE Inde-
pendente de que “o decur-
so das obras do campo está 
num bom ritmo. ‟Nesta nossa 
visita de trabalho posso es-
tar satisfeito, uma vez que já 
entramos na fase conclusiva 
de construção das bancadas, 
balneários e tribuna de hon-
ra. Aconselhamos a empresa 
responsável da obra para cor-
rigir o que notamos não estar 

bem, como forma de criar-
mos as mínimas condições 
para melhor servir os aman-
tes do desporto”.
Entretanto, ainda no início 
desde ano a vila de Marra-
cuene acolheu o milionário 
torneio recreativo de futebol 
e com a construção de um 
novo campo em Bobole o 
administrador Shafee Sidat 
disse que “na primeira edição 
do torneio de Marracuene 
tivemos uma grande solici-
tação de equipas do distrito, 
com a abertura para as da 
cidade de Maputo. Acredita-
mos que com a entrada em 
funcionamento doutro cam-
po, neste caso o de Bobole, 
poderemos equacionar levar 
uma série para aquele cam-
po para podermos acolher 
mais equipas”. Entretanto, 
na primeira edição do torneio 
milionário a prova foi con-
quistada pela equipa do Dra-
gão. No desempate por gran-
des penalidades, a equipa do 
Dragão FC de Marracuene 
sagrou-se vencedor da 1ª edi-
ção do Torneio de Marracue-
ne, título que lhe deu direito 
a um cheque no valor de 200 
mil meticais. O resultado foi 
de 4 a 2, resultado final dian-
te do Bagamoyo da cidade de 
Maputo, após o empate de 
um golo que durou 100 mi-
nutos.

Alfredo Langa  

Administrador do distrito de Marracuene, Shaffe Sidat, visita as obras

O Secretário de Estado do 
Desporto, Gilberto Men-
des, conferiu posse a dois 
novos directores. Trata-se 
de Teresa Manuel, que foi 
empossada para o cargo 
de directora nacional do 
Desporto para o Desenvol-
vimento, e Elias William 
que vai passar a exercer a 
função de director do Ins-
tituto Nacional do Despor-
to, substituindo no cargo 
Francisco da Conceição, 
que passa a ser director 
nacional do Desporto de 
Rendimento. Na ocasião, 
o Secretário de Estado do 
Desporto  pediu maior em-
penho aos empossados e 
que trabalhem no sentido de 
trazer uma maior visibilidade 
ao sector para o crescimento 
do desporto nacional. 
Os dois empossados são qua-
dros do sector. Teresa Ma-
nuela deixa o INADE e Elias 

William até à data da sua 
nomeação era director da Ju-

ventude e Desportos da ci-
dade de Maputo.   

SED empossando seus quadros
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Mussito alerta que Nampula está atenta 
ao “gungu” desportivo de Gilberto Mendes 

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

O Secretário de Estado 
do Desporto, Gilberto 
Mendes, tem vindo a 
ter pronunciamentos 
que em alguns momen-
tos têm deixado a co-
munidade desportiva de 
boca aberta. Muito re-
centemente, apelou ao 
aumento do número de 
clubes no Moçambola, 
repescando uma equipa 
de Cabo Delgado. Mussi-
to Júnior, presidente 
do Sporting Clube de 
Nampula, mandou o 
alerta de que Nampula 
também merece essa 
vaga.

Alfredo Langa

O Secretário 
d e  E s t a d o 
do Desporto, 
Gilberto Men-
des, voltou a 

entrar em polémica, num 
claro desconhecimento do 
regulamento desportivo, 
punido pela CAF e FIFA, 
naquilo que chamamos de 
ingerência política. 

Muito recentemente, o Se-
cretário de Estado do Des-
porto fez mais um “gungu” 
desportivo. De lembrar 
que o primeiro foi quando 
aconselhou o Desportivo 
de Maputo e Clube de 
Desportos da Maxaquene 
a ter um único campo de 
futebol em conjunto, algo 
que muitos adeptos dos 
dois clubes já demonstra-
ram ser  impossível, uma 
vez que o Desportivo de 
Maputo já não tem cam-
po e o Maxaquene está 
ainda em litígio judicial, 

não se sabendo se ganhará 
o campo ou não, havendo 
uma vontade enorme de 
reaver o campo. 
Então, o novo “gungu” 
desportivo de Gilberto 
Mendes apela que o Mo-
çambola tenha 15 equipas, 
o que quer dizer aumentar 
uma equipa de uma pro-
víncia. Os argumentos do 
SED foi propor o aumento 
de clubes do Moçambo-
la de 14 para 15 equipas, 
por forma a incluir uma 
colectividade da província 
de Cabo Delgado que tem 

vindo a ser afectada por 
ataques protagonizados 
por insurgentes. 
Nas redes sociais, Gilberto 
Mendes está a ser muito 
contestado e não demorou 
que algumas províncias 
reagissem ao facto e na 
sua página do facebbok 
o carismático presiden-
te do Sporting Clube de 
Nampula, Mussito Júnior, 
reagiu e passamos a ci-
tar o que escreveu: ‟Meus 
senhores que tutelam o 
nosso futebol. Estamos 
atentos na tal inclusão de 

uma equipa de Cabo Del-
gado. Não se esqueçam 
de incluir o Sporting de 
Nampula nessa tal vaga 
da última hora, visto que 
fomos sacri f icados por 
questões que todos nós 
sabemos, ou seja, sofre-
mos um plágio, um roubo 
catedrático, retumbante, 
estrondoso, monumental 
e vergonhoso! Nada de 
trampolins na secretaria e 
vamos todos nos bater na 
poeira este ano. Cc:FIFA. 
Ps: Estamos atentos ma-
nos”.

Gilberto Mendes, Secretário de Estado do Desporto Mussito Júnior, presidente do Sporting Clube de Nampula


