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SERNAP e BO desacatam
ordem do Tribunal e 20
reclusos em greve de fome

Tr ibu n a l
p e n h ora
ben s d e
g e s t o re s d os
Ae ro p or t os
- Entre os visados destaca-se o Presidente do Conselho de
Administração (PCA), Emanuel Chavez, que viu seu carro
de marca Jeep Grand Cherokee confiscado pelo Tribunal.

Académicos
“Fantasmas” de Gaza
projectam estratégias
assombram INE e
para Oposição
suas
“estrelas”
enfrentar a Frelimo
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Autoridades sanitárias debatem estratégias de eliminação da Tuberculose

destaques

As autoridades sanitárias vão criar uma parceria nacional para a eliminação da tuberculose no
país. A iniciativa visa identificar, cada vez mais, casos da doença no país, onde cerca 90 mil
casos de tuberculose são diagnosticados anualmente. O facto foi avançado pelo Director do
Projecto do Fundo Global, no Centro de Colaboração em Saúde, Egídio Langa.

Oposição precisa estar aliada e ser “Smart” para
enfrentar a maioria qualificada da Frelimo na AR

Sociedade civil
acusa observadores
internacionais de
apadrinhar a fraude
eleitoral
Oito organizações da sociedade civil a destacar o Centro de Integridade Pública
(CIP), o Centro Desenvolvimento da Democracia
(CDD), o Centro de Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil (CESC),
entendem que as eleições gerais e das assembleias provinciais de 15 de Outubro
não foram livres, justas,
nem transparentes porque o
partido no poder capturou e
assaltou a máquina eleitoral.
As organizações defendem
que estas foram as eleições
mais viciadas e fraudulentas.
Aliás no seu entender é preciso repensar-se neste sistema
eleitoral, em que o partido no
poder nomeia agentes eleitorais-chave, que violam a lei
com impunidade, protegidos
pela intimidação promovida
por partido e pela polícia.
De entre as manobras que
visavam dar lugar a fraude
eleitoral está a tentativa de
impedir ilegalmente a observação independente, através
da demora na emissão de
credenciais. Facto que colocou de fora 3 mil observadores independentes. Por outro
lado, segundo a fonte, foram
emitidas credenciais para observadores de grupos desconhecidos ligados ao partido
no poder.
De acordo com a sociedade
civil os observadores internacionais continuam a legitimar
os processos eleitorais viciados e caracterizados por ilícitos eleitorais que desvirtuam
o resultado final das eleições.
Este grupo tem como soluções a constituição da nova
Comissão Nacional de Eleições (CNE), em Abril próximo como ponto de partida
para a mudança. Redacção

Resultados preliminares
das eleições gerais de
15 de Outubro apontam que na eleição para
Assembleia da República,
o partido Frelimo elegeu
184 deputados, a Renamo
60, seis do Movimento
Democrático de Moçambique (MDM). No entanto,
docentes de Ciência Política destacam que é um
perigo ter uma Frelimo
com maioria qualificada
na AR e a oposição deve
ser inteligente, “Smart”
perante os instrumentos
de lei que o glorioso vai
impor para serem aprovados.
Neuton Langa

A

s projecções das
Organizações da
Sociedade Civil divulgadas
semana finda
indicavam que próxima IX
legislatura o partido Frelimo elegeu 184 deputados, o
que vai proporcionar à Frelimo uma maioria qualificada. Aliás, esta é a segunda
vez que a Frelimo vai deter
a maioria qualificada, porque na VII legislatura (20092014) a Frelimo elegeu 191
deputados, Renamo 51 deputados e oito do MDM. No
entanto, na actual legislatura
(VIII) a Frelimo detinha 144
deputados, Renamo 89 e 17
do MDM, o que pressupunha
o partido Frelimo ter de negociar com a oposição para
aprovação de certos instrumentos ao nível da Assembleia da República.
Mas também é verdade que
a Frelimo tinha o poder de
aprovação dos instrumentos
que desejasse, mas não tinha uma maioria qualificada
como se vislumbra na próxima legislatura. Aliás, a diferença entre a maioria qualificada e a maioria relativa é
o facto de na maioria qualificada o partido conseguir

Sérgio Chichava, docente de Ciências Políticas na UEM

aprovar instrumentos sem
negociar com outras bancadas. Enquanto numa maioria
relativa existe sempre a necessidade de negociação com
as bancadas da oposição.
Segundo o docente de Ciências Políticas na Universidade Eduardo Mondlane, Sérgio Chichava, o facto de a
Frelimo eleger uma maioria
qualificada na próxima legislatura poderá trazer implicações vastas e extensas, isto
é, os partidos da oposição
estarão numa situação bastante difícil e esses resultados
colocarão em causa o sistema partidário moçambicano,
sobretudo porque a Renamo
está a enfrentar uma crise
que poderá ditar a sua sobrevivência na arena política
nacional.
Chichava considera que o
MDM nada poderá fazer
diante da Frelimo na AR,
porque continua um partido
minúsculo, que representa os
interesses dos beirenses. A
título de exemplo, na cidade
de Maputo o MDM apenas
conseguiu eleger um deputado, que é Lutero Simango,
e noutros círculos eleitorais
eles não conseguiram eleger
nem sequer um deputado.
Portanto, todos estes cenários são um desastre para o
processo de democratização
do país. Acrescentou que
Moçambique não precisa desse tipo de democracia, em

que um partido vence a eleição presidencial com mais de
70 porcento dos votos e elege
mais de metade dos deputados para a AR, porque isso
poderá trazer implicações
sérias, por se ter um partido cada vez mais hegemóni-

Renamo pelo menos tinha algum peso na AR para tentar
se impor diante da Frelimo.
Na próxima legislatura isso
não será possível. Portanto,
aproximam-se momentos difíceis na AR. A Frelimo não
pode ficar satisfeita com essa
vitória esmagadora contra a
oposição, porque os partidos
da oposição representam milhares de moçambicanos que
se sentem excluídos na AR”,
considerou Chichava.
Destacou como principais perigos que o país corre diante da vitória esmagadora da
Frelimo o facto de os partidos da oposição que enfrentam crises sérias poderem
desaparecer, e aqueles que
ainda estão por vir como o
Partido Optimista pelo Desenvolvimento de Moçambique (PODEMOS) e Nova
Democracia (ND) correm o
risco de nem sequer se consolidarem perante os moçambicanos. Por isso, a oposição
é desafiada a se mostrar uma
alternativa.
Afirmou ainda que na próxima legislatura Moçambique

Egídio Guambe, docente de Ciências Políticas na UEM

co na AR que não respeita a
oposição. Por isso, o cenário
é sombrio para o país, sob
ponto de vista de consolidação da democracia.
O docente destaca que uma
democracia não pode sobreviver sem a existência
de partidos políticos, isto é,
contrapeso na AR. “Olha, a

irá viver um sistema monopartidário e vai baixar cada
vez mais nos índices internacionais de democracia.
Questionado sobre o cenário
que se vislumbra na Renamo
no próximo quinquénio, Chichava disse que a sobrevivência da Renamo vai depender
muito das habilidades dos di-

29 de Outubro 2019 | Terça-feira
rigentes do partido, que é a
forma como será feita a travessia do deserto. Primeiro
porque a Renamo foi às eleições enfraquecida pela morte
de Afonso Dhlakama e, de
seguida, a eleição de Ossufo
Momade que mais tarde gerou conflitos no seio do partido. Aliás, o docente disse que
com a crise que a Renamo está
a atravessar, o seu presidente,
Ossufo Momade, não poderá
regressar às matas, como fazia
o saudoso líder Afonso Dhlakama, porque ele corre riscos com
a Junta Militar da Renamo. \
Questionou como a Renamo
vai contestar estes resultados,
considerando que o seu braço
armado está de costas voltas
com a liderança máxima do
partido.
Chichava recomenda aos par-

tidos da oposição a unirem-se, nomeadamente a Renamo
e MDM, porque se quiserem
fazer algo neste país devem
esquecer as suas diferenças e
unirem-se em prol da nação.
Por outro lado, o docente de
Ciências Políticas na Universidade Eduardo Mondlane,
Egídio Guambe, disse que a
Frelimo precisa ser mais responsável em relação à aprovação de instrumentos, porque
teremos uma AR que não debate os instrumentos apenas
aprova-os. “Há um grande risco de termos uma AR em que
os processos serão aprovados
com facilidade e haverá menos
seriedade em termos de abordagem dos assuntos. Teremos
uma AR menos democrática,
sobretudo para o nível de cultura partidária que Moçambi-
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que vive. Isso significa que a
AR não será o lugar onde se
debatem os assuntos. Os assuntos serão debatidos sob ponto
de vista partidário, isto é, os
assuntos irão girar na lógica de
democracia partidária”, apontou Guambe.
Acrescentou ainda que os assuntos serão debatidos ao nível
do partido, depois levados para
a AR onde serão aprovados
por aclamação do partido Frelimo.
Para Guambe, o cenário que
se vislumbra para oposição na
próxima legislatura é bastante
sombrio porque as barganhas
esperadas não serão as mesmas
que a oposição tinha no mandato anterior, onde eram feitas
alianças entre as bancadas, inclusive com o partido Frelimo.
A diferença entre a maioria
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qualificada e relativa é que o
partido tem o poder de aprovar
os instrumentos sem necessariamente ter que depender das
bancadas da oposição, enquanto na maioria relativa há uma
necessidade de negociação entre as bancadas.
O docente alerta que a Frelimo, ao assumir-se como partido vencedor, na condição em
que se encontra, é perigoso
para a democracia moçambicana porque retornar-se-á monopartidária. O risco do monopartidarismo é o regresso ao
autoritarismo, onde uma única
força aprova os instrumentos
sem negociar consensos e isso
passa por um nível de autoritarismo moderado.
Guambe recomendou a oposição a ser “Smart”, isto é,
tomar decisões inteligentes e

saber negociar com a Frelimo,
apesar de ter a maioria qualificada, dando o exemplo de Daviz Simango quando venceu a
eleição como independente no
Município da Beira, pelo facto
de este ter feito alianças inteligentes com a Renamo e Frelimo na Assembleia Municipal
de modo a viabilizar os seus
projectos.
Portanto, a oposição precisa
fazer arranjos e negociações
informais com a Frelimo para
conseguir a aprovação de certos instrumentos. A oposição
precisa ser mais Smart e aliada
da sociedade, no seu todo, ao
negociar a aprovação de instrumentos.
De salientar que na província
de Gaza, a Frelimo conseguiu
eleger todos os 22 mandatos
para a AR.

Directores do SERNAP e da BO desacatam ordem do
Tribunal e 20 reclusos em greve de fome
Cerca de 20 reclusos encontram-se em greve de fome
desde sexta-feira passada,
na Cadeia de Máxima Segurança, vulgo BO, em Maputo. Os 20 reclusos decidiram
fazer a greve como forma de
exigir aos directores do Serviço Nacional das Prisões
(SERNAP) e ao director da
Cadeia da BO a obrigatoriedade do cumprimento das
decisões do Tribunal referentes à soltura de dois reclusos
para gozarem da liberdade
condicional, como estabelece
a lei.
Fontes ligadas a vários reclusos contactaram o nosso jornal para denunciar os
desmandos perpetrados pelas
direcções do Serviço Nacional
das Prisões e da cadeia da
BO. Em causa está o incumprimento de 2 mandados de
soltura que foram emitidos
pela 10ª Secção do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo.
Trata-se de dois reclusos (irmãos) que estão a cumprir
uma pena de prisão de 12
anos, dos quais já cumpriram
7, portanto, acima da metade
da pena.
De acordo com fontes do
MAGAZINE, os dois reclusos, durante os 7 anos em
que passaram em reclusão
nunca tiveram nenhum processo contra eles que desabonasse o seu comportamento.
Há três meses atrás, os advogados dos reclusos entraram
com pedido de liberdade condicional junto ao Tribunal. A
Juíza da 10ª Secção enviou
um ofício para a BO pedindo o comportamento dos re-

clusos em causa, sendo que a
cadeia da BO respondeu ao
Tribunal que os reclusos em
causa gozavam de bom comportamento, estando aptos
para o convívio social.
No mesmo relatório dizia também que eles ainda
encontravam-se em regime
de segurança, uma vez que
haviam sido transferidos de
uma cadeia para outra.
O processo seguiu seus trâmites legais, tendo colhido o
parecer do Ministério Público
e este foi a favor de que os
reclusos pudessem usufruir
da gloriosa liberdade condicional, uma vez que em sete
anos que se encontram a
cumprir a pena nunca tiveram um processo contra eles.
Na terça-feira passada, a Juíza Flávia Monjane emitiu os
mandados de soltura a favor
dos dois reclusos. Neste contexto, o oficial de diligências
quando chegou à cadeia exibiu os mandados de soltura.
Entretanto, o comandante e
o director da cadeia retiveram as solturas por algumas

horas e comunicaram com a
Direcção-Geral do SERNAP,
e estes por sua vez confirmaram junto ao Cartório da 10ª
Secção, onde lhes foi confirmada a legalidade das solturas, “uma vez que os réus já
tinham cumprido mais que
a metade da pena e tinham
bom comportamento, o Ministério Público e a Juíza
despacharam o pedido a favor dos réus”.
Horas depois, numa lenga-lenga, o director da cadeia,
Fernando Sumana, disse que
não iria soltar os reclusos
porque estes se encontravam
em regime de segurança, desacatando claramente uma
ordem judicial.
Uma fonte do Tribunal contou ao MAGAZINE que o director da cadeia ligou para a
própria Juíza, para convencê-la que voltasse atrás na decisão da soltura, porque estes
réus são altamente perigosos. A Juíza Flávia Monjane
mandou recolher os despachos de soltura que até agora
se encontram na sua mesa.

Os familiares dos reclusos
disseram ao MAGAZINE que
o director da cadeia faltou a
verdade à Juíza, dizendo que
eles são perigosos, porque a
própria direCção da cadeia já
tinha respondido ao Tribunal
que eles têm bom comportamento.
Os familiares disseram ainda
que o argumento que o director da cadeia usou de que estes encontram-se em regime
de segurança não tem nada
a ver, porque no Código do
Processo Penal está claro que
desde que o recluso complete a metade da sua pena e
tenha bom comportamento,
não interessa o regime em
que se encontra, ele tem direito a liberdade condicional.
Cerca de 20 reclusos que se
encontram no regime de segurança que foram transferidos de uma cadeia para outra decidiram solidarizar-se
com os 2 reclusos e estão em
greve de fome desde sexta-feira passada até ao presente
momento.
O MAGAZINE soube de um
oficial da BO, que pediu para
não se identificar, que a direcção da cadeia está a cometer uma grande injustiça
contra todos os reclusos que
estão em greve, porque nenhum deles tem mau comportamento. “O que o nosso
director da cadeia está a fazer é coarctar os direitos dos
reclusos”, disse o oficial e finalizou questionando: “como
devem estar a sentir-se os
reclusos sabendo que já têm
soltura e o director não quer
cumprir os mandados?”.
Por outro lado, os 20 reclu-

sos em greve de fome estão
decididos a continuar a greve
até que se cumpra os mandados de soltura dos dois reclusos.
No entender do oficial, um
mandado de soltura do Tribunal é de carácter obrigatório, e os reclusos em causa
não cometeram nenhum crime de homicídio, pelo que
foram condenados a 12 anos
e já cumpriram mais que a
metade da pena. Não existe
na cadeia, Procuradoria ou
no SERNIC algum processo
contra estes dois reclusos.
Entretanto, o porta-voz do
SERNAP, Clemente Insamuele, disse esta segunda-feira à nossa equipa de
reportagem que a sua instituição teve conhecimento da
greve de fome e do desacato a ordem da Juíza perpetuada pelo director da BO,
Fernando Sumbana, no dia
25 de Outubro (sábado). No
entanto, foi instaurada uma
comissão de inquérito que se
encontra no terreno a averiguar o caso.
Questionado sobre as possíveis sanções que pode incorrer o director da BO, tendo
em conta que desacatou uma
ordem judicial, Insamuele
preferiu não comentar, alegadamente porque esse assunto
não era da sua competência.
Mas afirmou que caso se confirme o alegado desmando, o
director da BO pode responder num processo disciplinar.
Por último, o porta-voz não
revelou os prazos para o término da investigação ao nível
daquele estabelecimento penitenciário.
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Restrições de Água em Vilankulo com dias contados

destaques

Considerado um dos maiores destinos turísticos de África, a Vila de Vilankulo tem um
sistema de abastecimento de água construído há mais de 30 anos. Já em estado obsoleto,
o sistema já não consegue fornecer água aos residentes da vila, que se socorrem de furos
manuais para obter o precioso líquido.

Partidos da oposição recusam-se a
chancelar vitória da Frelimo
artigo 144 da Lei nº3/2019
de 31 de Maio.
Acrescentam ainda que na vã
e infeliz tentativa de corrigir
este vício insanável, quando
eram pouco mais das 14:30
horas, quando já decorria a
sessão da Assembleia de Centralização Nacional e Apuramento Geral, a CNE busca
um subterfúgio de entregar
as notificações aos manda-

tários, mas de forma extemporânea, agravando e confirmando a irreversibilidade do
erro gravíssimo cometido por
este órgão de administração
eleitoral.
A missiva vai mais longe ao
acusar a CNE e a PGR de
encenação quanto aos ciclos
ilícitos e crimes eleitorais cometidos pelo Partido Frelimo, tais como uso de recur-

sos do Estado, a adopção da
Polícia da República de Moçambique como se fosse uma
força de segurança privada e
coacção de funcionários públicos pela Frelimo, ao encerrar serviços públicos de vital
importância, como escolas e
postos de saúde, para acompanharem a caravana da
Frelimo e do seu candidato.
Redacção

Secretária do bairro manda passear a justiça

Os partidos da oposição,
nomeadamente a Renamo, MDM, AMUSI, Nova
Democracia e Partido
Ecologista, alegam que o
processo eleitoral esteve
infestado, à partida, de
irregularidades graves
que não permitem uma
aferição positiva do seu
decurso. Citam o recenseamento eleitoral na
província de Gaza, que
inscreveu cerca de 300 mil
eleitores, passando para
o quarto maior círculo
eleitoral com 22 mandatos, mais oito em relação
a 2014.

O

s mandatários
dos partidos
da oposição defendem que os
resultados das
eleições são tóxicos para a
democracia moçambicana,
pois reflectem um ataque
contra os partidos concorrentes, um atendado ao Estado
moçambicano, contra as instituições democráticas, contra o direito de escolha e das

liberdades democráticas.
No entanto, os mandatários afirmam que em muitos
postos de votação não foram
realizados os apuramentos
parciais, como por exemplo
em Angoche, onde das 443
mesas de votação apenas 12
tiveram apuramento no local de votação, nas restantes
441 mesas o apuramento foi
feito na sede distrital do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE),
depois de se transportar as
urnas através duma força policial forte e desproporcionalmente armada.
No mesmo círculo eleitoral
da província de Nampula foram registados muitos casos
de violação de material eleitoral, inúmeros registos, muitos dos quais tornados virais
nas redes sociais, onde apareciam sacos com material eleitoral ilegalmente porque não
ostentavam os selos, e editais
preenchidos em locais alheios
aos órgãos eleitorais.
O grupo revelou que o convite emitido para o processo
de centralização nacional e
apuramento geral foi emitido
pela CNE com um dia de antecedência, depois das 18 horas, através de uma chamada
telefónica, o que, para eles,
constitui arrepio do que está
plasmado na legislação eleitoral, como demanda o nº3 do

Depois de denúncias do
MAGAZINE Independente
sobre esquemas de venda
de terras, no posto administrativo da Matola-Rio, em
Boane, província de Maputo, a Procuradoria Provincial de Maputo ergueu-se do
sono profundo para combater a usurpação de terras.
Ana Maposse, que num intervalo de seis meses facturou 12 milhões de meticais,
segundo documentos em
nossa posse, foi notificada,
semana passada, para comparecer ao Tribunal, no entanto, ela não recebeu a notificação alegando que não
se encontrava em casa, o
que não constitui a verdade.
Ana Maposse, secretária
do bairro de Djuba “B”,
na Matola-Rio, tem quatro
processos civis a correr na
Procuradoria Provincial de
Maputo e um outro no Gabinete Central de Combate
à Corrupção (GCCC). No
entanto, trata-se de uma
chefe comunitária que já viu
várias vezes o seu nome envolvido no conflito de terras,
por encabeçar esquemas de
usurpação de terras que já
lhe renderam 12 milhões de
meticais, de Dezembro de
2018 a Julho de 2019. É o
que ilustram os documentos
em nossa posse, incluindo
cheques de transferência.
Semana passada, Ana Maposse foi notificada para
comparecer no Tribunal no
dia 29 (hoje), na província
de Maputo. No entanto,
disse que não seria possível
comparecer porque encon-

trava-se na província de
Gaza, sem previsão do dia
de regresso a Maputo.
Segundo apuramos, por se
constatar que Ana Maposse
tinha muitos crimes o procurador provincial mandou
juntar todos os processos e
formar um processo.
A Rainha de Djuba, como é
carinhosamente tratada, que
gere vários títulos de Direito de Uso e Aproveitamento
de Terra (DUAT’s), é apenas um rosto. Atrás dela há
quem facilita a atribuição
de DUAT’s, mesmo que o
espaço já tenha um dono
também com DUAT. Há
também quem lhe promete
protecção judicial dentro do
Ministério Público.
Em Dezembro passado vendeu um espaço pertencente
ao Parque Industrial de Beleluane à empresa Alta Esfera Moçambique Limitada,
por seis milhões de meticais.
Em finais do mesmo ano assinou com HFS Steel Lda,
representada por Fayrouz
Khan, um contrato- promessa de compra e venda
de uma benfeitoria que não
existe, o que concretizou em
Maio deste ano a venda a
preço de seis milhões de meticais. A primeira prestação,
correspondente a três milhões de meticais, foi transferida via cheque no dia 31
de Janeiro deste ano, meses
depois seguiram-se a segunda, a terceira e, por fim, no
dia 31 de Maio, a quarta e
última transferência. Todas
no valor de um milhão de
meticais cada, totalizando

seis milhões.
Ainda em 2018, um processo com o número
183/1002/P/2018 foi movido no Tribunal Distrital
de Boane contra 19 pessoas
acusadas de usurpar terras também pertencentes
ao PIB, na lista de nomes,
constava o do Secretário da
Frelimo no posto distrital
da Matola-Rio, Paulo Manala, que posteriormente,
devido a este envolvimento,
foi exonerado do cargo.
No decorrer do julgamento,
a defesa dos réus solicitou
repetidamente para que Ana
Maposse fosse chamada a
intervir, no entanto, o Ministério Público, na pessoa
do Procurador Carlos Alima, considerou, de forma
insistente, irrelevante a sua
presença. O Juiz viria a autorizar a sua presença, mas
ela não foi chamada.
Em Outubro do mesmo ano,
na sentença viria a constar
que, em 2016, “a senhora
Ana Maposse, então secretária da comunidade de
Djuba “B” do Partido Frelimo, foi criando situações
de invasão de cerca de 300
metros quadrados dentro da
área do PIB, o cercado do
arame farpado, demarcando
uma estrada de acesso de
300 metros quadrados com
recurso a máquinas pesadas,
iniciando algumas obras,
tudo dentro da área do PIB
e com base em arrogância
e sem qualquer autorização
das entidades legais, do PIB
ou algum fundamento aceitável”. Nelson Mucandze
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Tribunal penhora bens de gestores
de topo dos Aeroportos
DES), cujo empréstimo está
a ser investigado por suspeita de corrupção, adicionou
mais algumas centenas de
milhões, enquanto o banco moçambicano emprestou mais algumas dezenas
de milhões de dólares, tudo
com o Estado como avalista.
Já com o Nosso Banco, o
MAGAZINE Independente
sabe que o problema começa quando o Banco de Moçambique intervencionou

aquele banco. Isto aconteceu enquanto a AdM estava
em negociações com estes
bancos com vista a reestruturação da sua dívida.
A intervenção do regulador
baralhou tudo, sendo que a
Comissão Liquidatária não
concordou com as modalidades do pagamento propostas pela empresa AdM,
tendo arrastado a empresa
para o Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo.
O que a Comissão Liquida-

tária queria era que a AdM
pagasse os 440 milhões em
dois anos, enquanto a AdM
fincava pé, amarrando-se na
justificação de que o tempo
é pouco para uma avultada
dívida.
A narrativa da Administração da AdM é que desde
2006 e 2007 aquela empresa
embarcou para um processo
de modernização das suas
infra-estruturas e de equipamentos sem capacidade e
com fundos próprios.

“Fantasmas” de Gaza assombram
INE e suas “estrelas”
O Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo, 1ª
Secção Comercial, está a
apreender bens dos Aeroportos de Moçambique
(AdM), depois de congelar, em Junho passado, as
contas da empresa. Em
causa estão as dívidas
de 440 milhões de meticais com o extinto Nosso
Banco, que por causa dos
juros chegaram aos 800
milhões. Na globalidade, a
empresa AdM tem 17 mil
milhões de meticais em
dívidas e gestores em
investigação por causa
de gestão danosa.
Nelson Mucandze

D

esde semana
passada, os
mais de 800
trabalhadores
da AdM, que se
destaca no investimento em
obras faraónicas de duvidoso
retorno, como o caso do Aeroporto de Nacala, Aeroporto
de Gaza, entre outros, vivem
momentos de pánico.
Viaturas da empresa, atribuídas a gestores, foram penhoradas na semana passada
pelo Tribunal. Há um silêncio total na AdM sobre o assunto, no entanto, a palidez
dos funcionários denunciando

o mal-estar é evidente. O
Tribunal pretende pressionar a empresa a pagar as
suas dívidas de 440 milhões
de meticais com o Nosso
Banco, extinto em Novembro de 2016.
Numa tentativa de ouvir
Adminstração da AdM, a
empresa disse que nada tinha a compartilhar com
a imprensa sobre o assunto. Contudo, até viaturas
alocadas ao Presidente do
Conselho de Administração
(PCA), Emanuel Chavez,
onde se destaca um Jeep
Grand Cherokee, ainda em
nome da empresa, foram
confiscadas pelo Tribunal.
Mas o pânico não é novo. É
um relâmpago atrás de outro. A situação financeira
da AdM tende a ficar mais
negra desde que a empresa
começou a apostar em obras
de “modernização” com saldos negativos.
De 2017 para 2018 a empresa viu o total das dívidas com a banca crescer em 11 porcento, para
11.827.833.772 meticais.
O facto é que a AdM tem
dívidas com a banca nacional, França (AFD), China
(Exim Bank of China),
Brasil (BNDES), Alemanha
(Deutsche Bank), numa lista de doze bancos.
Nas descrições para contracção da dívida consta
que grande parte do dinheiro foi investido em obras
faraónicas de duvidoso retorno, como é o caso do Aeroporto de Nacala. O Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BN-

Entre outros quadros, cessou
funções o director nacional
de Censo e Estatísticas no
Instituto Nacional de Estatística (INE), Arão Mbalate,
que num passado muito recente disse, contra todas as
expectativas das autoridades eleitorais, que os números do Secretariado Técnico
de Administração Eleitoral
(STAE), em Gaza, só serão
possíveis em 2040. Mbalate,
um “capim que crescia sozinho”, foi agora rebaixado
para assistente da presidente
do INE, Elisa Magaua, que
tomou posse em Setembro
passado.
A nova presidente do Instituto Nacional de Estatística,
Elisa Magaua, movimentou,
semana passada, quadros
que compõem as direcções da
instituição que dirige, desde
Agosto passado. Num dos
despachos, Magaua exonerou
Mbalate, homem confiado de
Rosário Fernandes, PCA do
INE que se demitiu depois de
uma aparente pressão política.
Num despacho de nomeação
lacónico, que ostenta o número 102/PG/INE/2019, assinado pela presidente, lê-se
que Mbalate passa “a exercer as funções de Assistente
da Presidente do INE para
o pelouro demográfico”, um
cargo menor quando comparado com o que exercia. No
seu lugar, Magaua nomeou
Alexandre Marrupi.
Além de Mbalate, mais de
seis quadros foram movimentados no INE.
Mbalate foi quem deu a cara
quando o STAE trouxe um
registo eleitoral que divergia
com os dados do Censo Geral
da População e Habitação,

onde se acrescentava, no censo eleitoral de Gaza, 300 mil
pessoas maiores de 18 anos.
Numa matemática ornada
de clareza, que divergia com
as contas do STAE, Mbalate deixou claro que não existiam aquelas pessoas, que no
dia da votação, segundo o
Centro de Integridade Pública (CIP), teriam influenciado
positivamente nos resultados
da Frelimo em Gaza, onde
contra todas as suspeitas é
vencedor absoluto.
“Em 2040 é que Gaza vai
atingir 2.2 milhões de habitantes e um número de
pessoas maiores de 18 anos
de 1.2 milhões de pessoas”,
disse, desmentindo o STAE,
que, conduzido por motivações políticas, propalava
dados que incluíam pessoas
“fantasmas”. O acto forçou
a demissão, não clara, de Rosário Fernandes, que segundo
outras vozes foi em resposta
a um seu pedido de renúncia.
Depois da explicação de Mbalate, foi polémica a posição
do Presidente da República,
Filipe Nyusi, que juntou-se
do lado dos que combateram

os dados do INE, a autoridade nacional que faz notação,
apuramento, coordenação e
difusão de todos os dados estatísticos.
Em resposta, aquando da
inauguração das novas instalações do Ministério da Economia e Finanças, Nyusi falou de pessoas que queriam
ser “estrelas” e de “capim que
crescia sozinho”: “Porque se
você quer ser estrela não há-de ser uma estrela só, o meu
pai dizia uma coisa, que Deus
lhe tenha lá, de que numa
machamba o capim que cresce mais sozinho é fácil, quando o dono chegasse, tirá-lo
com as mãos. Aquele capim
que está junto, não consegue tirar tudo porque não
viu, hão-de ser tirados como
capim comprido, que está a
crescer sozinho”.
No mesmo discurso, Nyusi,
descontente com a reacção do
INE, disse que “não é possível haver estatísticas da sede
do Ministério e estatísticas do
Instituto Nacional diferentes,
não é possível, significa que
não há trabalho coordenado”.Nelson Mucandze
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Dos resultados eleitorais esperados ao
desconforto de análises apriorísticas(conclusão)
Alberto Lote Tcheco

É interessante ver e ouvir
como se consubstanciam em
certezas de que, antes das
18 horas do dia da votação
quando se começou a contagem dos votos, apostavam
em resultados contrários.
A política, como se sabe,
é um jogo e a sua verdade,
mais do que alicerçada em
verdades científicas, muitas
vezes, é por um conjunto de
estratégias maquiavélicas
para se conseguir mais “golos”. Se antes da votação e
durante a campanha foram
identificadas muitas forças de
estratégia ilegal e criminosa
concorrentes, nomeadamente,
entre outras, os assassinatos
encomendados e já inegáveis
pelo infortúnio sofrido pelos
assassinos polícias de Anastácio Matavel, as actividades
conferidas pelos cargos públicos usadas como campanha
mesmo durante os dois dias
de reflexão, a apresentação
das infra-estruturas construídas pelo erário público como
do partido Frelimo, os ilícitos
eleitorais ocorridos durante
a campanha como os casos
em julgamento por acusação
de enchimentos das urnas, as
“vitórias” arrancadas nos territórios tradicionalmente da
oposição, etc., tudo isto não
pode ser desvalorizado pela
simples razão de se pretender satisfazer o ego de “bom”
analista mas que afinal é expressão de falta de coragem
necessária para um analista/
investigador.
Ser analista exige coragem

para não sofrer estes desconfortos quando as suas conclusões não são as exibidas,
pois o que vale é o processo
de análise e se este tiver sido
feito com sucesso, os seus resultados não podem ser deitados na lixeira, especialmente em fenómenos de política
activa, sabido quanto os seus
jogadores (políticos) recorrem para atingir e satisfazer
as suas necessidades egoístas.
Os políticos da oposição,
igualmente, não podem, ante
estes resultados, virarem-se
a si mesmos para descobrir
os maus da fita. Se o membro não teve a capacidade de
enxergar algum mal na sua
organização e no seu candidato, não tem de, necessariamente, criar os seus inimigos
internos e assim concorrer
para o enfraquecimento da
sua organização, naquilo que
a sua oposição deve estar
com vontade de ver e até fomentar.
O candidato Ossufo Momade iniciou a sua campanha
em ténue nuvem de “vamos
ver” e em curto tempo, mas,
ao longo deste, foi se vendo
e ouvindo elogios sobre uma
figura desconhecida na arena
política como quem, efectivamente, está a corresponder
bem aos desafios.
Independentemente dos problemas internos conhecidos,
este e o seu partido nunca
foram julgados tão negativamente por muitos, incluindo
os do seu partido, como se
faz agora, no que pode até,
como vimos, não corresponder à verdade. Na vontade
de se ter um equilíbrio de
forças políticas, para o bem
do povo, esperamos que mais
Nhongos não apareçam den-
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tro deste partido para destruir esta organização política que tanto fez e faz para a
democracia.
Dado que a Sociedade Civil
e os partidos da oposição já
se apontam a anomalia no
funcionamento desta nossa
democracia, tal como antes
se entendeu que deve haver
descentralização, deve-se descobrir mais formas democratizantes para o bem comum.
Sabe-se que, no caso moçambicano, a experiência de
uma dominação total de um
partido sobre a sociedade é
nociva, importa então, cada
vez mais, encontrar equilíbrios legislativos e governativos que, muitas vezes, devem
ser conseguidos por decreto,
para se evitar o pior, como a
guerra, que tem sido o nosso
pão de cada dia.

Não se conhece ainda a composição governativa do vencedor destas eleições, mas pode-se, desde já, como o artigo
citado sugeria, continuar a
ter em atenção a manutenção
da paz, o que pode ser conseguido pela despartidarização
do Estado na forma de um
Governo de Unidade Nacional, em que todas as forças
principais da oposição se revejam na governação ou controlo do executivo, enquanto
“estão lá dentro”, pois, como
sabemos, as dívidas ocultas/
ilegais foram realizadas à
margem do Parlamento, por
lá estar a oposição, e se esta
estivesse no Governo a confiança total entre os camaradas do Governo que assim
agiram e colocaram as suas
superiores habilitações académicas e competências profis-

sionais ao serviço do mal não
teria permitido o desfalque
do Estado e este enorme sofrimento do povo.
A “legitimação” da governação não legitima qualquer
sua acção para promover
práticas contra o Estado e o
povo. A medida de boa governação está na satisfação
popular pela prática de actos
lícitos, inclusivos e democráticos, pois só assim se estaria
a usar os recursos do Estado
e do povo ao serviço dos seus
legítimos donos e não de famílias e grupos partidários,
pois, sendo assim, ao Estado
e ao povo se oferece o uso de
outros meios legítimos para
repor o seu bem-estar, daí
que se pode perceber a actualidade e manutenção do
grito ou palavra de ordem
“A luta continua”.
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Os desafios de Ossufo Momade
A Comissão Nacional de Eleições
divulgou os resultados finais das
eleições de 15 de Outubro. Os
números dão uma vitória asfixiante, como se diz, a Frelimo
e ao seu candidato Filipe Nyusi.
Os resultados estão a ser protestados e os competentes recursos
parecem estar a caminho do
Conselho Constitucional. Veremos o que o CC nos dirá, como
o árbitro final.
Os números avançados pela
CNE dão derrota estrondosa a
Ossufo Momade. A vitória da
Frelimo deita por baixo certas
teorias, nomeadamente a de que
há zonas ou territórios no país de
influência eleitoral da Renamo.
Os resultados deste ano indicam
que a Frelimo é forte e pujante em todo o país, tendo ganho
mesmo nas regiões donde são
naturais os líderes da Renamo,
nomeadamente Ilha de Moçambique, onde até votou Ossufo
Momade, e em Chibabava, terra
natal de Afonso Dhlakama. Foi
uma vulgarização.
Independentemente do que se
disser finalmente em sede dos
recursos da oposição ao Conselho Constitucional, parece pouco
provável que a vitória da Frelimo e de Filipe Nyusi venha ser
alterada a favor da oposição.
Parece que o candidato da Frelimo irá formar Governo nos próximos meses e a Renamo continuará na oposição nos próximos
cinco anos.
Haverá que tirar ilações, sobretudo em relação ao futuro de
Ossufo Momade como líder da
Renamo. Certamente que os próximos tempos não serão fáceis
para a Renamo e seguramente
para Momade e sua equipa.
Tem muitos assuntos melindrosos a resolver em pouco tempo.
No fim se verá se vale a pena

continuar a insistir na liderança
deste grande partido da oposição
ou será melhor ir tratar da vida
noutros campos.
Em nosso entender, Ossufo Momade não levou a sério a sua
missão, como líder da Renamo, que tinha em vista ganhar
as eleições. Teve pouco tempo
para se fazer ao terreno, talvez
atrapalhado com o processo do
DDR.
Mesmo este processo foi conduzido às pressas pelo presidente
da Renamo, razão pela qual na
parte final das negociações uma
franja importante dos guerrilheiros da Perdiz achou por bem se
rebelar e contestar a liderança de
Momade.
Ante um problema bicudo, o da
cisão no seio da Renamo, Ossufo Momade teve uma péssima
estratégia de comunicação sobre
esta crise interna, não assumindo
o problema com o dramatismo
que ele exigia.
Das poucas vezes que Ossufo
Momade falou do caso Nhongo, fê-lo com desprezo, tratando
os seus guerrilheiros desavindos
com a sua liderança como indisciplinados. Durante a campanha,
Ossufo Momade podia ter tido
na sua agenda comunicacional
a mensagem de que a Renamo
estava em diálogo com os seus
colegas liderados por Mariano
Nhongo. Podia ter levado ao
país a mensagem de que ele e a
Renamo estão preocupados em
reunificar a família desavinda e
passos estavam a ser dados para
esse fim, emitindo, assim, uma
mensagem de esperança e de responsabilidade para com o tema.
Não foi isso que ele fez. Ignorou
completamente na sua agenda o
caso das dissidências internas e
Nhongo fez um remate no fim da
campanha eleitoral, apelando ao

povo para não votar em Ossufo
Momade, pois, votando-se nele,
estaria a se abrir espaço para o
recomeço da guerra. Esse apelo
funcionou. Até porque Momade
não fez campanha em Sofala,
boa parte de Manica, com receios claros do efeito Nhongo.
Paralelamente, foram sendo emitidos alguns sinais de desconforto
por alguns quadros da Renamo,
ao ponto de se ter como convicção a ideia de que quadros políticos de peso na Perdiz estavam
a apoiar Mariano Nhongo. A
Renamo, na verdade, estava em
campanha dividida a dois.
Em nossa opinião, o principal
tema de agenda para Ossufo
Momade nos próximos dias será
o de levar ao país a mensagem
de reunificação e reconciliação da
família Renamo, incluindo o grupo de Mariano Nhongo, que não
é para desprezá-lo nem ignorá-lo,
como várias vezes escrevemos
aqui.
Depois, a Renamo de Ossufo
Momade terá de desenhar e implementar uma estratégia de
identificação e recuperação das
bases políticas em todo o país,
dando-lhes moral e definindo estratégias para que a canção sobre fraude eleitoral nunca mais
seja cantada.
É que cansa que nos últimos 27
anos estejamos a ouvir a mesma música. Os jovens que hoje
votam nasceram a ouvir essa
música de que a Frelimo rouba votos e, para sua surpresa,
parece não haver por parte da
Renamo nenhnuma capacidade
de gradeamento das urnas ou
das mesas de votação.
Ou por outras, se é verdade
que a Frelimo comete fraude, a
Renamo já há muito devia ter
achado a solução. Não cabe ao
povo encontrar a solução das

fraudes. Cabe a Renamo que,
também, participa na elaboração das leis eleitorais. Cabe a
Renamo que, regularmente e de
forma recorrente negoceia com
o Governo sobre as crises pós-eleitorais.
A Renamo já não tem idade
para andar a se queixar. Digamos que ela até tem idade para
também cometer fraude em benefício próprio, para ver se a
Frelimo há-de vir se queixar de
roubo de seus votos.
Se pretender sobreviver politicamente, Ossufo Momade terá
de iniciar um trabalho político
sério a nível da Renamo para
dar a ideia de que ele próprio
reconhece as fragilidades internas na sua organização. Caso
contrário, algumas forças internas na Renamo terão de forçar
a demissão desta liderança que
em pouco tempo criou mais
problemas na Renamo do que
os que eram conhecidos nos 40
anos de liderança de Afonso
Dhlakama.
Ossufo Momade tem que saber comunicar as suas ideias ao
povo. Tem que reconhecer que
o caso Mariano Nhongo é caso
da Renamo e emitir ao povo as
suas ideias sobre como resolvê-lo.
Foi uma grande humilhação a
derrota pesada que apanhou
nestas eleições, independentemente da fraude. Se houve
fraude, isso significa que os fiscais da Renamo e os quadros
da Renamo não estavam preparados para defender o seu voto,
tal como se apelou em público. Deve ser verdade, então,
que eles são tão vulgares e tão
vulneráveis que basta alguém
acenar-lhes com uma sandwiche ou uma cervejinha abandonam o seu trabalho nas mesas

de votação e vão a correr para
comer.
Ora, quadros assim nunca ganham eleições. Quadros esfomeados a este nível não podem
contar para a defesa dos interesses de uma organização. Então é preciso começar do zero,
recrutar novos militantes, passar-lhes a mensagem de motivação, para que a Renamo não
seja o partido das reclamações,
mas sim um partido com dignidade, que sabe controlar as
fraudes, munido de tantos anos
de experiência nas corridas eleitorais com a Frelimo.
Ossufo Momade deve deixar de
dormir na sombra. Deve iniciar
uma longa marcha pelas províncias, revitalizando a Renamo que já foi um grande partido, deixando de contar com
os paraquedistas que saltam
de partido em partido e valorizando quadros da Renamo que
militam nela desde a clandestinidade até aos dias de hoje.
Há muitos temas a debater na
Renamo que devem ter contribuído para esta desastrosa derrota. Um deles é seguramente
a entrada em massa de paraquedistas sempre que se aproximam as eleições, deixando
abandonados e desmotivados
os quadros que desde os anos
80, 70 até aos anos 90 e 2000
militam por causas ideológicas
e não em defesa do estômago.
Estamos aqui para ver como
Ossufo Momade e sua Renamo
irão gerir isto, pior ele que nem
tem retaguarda nas matas de
Gorongosa a partir de onde podia se aquartelar e chantagear o
Estado moçambicano e seu povo.
Grandes desafios esperam o homem que também tem a idade a
não lhe permitir grandes espaços
de manobra.

Igualdade imoral(1)
Martins Bores F

Hoje, os ataques à liberdade em nome da igualdade,
que antes eram vistos como
próprios de sociedades autoritárias, passaram a ser considerados normais, mas para

os igualitários isso é irrelevante.
A igualdade é a grande
moda do momento no mundo ocidental. Há poucos
anos predominava em sociedades ditatoriais, onde
serviu de argumento para
matar milhões de pessoas.
Agora chegou ao ocidente
livre disfarçada de justiça
social. Com ela, é a nossa

liberdade que está em risco.
Havia um grande consenso
nas sociedades livres ocidentais sobre o Estado de
Direito, a aplicação da lei
da mesma forma a todos e
a ausência de coerção pelo
Estado como condições essenciais para a existência
de liberdade. Este consenso
baseava-se na ideia exposta
por Locke de justiça funda-

da na equivalência moral do
homem. Os protestos que assistimos em Hong-Kong são
para defender esta liberdade.
Nas sociedades livres a igualdade socioeconómica era
rejeitada por não ser vista
como moralmente justa. Locke defendeu a propriedade e
viu a sua restrição como injusta e como uma limitação
da liberdade. Mill definiu os

limites do poder da sociedade
sobre o indivíduo enquanto
pedia mais (mas não iguais)
oportunidades para todos.
Hayek considerou a distribuição de rendimento como
uma injustiça porque representava uma interferência
inaceitável do Estado na
vida das pessoas (a ajuda a
quem precisa pode ser baseada em compaixão).
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Voz do Povo

A visão dos cidadãos sobre o
próximo Governo

Alfredo Júnior
O próximo Governo não deve
olhar as oportunidades para a cidade
de Maputo, mas sim para as outras
cidades, o que pode ajudar no crescimento populacional e não só, mas
também no desenvolvimento populacional, porque a intenção não pode
olhar só para a capital e onde há recursos para promover o desenvolvimento. Logo, o Governo deve olhar
para os programas mais abrangentes,
que podem ajudar no desenvolvimento humano. Os que vão tomar o poder não devem ser pessoas que têm
apenas aspectos de aproximação,
mas devem ter capacidade técnica.

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Rita Sitoe
O próximo Governo deve olhar
para os problemas do povo, não
nos interesses particulares, mas sim
reverter o cenário. O próximo Governo deve estar mais próximo do
povo, ou seja, o que temos visto é
que os dirigentes quando chega a
fase das eleições, os dirigentes que
vão tomar posse primeiro devem
apresentar um projecto, porque não
basta tomar posse enquanto não
sabem o que vão fazer durante os
cinco anos. Recomendo aos nossos
dirigentes para mudarem o sistema
de governação e olharem para as
necessidades do povo.

Getino Monteiro
Não faz sentido levarmos os
problemas do passado para o próximo Governo, ou seja, a questão
do emprego deve ser algo que
tenha desfecho no próximo. Temos muitos processos de crimes
não esclarecidos, a nossa educação ainda deficitária. Portanto, o
próximo Governo deve ser capaz
de responder as necessidades do
povo. Porque o que acontece ultimamente, no nosso sistema de governação anda muito amiguismo,
por exemplo, levo um amigo para
ocupar certo cargo, quando não
tem conhecimentos sobre a área.

Euclésia Manhiça
Penso que o próximo Governo deve
trabalhar mais, porque as preocupações são várias, no que se refere ao
transporte, energia, saúde, emprego e
educação. Se formos a analisar, cada
Governo sempre faz promessas, mas
quando ganha as eleições não as Cumpre. Precisamos de um governo que
possa resolver os problemas dos cidadãos a tempo e hora. Portanto, os desafios são vários para o próximo Governo e temos ainda pendentes sobre a
dívida pública em que ainda não houve
esclarecimento. Apelo a PGR para trabalhar mais no sentido de combater os
crimes contra o Estado.
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PUBLICIDADE

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MERCADOS E FEIRAS
COMUNICADO
Visando consubstanciar o trabalho de organização da Venda Informal, corolário do Fórum de Auscultação Pública Sobre a
Venda Informal, cujo lema foi: “Por um espaço publico mais ordenado e para todos”, para conhecimento do público em geral
e dos vendedores informais em particular, vimos comunicar a disponibilidade de bancas, barracas e lojas por Distrito Municipal, visando salvaguardar a transparência necessária na concessão dos mesmos, em observância ao Artigo 25, conjugado com
o Artigo 29 da Postura Sobre Mercados e Feiras, Aprovada pela Resolução Nº 94/AM/2008 de 23 de Outubro.
Reitera-se ao público interessado em adquirir bancas, barracas e espaços nos mercados para seguirem os procedimentos seguintes:



Requerimento dirigido ao Exmo. Senhor Director Municipal de Mercados e Feiras (reconhecido);
Termo de Compromisso (reconhecido);





Cópia de BI (autenticada);
Cópia do IPA;
Cópia do NUIT.

Estes documentos deverão ser depositados no mercado de preferência na responsabilidade do Fiscal-Chefe do respectivo mercado.
Ver tabelas que se seguem das quais constam as identidades e contactos dos mesmos.
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Através do projecto “Faça Crescer e Crescer Também”

CFM desafia trabalhadores a tornar a
empresa mais sustentável
dores, porque todos os trabalhos tinham qualidade, por isso
“ninguém perdeu, mas apenas
existem os que foram seleccionados.
“Quero agradecer aos CFM por
nos dar a oportunidade de organizar este concurso. Foram
99 concorrentes que apresentaram 95 projectos. Os CFM-Sul
apresentaram 60 projectos, o
Centro 11 e o Norte 14”, detalhou Dias.
Gabriel Júnior, que falava
como MC no evento, disse que

os empresários podem aproveitar para motivar os seus trabalhadores e perguntar que se
eu estivesse na direcção o que
faria para fazer crescer a empresa.
Asilo Chiau, representante dos
trabalhadores, disse que é um
acto histórico testemunhar este
facto. O legado deste CA está
apostado no trabalhador, actualizar o quadro do pessoal,
alguém esteve nas províncias
para perceber as inquietações
dos trabalhadores.

Critérios que nortearam a
selecção dos vencedores

Miguel Matabel, PCA dos CFM

“Faça Cresça e Crescer
Também” é um projecto
da empresa Portos e
Caminhos de Ferro de
Moçambique que tem
como objectivo estimular
a criatividade dos colaboradores da empresa a
serem criativos, para que
esta cresça e seja cada
vez mais sustentável. No
âmbito da materialização
desta iniciativa do Conselho de Administração
dos CFM, dos 99 projectos seleccionados foram
premiados recentemente,
em Maputo, cinco, tendo
o primeiro classificado
amealhado 400 mil meticais.
Daniel Maposse e Aléxia
Chongo

O

Presidente do
Conselho de
Administração
dos CFM, Miguel Matabel,
disse durante a cerimónia de
premiação dos cinco projectos
que os seus mentores são tra-

balhadores das três direcções
executivas da empresa, encorajando os trabalhadores dos
CFM a abraçarem a iniciativa
que, segundo garantiu, será
continuada, com o objectivo
central de incentivar os quadros desta empresa ferro-portuária a serem criativos.
“A provocação está feita, esta
é a primeira edição, acredito
que mais pessoas vão pensar
para fazer crescer esta empresa e torná-la mais sustentável. Depois de adquirir vagões
e locomotivas não nos resta
mais nada senão centrarmos a
nossa atenção no capital humano. Continuem a fazer o
máximo para a empresa crescer”, encorajou Matabel.
O PCA dos CFM explicou
que “devemos trazer isto tudo
para a prática, trazer mudanças”. Convidou os seus
colegas a terem o seu foco no
crescimento da empresa.
Cândido Jone, Director Executivo dos CFM-Sul, disse ter
visto muito talento no seio
dos trabalhadores dos CFM e
desafiou-os a empenharem-se
na criatividade para o aumento do volume de transporte
de carga.
“Vi muitos pontos de luz que
andam escondidos. Que esses
pontos de luz nos iluminem
para atingirmos bons resultados, principalmente nesta
altura que temos grandes desafios para aumentarmos o
volume de transporte de car-

ga nos nossos três corredores
e no porto”, referiu Cândido
Jone.
No entender do director Cândido, qualquer trabalhador
dos CFM deve se empenhar
no sentido de procurar dar
solução a qualquer problema
que possa surgir na instituição.
“Se alguém é contratado deve
identificar problemas para
resolver”, avançou Cândido
Jone.
A título ilustrativo, o Director Executivo dos CFM-Sul
referiu-se ao trabalho executado por técnicos da empresa,
que racionalizou os custos até
metade daquilo que um empreiteiro havia cobrado, quando se lançou o concurso para
a realização da empreitada.
“Estava na Linha do Limpopo, onde houve grande problema de engenharia, o PCA
perguntou-me se podiamos ou
não resolver? Nós dissemos
que deixe connosco, com os
técnicos dos CFM. Fizemos
esse trabalho à metade do
preço que um empreiteiro ia
cobrar. Foram nossos pontos
de luz, só foi preciso ligar o
interruptor para actuarem”,
relembrou Cândido Jone.
Adélio Dias, que esteve à
frente da organização da
primeira edição do “Cresça e Faça Crescer”, saudou
a iniciativa e explicou que
a dificuldade que o júri teve
foi de seleccionar os vence-

Tomás Nhancale, presidente
do júri que seleccionou os trabalhos premiados, pouco antes
de avançar com os critérios que
determinaram os vencedores,
explicou que “a nossa empresa
é um centro, uma fábrica de
produção de quadros. No meio
dos 500 trabalhos, coube a nós
avaliar, o corpo dos jurados é
composto por trabalhadores
dos CFM- Sul, Centro e Norte”.
“Nove trabalhadores da Empresa Portos e Caminhos de Ferro

le referiu que o primeiro tem
a ver com o interesse, ou seja,
o projecto deve trazer alguma
informação sobre a redução de
custos operacionais na empresa.
O segundo critério refere-se
à originalidade, o que significa que o trabalho deve trazer mais-valia às ideias que já
existiam.
Fácil acesso é o terceiro critério, seguido de inovação, que
dá ênfase à necessidade de trazer aspectos novos na metodo-

Primeiro classificado recebe cheque do PCA

de Moçambique acabam de ser
distinguidos, no quadro do concurso denominado “Fazer Cresça e Crescer Também”, destinado a todos os colaboradores
da empresa”, referiu Nhancale.
Em relação aos critérios que
determinaram a selecção dos
trabalhos premiados, Nhanca-

logia de trabalho.
O penúltimo critério é o de
exclusividade, sendo seguido
do de sustentabilidade, o que
significa que a implementação
do projecto deve ter em conta
a redução dos custos operacionais.
Dos 500 projectos apresenta-

29 de Outubro 2019 | Terça-feira
dos foram pré- seleccionados
85, cada membro do júri teve
que lidar com certos projec-

tos. Houve uma segunda fase,
na qual devia se defender os
projectos.
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“Tivemos várias propostas,
mas só cinco é que podiam ser
aprovados”, disse Nhancale.

Primeiro classificado discursando

Destino dos cinco projectos seleccionados

PCA e os vencedores

Tomás Nhancale, na sua qualidade de presidente do júri,
garantiu que “não se pára
por aqui, os projectos vão
ser submetidos a uma equipa
para se saber até que ponto
são exequíveis”.
“Os CFM são mais do que
um posto de trabalho, é um
local por onde passaram gerações de famílias, é uma daquelas empresas que sobrevi-

veu a várias intempéries. Os
vencedores são aqueles que a
partir de hoje vão ser os pontos de luz”, disse Nhancale.
Como primeiro classificado foi distinguido Campira
Eduardo Daússe, da Direcção
dos Recursos Humanos-Sede,
que apresentou um projecto
de sistema Online de Gestão
de Formação Profissional e
Sistema de Gestão de Escala

de Maquinistas. A este coube
o montante de 400 mil meticais.
O segundo classificado foi a
dupla Iara Luísa Pon Pisky e
Yara Cassimo Mulhanga, que
amealhou 200 mil meticais,
pelo projecto “Sistema Mecanizado de Abastecimento e
Recolha de Óleos Lubrificantes”. Estas colaboradoras estão afectas aos CFM-Sul.

A terceira posição foi para
Manuel Mutanguiua Zêmbue
e Aura Viegas Ribeiro, colaboradores dos CFM-Centro,
através do projecto “Melhoramento do Sistema de Alimentação Eléctrica da Ponte
Rolante número 1”. Este projecto foi gratificado por 150
mil meticais.
O quarto e quinto classificado
foi o quarteto Evaristo Mas-

suanganhe, Ana das Dores
Manjate, António Nevisse,
dos CFM-Sul, e Celso Delfim Malema, dos CFM-Norte,
respectivamente.
O quarteto levou consigo 125
mil meticais, tendo concorrido com o projecto “Criação
de um Fundo de Manutenção
de Casas”.
Finalmente, o quinto premiado versou sobre “Revestimento de Taludes em Plataformas Ferroviárias com Manta
Geotetxile”. Recebeu 100.000
Mt, um diploma e um troféu.
Chama-se Celso Delfim Malema, afecto aos CFM-Norte.
O concurso foi criado para
desafiar os trabalhadores
a contribuirem com ideias
inovadoras que possam impulsionar a produção e produtividade, assim como um
excelente ambiente de trabalho.
O PCA da empresa, Miguel Matabel, congratulou
os vencedores e agradeceu
a proactividade de todos os
concorrentes por terem apresentado projectos interessantes que visam aumentar a
produção e produtividade da
empresa.
“Fazendo crescer a empresa temos a possibilidade de
crescer também, porque o
nosso foco está no capital
humano”, referiu
Na cerimónia de anúncio dos
resultados estiveram também presentes os membros
do CA e colaboradores.
Entretanto, o passo a seguir
será de criar uma comissão
de acompanhamento para
estudar a implementação
desses projectos dentro da
empresa.
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Novo edifício da ECA será entregue próximo mês

nacional

Especialistas e
académicos debatem
aspectos legais e
práticos do Direito
Bancário
A Universidade Politécnica reuniu, na quarta-feira, 23 de Outubro, em Maputo, os estudantes
e docentes, particularmente dos
cursos de Gestão Financeira e
Bancária, Administração e Gestão de Empresas e de Ciências
Jurídicas, bem como parceiros
e especialistas, na IX edição das
jornadas de Direito Bancário,
durante as quais foram debatidos
os aspectos legais e práticos associados às actividades dos sectores
económico e financeiro.
Organizado em parceria com o
Banco Comercial e de Investimentos (BCI), o evento consistiu
na apresentação e discussão de
dois painéis, sendo o primeiro dedicado a um estudo que incidiu
sobre um “Projecto de Financiamento de uma Empresa” e
outro sobre a “Protecção de Dados Pessoais no Direito Bancário
Moçambicano”.
Pretende-se com estas jornadas
científicas proporcionar uma
oportunidade para a discussão
aberta e partilha de conhecimentos sobre temas actuais e
pertinentes, no campo do Direito
Bancário e das actividades económicas e financeiras, criando
uma espaço de interação entre
estudantes, docentes e especialistas.
A propósito, o director adjunto
Científico e Pedagógico da Escola Superior de Gestão, Ciências e
Tecnologias (ESGCT), uma unidade orgânica da Universidade
Politécnica, Alberto Razul, referiu que as Jornadas Científicas
realizam-se anualmente com o
intuito de fazer o aproveitamento das pesquisas dos estudantes,
que estão a preparar os seus trabalhos de fim do curso, sendo,
igualmente, uma forma de ensaio
sobre como os referidos trabalhos
serão apresentados.
“Esta acção faz parte das actividades extracurriculares da
universidade, que servem de
complemento aos conhecimentos
adquiridos pelos estudantes, para
a sua formação geral, não somente na componente profissional,
mas também na vertente humana, nomeadamente na actividade
futura, no seu relacionamento

É já no próximo dia 24 de Novembro que será entregue o novo edifício da Escola de Comunicação e
Artes da Universidade Eduardo Mondlane. A informação foi avançada semana passada pelo director da
instituição, João Miguel.

Vida longa, Joaquim Chissano!
Joaquim Chissano foi
Presidente do país num
momento extremamente
conturbado. O que talvez
significasse que pudesse
ser Presidente em qualquer outro momento.
Mas preferiu sair pelos
próprios pés. E este foi
o elogio que lhe foi feito,
quando recebeu o Prémio
Mo Ibrahim, em 2007. Por
ocasião dos 80 anos, o
Magazine Independente
presta-lhe homenagem.
Elton Pila

J

á passam 45 anos
desde o G o v e r n o
de Transição. Joaquim Chissano não
mais tem o cabelo
negro e farto, ainda que a
barba no queixo permaneça
impecável, agora tingida de
branco. Mas continua a dar
a cara e a fazer ouvir a sua
voz nas questões importantes para o país e para o seu
Partido Frelimo, numa vida
longa em que foi o primeiro
em várias ocasiões.
Em 1951 foi o primeiro negro no Liceu Salazar – agora Escola Secundária Josina
Machel – e isto já diz muito
sobre quais podiam ser as
aspirações dos negros em
Moçambique na época e sobre como Chissano rompeu
com estas algemas e ajudou
outros a sonharem ainda
mais alto.
Rumou, em 1960, para Portugal para fazer Medicina,
na certeza de que podia voltar e curar o país das feridas que o colonialismo teria
causado. Mas seria por outro caminho que ajudaria
na cura, juntando-se à Frelimo, na época apenas movimento de libertação.
Em 1974, com apenas 35
anos de idade, torna-se o
primeiro Primeiro-ministro,
no Governo de Transição.
Depois da proclamação da
Independência de Moçambique é nomeado o primeiro ministro dos Negócios
Estrangeiros. Com a morte

Uma vida dedicada a estabilidade do país

do Presidente Samora Machel, em 1986, foi nomeado
para substituí-lo. O que,
como ele próprio reconheceu, numa entrevista recente, lhe surpreendeu. Por
isso assumiu o fardo na certeza de que todo o Governo
tornaria esse fardo menos
pesado. Por isso fala no colectivo, sem querer chamar
apenas para si os méritos, a
conjugar os verbos sempre
no “nós”, este pronome que
se faz casa onde residem
muitas pessoas. Fá-lo quando fala do seu Governo, mas
também quando fala da sua
esposa Marcelina Chissano.
Numa entrevista, quando
questionado se ela seria a
sua retaguarda, fez soar um
“não”, afirmando que ela estaria na vanguarda.
Cola-se-lhe o selo de
“obreiro da paz”, pelo
Acordo de 1992 com a Renamo, numa altura em que
as mortes da guerra civil
tornavam-se num manto a
cobrir quase todo o país, o
que lhe podia fazer merecedor, caso lhe fosse dado,
do Nobel da Paz referente
àquele ano. Sendo certo que
cada distinção sabe ao momento em que é entregue,
as distinções que lhe foram
feitas a seguir e outras antes dizem muito de um homem que pugnou sempre
pela estabilidade do país.
Ainda na senda da paz, o
Mo Ibrahim, destinado a

estadistas africanos, que
foi entregue a Chissano em
2007 (o primeiro), pode
ser usado como a bandeira
maior. Kofi Annan, que foi
quem lhe colocou o galardão
às mãos, disse que a distinção foi pelo forte contributo
de Chissano na criação de
uma democracia estável e
no progresso económico de
Moçambique. A acrescer a
esta luta pela democracia,
disse Annan – mas também
diz Chissano em voz própria – está no ter saído do
cargo de Presidente voluntariamente em 2005. O que
talvez não fosse um aspecto
a destacar, se não estivéssemos num continente pejado
de exemplos de líderes que
sob a capa de “libertadores
da pátria” quiseram eternizar-se no poder.
Mas antes de deixar a liderança do país e do partido,
foi, nas eleições de 1994, o
primeiro Presidente da República de Moçambique
democraticamente eleito,
continuou no cargo depois
de ter vencido as segundas
eleições multipartidárias,
em 1999.
Agora há uma instituição
de ensino superior que lhe
leva o nome, virada, sobretudo, às relações internacionais. Ele que se fez um
diplomata, pintando com
outras cores o quadro de
Moçambique aos olhos do
mundo.

Como disse Hélder Martins, que foi seu colega no
primeiro Governo, Chissano ajudou o país a granjear
respeito e simpatia em todo
o mundo, do Oriente ao
Ocidente e do Norte ao Sul.
Há-de ser por isso que foi,
muitas vezes, chamado a
outras nações para ajudar a
pensar nas causas dos conflitos e a dirimi-los. A título
de exemplo, recentemente
foi chamado para ajudar a
pensar nas causas e nas soluções da xenofobia na África do Sul.
No último ano do seu Governo, como que a anunciar
que a sua luta não terminaria com a sua saída da presidência, fez nascer a Fundação que lhe leva o nome,
que quer ver “as populações
moçambicanas e africanas
com níveis de vida mais elevados, vivendo em paz, num
continente mais integrado,
livre de conflitos armados e
miséria, bem como do flagelo
da fome e das doenças endémicas evitáveis e com maior
capacidade de uso integrado dos seus recursos e valores para o desenvolvimento,
particularmente nas zonas
rurais”. Há-de ser por isso
que, apesar de toda a pompa
que a circunstância como o
octogésimo aniversário convida, celebrou os 80 anos
com crianças no Hospital
Central de Maputo. Vida
longa, Dambuza.
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Marcas em Movimento
LAM melhora indicadores Galp lança novo ciclo de
crescimento
Mais de 83% dos voos descolaram
dentro do horário (melhoria em 11%)
Número de passageiros transportados
cresceu em 6.6% (Maputo, 21.10.19)
O ano de 2019 tem sido marcado por
grandes mudanças a nível da aviação
em Moçambique, após a entrada de
novos operadores no segmento doméstico, para além da consolidação
de outros nos voos internacionais de
longo curso. Perante um ambiente
adverso, a LAM tem estado a crescer nos seus principais indicadores.
De Janeiro a Setembro do corrente
ano, mais de 415,741 passageiros
foram transportados nos voos da
LAM, representando um crescimento em 6,6 por cento em relação ao
período homólogo de 2018, em que
foram transportados 398,208 passageiros. A LAM tem apostado na
melhoria de qualidade de serviço
prestado ao Cliente, facto pelo qual
continua a estar na escolha dos passageiros que viajam quer dentro do
país, bem como a partir de Moçambique para cidades como Johannesburg, Dar-Es-Salaam e Nairobi, no
segmento internacional. A tendência de melhoria verifica-se ainda na

componente de pontualidade dos
voos, indicador que tem sido par-

A Galp apresentou uma actualização
da sua estratégia de investimento
para os próximos anos, reforçando os
valores de investimento a aplicar em
projectos que promovam a transição
para um modelo energético de menor
intensidade carbónica.
Em termos concretos, o investimento anual médio líquido previsto até
tilhado com o mercado de forma
mensal, onde a tendência é de crescimento. Neste quesito, de Janeiro
a Setembro de 2019, a LAM obteve
uma média de 83% significando assim um incremento em 11 por cento em relação ao período homólogo
de 2018. A par destes indicadores,
a companhia está em fase avançada para a introdução de mais um
Boeing 737-700 e dois Bombardier
Q400 para consolidar a sua frota.
Com a finalização deste processo, a
LAM passará a contar com três aeronaves do tipo Boeing 737-700 mais
duas do tipo Bombardier Q400.

2022 situa-se entre €1,0 mil milhões
e €1,2 mil milhões, dos quais mais
de 40% serão dedicados à captura de
oportunidades relacionadas com a
transição energética. Estas incluem o
aumento do peso do gás natural no
mix de produção, bem como o desenvolvimento de um negócio competitivo de geração de electricidade

através de fontes renováveis.
“Estamos a preparar a Galp para
o seu próximo ciclo de crescimento, em que seremos parte activa da
transição energética,” afirma Carlos
Gomes da Silva, CEO da Galp. “Vamos promover soluções económica e
ambientalmente sustentáveis, mantendo, como sempre, o compromisso
de uma actuação socialmente responsável que não deixe de assegurar
o crescimento de longo-prazo, a disciplina financeira e o retorno accionista,” acrescenta.
O investimento médio em energias
renováveis e em novos negócios deverá representar entre 10% e 15% de
toda a alocação de capital.
Este investimento da Galp em Moçambique é realizado em parceria
com a Mozambique Rovuma Venture S.p.A. – uma joint venture entre a ExxonMobil, Eni e CNPC –,
a KOGAS e a Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos (ENH). A ExxonMobil irá liderar a construção e operação dos trens onshore e das instalações relacionadas, enquanto a Eni
será o operador do upstream.

“Porto Rosa” sensibiliza centenas de
Barclays Bank Moçambique passa a
mulheres sobre cancro
chamar-se Absa Bank Moçambique
A Concessionária dos Terminais de Cornelder de Moçambique, o que se
Contentores e de Carga Geral no
Porto da Beira, Cornelder de Moçambique, em parceria com o Ministério da Saúde (MISAU), está a
massificar a educação sobre a prevenção e diagnóstico precoce do cancro
da mama e do colo do útero, com o
objectivo de reduzir a incidência da
doença no seio da população.

pretende com esta iniciativa, que já
vai na sua segunda edição, é de para
além de possibilitar que os colaboradores e clientes da empresa tenham
acesso à informação sobre o cancro da mama e do colo do útero, os
mesmos possam gratuitamente participar de sessões de rastreio destas
doenças, tendo a oportunidade de

A iniciativa, denominada “Porto
Rosa: Juntos somos mais fortes na
luta contra o cancro da mama” e que
está inserida no âmbito do programa
anual “Porto Saudável”, vai beneficiar mais de 700 colaboradores e é
coordenada por um médico especialista em cancro de mama e de colo
de útero.
De acordo com Elsa Muzambue, directora de Recursos Humanos da

diagnosticar precocemente qualquer
anomalia.
Na primeira fase do rastreio do cancro da mama e do colo do útero,
realizada no dia 23 de Outubro, nas
instalações da Cornelder de Moçambique, por uma equipe médica do
MISAU, foram rastreadas 31 mulheres e prevê-se que na segunda fase,
no dia 29 de Outubro, mais mulheres possam aderir à campanha.

Barclays Bank Moçambique vai
mudar a sua designação para Absa

Bank Moçambique, nome que será
adoptado a partir de 11 de Novembro, anunciou semana passada em
Maputo o administrador delegado da
instituição bancária, Rui Barros.
A mudança de nome faz parte de
um dos maiores e mais ambiciosos
projectos de mudança de marca na

história do continente, um programa de transição mais abrangente em
vários países africanos, por parte do
grupo Absa, adiantou o administrador delegado.
A mudança surge na sequência de
uma decisão tomada em 2018 pela
empresa-mãe, o grupo Absa, estando
actualmente em curso o processo de
remodelação dos balcões do Barclays
em todo o país com as cores que representam a nova marca.
O grupo está cotado na Bolsa de
Valores de Joanesburgo, África do
Sul, possui um balanço com activos
totais superiores a 91 mil milhões de
dólares e é um dos maiores grupos
de serviços financeiros de África, oferecendo um conjunto integrado de
produtos e serviços de banca de retalho e de negócios, de investimento,
de gestão de património de investimentos e seguros.
O Absa Group Limited, anteriormente Barclays Africa Group Limited e inicialmente Amalgamated
Banks of South Africa, está presente
em 12 países africanos e possui um
escritório de representação em Londres, estando prestes a inaugurar a
sua presença em Nova Iorque.
Macauhub
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Moçambique projecta quatro portos secos em Manica

economia

A província de Manica, centro de Moçambique, poderá vir a dispor num futuro próximo de quatro
portos secos para ajudar a descongestionar o porto da Beira, na vizinha província de Sofala, disse recentemente em Chimoio o presidente do Conselho Empresarial Provincial de Manica, Samuel Guisado.
Macauhub

Cobertura da rede eléctrica nacional prevê
abranger 58 porcento da população até 2023
da que uma das estratégias
da EDM para os próximos 10
anos recomenda a sustentabilidade ambiental e promoção
de projectos através de fontes
alternativas. Aliás, a energia
solar é a mais abundante no
país, pois cobre cerca de 23
000 GW.

pais desafios que a EDM coloca na área de produção de
energias renováveis, tais como
a qualidade de energia, sistemas de autogeração, centro
do despacho e a questão da
tarifa de energia.
Por seu turno, a Gestora de
Projectos de Eficiência Ener-

Nampula deverá
assegurar metade da
produção de caju de
Moçambique
A província de Nampula
prevê produzir 73 mil toneladas de castanha de caju
no decurso da campanha
agrícola 2019/2020 que hoje,
segunda-feira, se inicia em
Moçambique, mantendo dessa forma o seu estatuto de
maior produtor nacional,
disse domingo na cidade de
Nampula o delegado provincial do Instituto Nacional
do Caju.
Júlio Langa disse ainda à
agência noticiosa AIM que
a produção prevista supera em três mil toneladas a
registada na anterior campanha, o que representou
praticamente metade da
produção moçambicana daquela cultura de rendimento, que se cifrou em 142 mil
toneladas.
A cultura do caju foi introduzida em Moçambique no
século XX nos então distritos de Nampula, Gaza e
Inhambane, da costa para o
interior, por se ter constatado que ofereciam condições
apropriadas para o seu fomento, razão pela qual continua a haver uma grande
densidade de cajueiros nestas regiões.
Durante a comercialização
da castanha de caju, campanha 2018/2019, que se
iniciou em Outubro de 2018
e terminou em Fevereiro de
2019, a província de Nampula registou 70 069 toneladas que foram vendidas ao
preço médio de 43,15 meticais (cerca de 61 cêntimos
do dólar) o quilograma.
Macauhub

Rosa Chilundo

A rede eléctrica nacional
prevê cobrir 58 porcento
da população até 2023,
mas o resto da população
será abrangida por fontes
renováveis de produção
de energia eléctrica,
como a energia solar, que
por sinal é a mais usada
no país.

N

o âmbito da Semana Magnitude Energética,
assinalada no
dia 21 de Outubro, a Faculdade de Ciências
Tecnológicas da Universidade Técnica de Moçambique
(UDM) promoveu uma palestra, subordinada aos temas
“Energia como pilar para o
desenvolvimento” e “Gestão
de energia em edifícios comerciais e industriais”.
A palestrante, Rosa Chilundo, que falou sobre a “Energia
como pilar para o desenvolvimento”, defendeu que a energia renovável, principalmente
a solar, é a mais abundante
em Moçambique, com uma
cobertura de 23.000 GW.
A directora de Energias Renováveis e Eficiência Energética na Electricidade de
Moçambique (EDM), Rosa
Chilundo, começou por contextualizar a origem das primeiras fontes de energia,

como a roda, moinhos e a
energia solar, que continua a
principal fonte de energia renovável em Moçambique.
A engenheira revelou que 70
porcento da população em
Moçambique não tem acesso
à cobertura da rede eléctrica nacional, mas afirma que
com base nos objectivos da
Agenda 2030 a EDM está a
envidar esforços para que até
2023, 58 porcento seja abrangida pela rede eléctrica e o
restante seja coberto por fontes renováveis de produção de
energia eléctrica.
Chilundo revelou alguns objectivos nacionais para área
das energias renováveis, tais

como a produção de energia
hídrica, solar e eólica para os
próximos 25 anos na ordem
dos 30 GW. Acrescentou ain-

Cristina Macajo

A fonte apontou alguns projectos da EDM em curso na
produção de energias renováveis no horizonte de 20192024, como a Central Fotovoltáica que se encontra no
bairro Luís Cabral, ao longo
da Estrada Nacional nº4, o
projecto da Central Solar
de Mocuba e a produção de

energia eólica, cuja implementação está prevista para o distrito da Namaacha.
Por último, indicou os princi-

gética na Magnitude Energética, Cristina Macajo, que
se debruçou sobre o tema
“Gestão de energia em edifícios comerciais e industriais”,
defendeu a necessidade das
indústrias reduzirem os custos de energia eléctrica na
produção de bens e serviços
de modo a garantir maior sustentabilidade das empresas.
Acrescentou que a gestão da
energia eléctrica nas empresas
reduz a sobrecarga eléctrica,
evitando os incêndios ou curto circuitos.
Macajo considera que ao gerir
a energia eléctrica, as empresas diminuem os índices de
emissão de gases poluentes
no ambiente, recomendando
para que estas criem políticas
para gestão de energia eléctrica, começando por conhecer as normas ou políticas da
50.001, que defende a criação
de um Software de gestão de
energia eléctrica ao nível das
empresas, o que permite a
emissão de facturas e alertas
sobre a necessidade da realização de manutenção no sistema eléctrico da empresa.
Redacção
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PUBLICIDADE

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património
com profissionalismo, seriedade e personalização,
fornecendo profissionais qualificados, hábeis e
comprometidos com a execução das suas actividades,
promovendo mais segurança aos clientes.

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 serviços em grandes Centros logísticos, Indústria, 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, visando responder a todas as urgências
nos diferentes sectores, conforme a distribuição 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 Segurança significa um conjunto de medidas preventivas que minimizam os riscos
ou ameaças, cada vez mais frequentes
nos grandes centros, aos quais estão expostos os VIPs. Seja no âmbito pessoal,
nas dependências da empresa ou em roteiros habituais oferece aos empresários,
executivos e seus familiares esquemas de
prevenção para sequestro, roubos, furtos,
assaltos, extorsões e outras formas de violência urbana.

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

Património invejável
De olho vivo, mesmo em vídeo assistido, vale a pena
repetir várias vezes a história de morte do carismático
Presidente de Moçambique, Samora Machel. Estamos
a falar do Monumento Samora Machel, em Mbuzini,
perto de Komatipoort, na província de Mpumalanga,
na África do Sul, que marca o local onde o avião que
transportava o então Presidente de Moçambique caiu
em 1986. Este acidente resultou na morte do Presidente
Samora Machel e de vários companheiros de viagem. O
local foi declarado Património Nacional em 2006.
De olho vivo, as Magazinadas, numa curta passagem por
lá, ficaram satisfeitas com o nível de conservação. Se
não dá para lá chegar, aconselhamos para ver o filme
“Mbuzini Memorial”, que conta com a presença do
realizador Laurence Hamburger. É bonito ver que o
documentário traça a história do monumento concebido pelo arquitecto moçambicano José Forjaz,
em Mbuzini. No filme, José Forjaz descreve a
história conturbada que rodeou a construção do
monumento.
O documentário é também uma reflexão sobre a
política e a arquitectura pública no séc. XXI no
Continente Africano. Escalamos o Monumento
Samora Machel, que não temos vergonha de
repetir mil vezes que é um Património Nacional invejável. Meu Deus, é cada vez mais
invejável. Por isso, atrai muitos turistas e está
bem conservado. O nosso fotojornalista Nilton
Cumbe disse no meu ouvido: Langa, esconda a
tua caneta e bloco no bolso. Vamos usar o adágio
que diz que uma imagem vale por mil palavras.
Calei-me e disse cá para mim: faça a tua reportagem fotográfica. E aí está!
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Aniversariantes
Adelina
O plano de vitória que
Deus tem para ti
começou a se cumprir. Ele te abençoa, devido a tua
fé, esperança e
força inabalável, atributos que
fazem reflectir
em ti o brilho de
uma mulher batalhadora, honrada e digna de todas
as bênçãos dos céus.
Saibas que és uma das
pessoas em quem nos revemos, cujas
qualidades e conquistas admiramos muito
e sempre oramos para que se multipliquem
por tempo infinito. Parabens tia! Votos de
Kaka, Rafa e Dedé.

André Chongo
Que o teu coração se
preencha de gratidão, por mais um
ano de vida cheio
de alegria, com a
vivência de momentos lindos e
desafios superados. A tua sorte
seja consequência
da coragem e perseverança, na procura
das vitórias que almejas e no alcance
de toda a prosperidade do mundo,
porque tu bem mereces! Uma das formas que Deus usou para me ensinar
o amor foi através da tua vida e das
nossas convivências. Parabéns. De
Aléxia Chongo.

Machassel
Que a vida se apresente em ti com cores
mais belas, para
manter dentro
de ti a alegria
de viver e de
enxergar o
mundo colorido quando ele
insistir em ficar
cinza. Que Deus
seja o teu refúgio e a
tua fé, o suficiente para te manter de
pé, acreditando sempre no melhor que
está por vir. Que nada te detenha nem
modifique o teu carácter exemplar.

Mila
Mãe, te amamos de tal forma
que as palavras são incapazes de expressar isso.
Por isso queremos
te homenagear, de
acordo com as tuas
ímpares qualidades,
com todo o nosso
amor e admiração.
Temos muito orgulho
de ti, mulher forte que
sabe lutar por teus objectivos e isso nos inspira a
sermos sempre melhores. És a
luz e bênção nas nossas vidas, estamos
gratos por passar o teu dia usufruindo
o teu afecto e generosidade que sempre
foram um estímulo para a família. Feliz
aniversário mãe! Teus filhos e Silva,
teu esposo.

Irene
Mais do que uma tia,
és uma mãe de todo
o coração. Tu és
única e especial
na minha vida.
É uma bênção
para mim poder
contar contigo,
que sempre te
dedicaste tanto a
mim. Isso demonstra que estás cem
porcento comprometida com a minha
felicidade, com os meus sonhos e
projectos de vida. Sinto que posso
contar contigo a qualquer momento
e isso me traz segurança, aumenta
ainda mais o respeito, a admiração
e o amor que eu sinto por ti.

Carmen
Kaká, há quatro anos
pousaste nos meus
braços e me surpreendeste, por
me mostrar
quanto amor
ainda cabia
dentro de mim.
Eu tenho descoberto, dia após
dia, que vieste a
este mundo mais para
nos ensinares do que para aprenderes connosco. Saibas aproveitar as
oportunidades e perceberes, nelas, as
infinitas possibilidades de realizar os
teus sonhos. Que eles sejam grandes,
assim como é também a tua capacidade de nos fazeres feliz. Votos dos teus
pais Mila Silva e irmãos Rafa e Dedé.

Alice
Todos os teus feitos
são louváveis, eu
torço para que
tudo de bem
que me fazes
e toda a generosidade
retornem a
ti sob forma
de bênçãos
e de luz, para
iluminar os teus
caminhos e sonhos
realizados. Desejo que
sempre estejas rodeada de anjos
celestiais, te inspirando melhores
ideias, fortalecendo a tua fé e esperança. Te garanto que nunca estarás
só, para o que der e vier. Parabens!

Dorinho
Feliz aniversário, meu irmão! Espero que tudo
aconteça do jeito
que tu mereces. E
lembres que estarei sempre ao teu
lado para ajudarte a realizar teus
sonhos. Sou uma
pessoa muito realizada porque tu
existes. Na verdade,
acho que sem a tua presença
na minha vida eu não seria tão feliz.
Desfrutes do teu dia com toda a intensidade do mundo e junto das pessoas que
alegram o teu coração. Dos teus irmãos!

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
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Valério Romão debate sobre a valorização dos autores

cultura

O escritor Valério Romão, um dos nomes mais sonantes da literatura contemporânea em Portugal,
palestrou, no Centro Cultural Português, sobre o tema subordinado a “O lugar dos prémios literários, o
mérito e a valorização dos autores”, uma actividade dedicada a novas narrativas portuguesas, linhagens e
singularidades.

“A árvore mágica” une o universo num
imaginario à volta do sonho
31º Curso de
Literaturas em Língua
Portuguesa
O curso de literaturas é a iniciativa cultural mais antiga do
Camões - Centro Cultural Português em Maputo, realizada
em parceria com a Faculdade
de Letras e Ciências Sociais da
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), “Residências literárias e outras estórias” é o tema
do 31º curso de literaturas em
língua portuguesa que terá lugar em Novembro. A actual
edição traz José Luís Peixoto,
Afonso Cruz, David Machado,
Pedro Mexia e Alexandra Lucas Coelho.
Nesta 31ª edição do curso de
literaturas, como convidada
especial a escritora portuguesa
Joana Bértholo estará em Maputo no âmbito de uma residência literária criada ao abrigo do protocolo de cooperação
celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Camões.
O mesmo programa literário
permitiu a residência em Lisboa, durante um mês, do autor
moçambicano Amosse Mucavele, que também participará no
programa desta edição do curso
de literaturas.
No dia 4 de Novembro, a abrir
o programa do curso, Joana
Bértholo partilhará a sua experiência sobre o tema “Escrever
e escrever: as diferentes formas
de escrita”. O dia seguinte, 5
de Novembro, percorrerá “Pelos caminhos das residências
literárias: entre o Museu do
Pensamento e a Geografia do
Olhar”, com a participação de
Joana Bértholo e Amosse Mucavele.
Segue-se uma conversa sobre
“O amor na narrativa e na poesia moçambicana”, com apresentação dos académicos do
Departamento de Linguística
e Literatura da UEM, Elídio
Nhamona, Aurélio Cuna e Osvaldo das Neves.
A finalizar este programa, o dia
7 de Novembro será dedicado à
poesia, com partilha das jovens
escritoras Hirondina Joshua e
Énia Lipanga, e moderação de
Mbate Pedro.

O Centro Cultural Português, em Maputo, lançou
recentemente o livro
intitulado “A árvore mágica”, da escritora Lurdes
Breda e ilustrações do
artista plástico Roberto
Chichorro, sob chancela
da Escola Portuguesa
de Moçambique. A obra
pretende unir o local ao
universal, num imaginário
que se alimenta de tudo
o que o sonho permite.
Adelina Pinto

O

livro “A árvore
mágica” é um
conto estruturado numa linguagem híbrida
entre o Português e uma das línguas Bantu de Moçambique − o
Changane. Tem como público-alvo crianças e jovens.
Os livros, por serem escritos por
homens para homens, envolvem
grandes questões do ser humano.
É a história de um embondeiro
que trocou o sono por imaginação. Durante muitas luas ficava
de pétalas abertas a ver os meninos a brincarem atrás das borboletas, entre os ramos de palavras
em flor. Até que, por magia, eles
desapareceram, entrando no seu
coração.
A imaginação da árvore também
trazia chuva à terra, e deixava
pasmados bichos e pessoas que
contavam os seus feitos de boca
em boca, de aldeia em aldeia.
Mas após tantas luas de pétalas
abertas, o embondeiro murchava de cansaço, procurando como
trazer de volta o sono da árvore.
O livro, ao cruzar várias línguas

e várias linguagens, pretende
unir o local ao universal, num
imaginário que se alimenta de
tudo o que o sonho permite.
Estamos perante uma nova edição da Escola Portuguesa de
Moçambique. É um livro infato-juvenil intitulado a “árvore mágica”, que visa, de alguma forma,
simentar os laços culturais entre
Moçambique e Portugal.
Sendo a autora do livro portuguesa e o ilustrador moçambicano. O livro foi escrito na língua
portuguesa, mas apresenta algumas expressões em Changana.
Roberto Chichorro é uma referência nas artes plásticas em Moçambique e Lurdes Breda tem
investido bastante na literatura
infanto-juvenil. Estas estórias
foram inspiradas numa viagem
que a autora fez a Moçambique
em 2002. As ilustruções retratam
também o imaginário da cultura

moçambicana, sendo este o motivo de se ter escolhido um ilustrador moçambicano.
Lurdes Breda nasceu em 1970,
no Concelho de Montemor-o-Velho, Portugal. É autora de
vinte e quatro obras e co-autora
de outras onze, editadas em Portugal, no Brasil e em Moçambique. É conhecida, sobretudo,
como escritora de livros para
crianças e jovens. O seu livro “O
Alfabeto Trapalhão” é um dos livros aconselhados pela “Casa da
Leitura” da Fundação Calouste
Gulbenkian.
Foi um dos livros seleccionados
pela Direção-Geral do Livro e
das Bibliotecas para estar no Pavilhão de Portugal, país convida-

do em 2012, na Feira do Livro
Infantil de Bolonha, em Itália. É,
ainda, um dos livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, 1º ano, leitura orientada.
Ainda em 2012, esteve presente,
como escritora convidada, na “I
Mostra de Literatura Infanto-juvenil de Maputo”, em Moçambique.
Foi premiada em vários certames literários nacionais e internacionais. Em 2005 foi distin-

guida com o Prémio “Mulheres
de Valor” e em 2014 recebeu a
Medalha de Mérito Municipal
Cultural.
Pertence ao Grupo Poético de
Aveiro e é membro efectivo da
Confraria Cultural Brasil-Portugal. Participa em actividades
que visam a integração da pessoa
com deficiência na sociedade e a
promoção do livro e da leitura
em inúmeras escolas e bibliotecas.

Mais de 40 jovens treinam habilidades
para desenvolver Start-ups
O concurso voltado à indústria
criativa e negócios digitais movimenta meia centena de jovens
empreendedores, entre criativos
e especialistas em tecnologias
de comunicação e informação.
O projecto é levado a cabo pelo
Centro Cultural Moçambique-Alemanha (CCMA), em parceria com MOZDEVS e Standard
Bank.
Durante três dias, mais de 40
jovens juntaram-se para a primeira capacitação do projecto.
Designado Bootcamp e Hackaton, o treinamento foi facilitado
pela Flow Group. Essencialmente, os empreendedores foram expostos à metodologia de
design thinking, para desenvolverem melhor os seus Start-ups,
tendo em conta a importância
da atitude para se atingir o sucesso.
“Achei muito interessante o
tipo de coisa que estão a tentar fazer, principalmente num
mercado muito difícil e numa
economia que ainda precisa ser
fortalecida”, salientou Frederico
Ferreira.
Para o líder da Flow, o importante para os empreendedores é focarem-se no essencial e
cada um olhar de forma mais
pragmática o seu projecto e o
impacto que ele pode gerar na
sociedade.
Leonel Mendes, representante da Improriso, um dos nove
projectos que fazem parte do
Createc 2.0, disse que durante
o Bootcamp foi muito crucial
para desenvolver o seu projecto. Aliás, logo no primeiro dia a
visão do seu grupo mudou radicalmente.
Mendes revelou-nos que, para
além de dar seguimento a sua
proposta – um festival de co-

média de língua portuguesa que
pretendia envolver humoristas
de Moçambique, Brasil, Angola
e Portugal – preferiu tornar a
Improriso numa marca nacional. “Estamos a reposicionar a
nossa proposta para algo mais
realístico, tendo em conta as
nossas condições e com o apoio
que a Createc irá dar”, assumiu
Mendes.
A literatura no Createc 2.0 é
representada por Ethale Publishing, uma editora que está
neste momento a desenvolver
um aplicativo digital de leitura
de livros de autores africanos
em português, inglês e kiswahili. “Acreditamos que podemos
ter aqui, no Createc, parcerias
estratégicas com os desenvolvedores das TICs e com outros
empreendedores”, secundou Lisandro Jordão.
Foram três dias fantásticos,
pois, entre outros aspectos, segundo Jordão, deu para aprender sobre a atitude, de forma a
tornar o negócio viável.
Alberto Correia trabalha na
moda e artes visuais. Na sua
explanação disse que a formação vai ajudar para o acesso ao
financiamento, porque embora
o seu projecto tenha visibilidade internacional ainda trabalha
com fundos próprios, o que limita bastante.
O famoso projecto Carapinha
– salão de cabeleireiro, que usa
matéria-prima local, produtos
naturais e reaproveita utensílios da cozinha moçambicana,
também está no Createc. O seu
mentor, Cláudio Chipanga, vê
esta oportunidade como uma
janela para mostrar o seu trabalho a nível nacional e internacional.
Adelina Pinto
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Da língua fazer as mãos e da identidade regional o barro
A História dos países do
Canal de Moçambique é
comum, a cultura também. Mas a língua, fruto
da colonização, colocou
cortinas de ferro entre
eles. A literatura, que é
este espaço de trabalho
permanente com a língua
e com a identidade, quer
trazer de volta estas
relações, criar pontes
para que uns possam
conhecer os outros. As
certezas foram dadas
na 2ª Edição da Feira do
Livro de Mayotte, que
uniu escritores do Canal
de Moçambique
Elton Pila

M

alungate”,
de Aldino
Muianga,
é um dos
maiores retratos de um país a ver a
utopia da independência
desfeita no pós 25 de Junho.
Uma caracterização de Lourenço Marques e das suas
gentes como, talvez, nenhum
livro de história nos pudesse
colocar aos olhos. Desde sempre este é o maior mérito da
literatura, servir de concha
que nos traz o barulho da
alma do mar.

preconceitos, a falarmos de
nós mesmos. A literatura é,
para Martial, por excelência,

Alain Kamal Martial
Alex Dau

lada literatura do Canal de
Moçambique, a pensar que
os países que fazem a região
têm muito em comum e onde
os leitores destes países se
conseguem rever.
A âncora ao mar foi lançada em Setembro na Tanzânia com a criação da AILE,
Agência Internacional do
Livro para a Educação. Na
segunda edição da Feira do
Livro de Mayotte, realizada
entre 17 e 20 de Outubro, foram dadas as certezas de que
o projecto quer fazer com
que o Canal de Moçambique
tenha voz única, uma estante

Lily Nyariki

Nassuf Djailani

Em Mayotte, encontramos
esta concha, com um projecto que quer fazer do Canal de Moçambique o barro
com o qual se constrói uma
literatura que pode ser rotu-

nas livrarias do mundo.
Alain Kamal Martial, autor
e Director do Livro e Leitura
de Mayotte, o entusiasta de
primeira linha do projecto,
fala de uma revolução cultural. Afinal, as lutas pela independência ainda não fizeram
cumprir a utopia de uma
África com vida própria.
Isso passa, desde logo, diz,
pela liberdade de pensamento que nos pode levar, sem

Isabelle Hoareau Joly

este espaço onde temos contacto com os outros, a partir
de nós mesmos. Não vai ser
espantoso pensa-la à margem
dos cânones ocidentais.
O projecto quer acabar com
a ideia de olhar para o horizonte, sem antes olharmos
para o que está de lado.
“Queremos que os autores
comecem a trabalhar juntos,
para que tenhamos livros
onde podemos nos conhecer
uns aos outros. Livros que
falem da nossa história, que
defendem a nossa visão do
mundo”, sintetiza Martial.
A voz única do Canal de Moçambique não quer significar
padronização da língua, seria
uma utopia ainda mais irrealizável, mas uma literatura
que partilha uma história comum entre os diferentes povos, como se a língua fosse as
mãos do oleiro e a identidade
da região o barro com que se
podem erguer as obras. “A
língua é importante. Mas é
ainda mais o que pretendemos dizer”, pensa Martial.
Nassuf Djailani, escritor de
Mayotte, entende que este
projecto abre fronteiras. “É
importante que digamos
‘nós’”. É ainda mais importante, diz, para países que
foram colonizados e que por
muito tempo não falaram
com voz própria.
Cultura e revolução, para
Djailani, guardam na sua
génese a ideia de emancipação. É para isto que a cultura feita arte convida. “Temos
de colocar a nossa cultura à
frente, mas sem que isto signifique a separação do mundo”.
Por isso, pensa que seja preciso reconquistar as nossas
línguas maternas. “Quando

escrevemos na nossa língua
materna, escrevemos precisamente o que queremos”, disse
ele que tem textos em malgaxi e mahorias. “Vamos escrever primeiro na nossa língua, eles que traduzam para
as outras línguas. Nós devemos impor isso”, elabora.
Para Isabelle Hoareau Joly,
escritora das Ilhas Reunião,
este é o momento de todos

os países da região organizarem-se e falarem sobre a
sua história comum. “É preciso fecharmos a página do
passado, mostrarmos a nossa forma de ver as coisas”.
Esta outra página pode ser
escrita nas diferentes línguas que marcam a região.
Para Lily Nyariki, escritora
e promotora de livros quenianos, os escritores não se
devem sentir constrangidos
pela língua. Para ela, neste projecto, a tradução será
fulcral para que possamos
ter acesso uns aos outros.
“É um projecto pan-africano. Eu tenho esperança que
no futuro todos vamos nos
entender muito mais”, pensa.
Alex Dau, que estava em
Mayotte como escritor e
como representante da Editora Oleba, corrobora. “A
língua não é um entrave”,
disse. Para ele, o escritor
deve escrever na língua em
que mais encontra plasticidade nas palavras. Esta
plataforma, conclui olhando
para o país, vai catapultar
os escritores moçambicanos
na região.
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Doutor Sofrimento Ningore
Especialista em medicina tradicional
Voce que sofre de:
-Impotência sexual
-Esterilidade
-Corrimento
-Borbulhas no pénis
-Sífilis
-Doenças venéreas cronicas
-Dores de útero
-Diabetes
-Comichão
-Aumenta o sexo e aumenta a potência
-Ser apertado por espíritos a noite
-Sonhar a fazer sexo
-Deixar de fumar
-Dar sorte no serviço
-Recuperação de amor perdido
-Asma
-Período prolongado
-Hemorroides
-Dores de coração

As crianças com menores de cinco anos recebem
tratamento gratuito
Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro
da Malhangalene, rua do Alba numero 56,perto da
Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás
18:horas.
Contactos:82-8050930/84-8050930
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Mambas mantêm-se no 112º lugar no ranking da FIFA

desporto

A selecção moçambicana de futebol, Mambas, manteve-se na 112ª posição no ranking da FIFA, segundo a
última actualização divulgada esta quinta-feira. Os Mambas contabilizam, agora, 1186 pontos, depois de, a 13
de Outubro, terem vencido fora o Quénia, por 1-0, em partida inserida na data FIFA.

Tensão alta e lesões prejudicam atletas
nas “Olimpíadas do exército” da China
Mundial de Clubes na
China em 2021
A FIFA confirmou recentemente que o Mundial de Clubes de 2021 será realizado mesmo na China e terá a inédita
participação de 24 clubes. É
uma decisão histórica para o
futebol, porque o conselho da
FIFA decidiu, por unanimidade, nomear a China como sede
da nova Copa do Mundo da
FIFA. É a primeira Copa do
Mundo real e verdadeira onde
os melhores clubes competirão.
Ela contará com 24 equipas e
será realizada entre Junho e
Julho de 2021, destacou Infantino em entrevista colectiva.
O plano para a implementação
de uma nova Copa do Mundo
de Clubes foi aprovado numa
reunião do Conselho da FIFA
em Miami, em Março, e a indicação da China aguardava apenas a confirmação.
O reformulado torneio passará
a ocorrer de quatro em quatro anos, entre Junho e Julho,
substituindo no calendário a
Copa das Confederações, disputada sempre um ano antes
do Mundial de seleções. As edições de 2019 e 2020 da Copa
do Mundo de Clubes serão ambas realizadas no mês de Dezembro no Qatar, ainda com a
habitual presença de seis equipas representando seus respectivos continentes, com a grande
final sendo jogada em Doha.
Outra decisão divulgada após a
reunião do Conselho em Xangai foi o aumento do investimento para o futebol feminino,
que passará a US$ 1 bilião,
aproximadamente 4 biliões
de reais, nos próximos quatro
anos.
O Conselho decidiu colocar
mais US$ 500 milhões, cerca de
2 biliões de reais, além dos US$
500 milhões já orçados anteriormente, afirmou o presidente
da FIFA.
Visão geral do cronograma de
licitações para a Copa do Mundo da FIFA 2030 ™, segundo
o qual o processo está previsto
para ser lançado no segundo
trimestre de 2022 e a selecção
do (s) host (s) está programada
para ocorrer no 74º Congresso
da FIFA em 2024.

Uache António

Moçambique participa no
Mundial militar da China,
pela primeira vez, com
dois pugilistas, nomeadamente Juliano Máquina
e Uache António, e uma
atleta do atletismo, Deolinda João. A tensão alta
e lesões prejudicaram os
atletas militares do Clube
Matchedje de Maputo, na
sua participação no mega
evento que é comparado
com os famosos e históricos Jogos Olímpicos de
Inverno e Verão.

Juliano Máquina

os próximos compromissos internacionais que se avizinham,
como os Africanos e as eliminatórias para os Jogos Olímpicos
do Japão.
A estreia não foi muito positiva, devido a tensão alta e
lesões que contribuíram negativamente para o fraco desempenho no evento.
O pugilista Uache António, já
em contagem decrescente para
a reforma na modalidade, onde
pretende sair dos ringues com
uma possível qualificação para
os Jogos Olímpicos de Tóquio,
estreou-se no mega evento
com uma derrota e logo ficou

eliminado.
No seu primeiro combate, Uache perdeu com o pugilista do
Marrocos, Khachetel Redovane, por 2/3, naquilo que consideramos um combate bem
disputado.
O seu colega Juliano Máquina
teve uma estreia significativa
ao vencer no primeiro combate
de estreia, diante do pugilista
da Venezuela, de nome Ramos
Miguel, por 3/0, tendo feito
uma estreia em grande.
Já com muita confiança depositada em Juliano Máquina
para o próximo combate a
eliminar, o pugilista teve um

Cerimónia de abertura espectacular

Alfredo Langa

O

país participa,
de forma inédita, no Mundial
militar na China
com duas modalidades, nomeadamente boxe e
atletismo, com a participação
de três atletas, todos do Clube
Desportivo Matchedje.
No boxe, coube a honra de representar as cores da pátria
amada aos pugilistas Uache
António e Juliano Máquina,
clientes assíduos da selecção
nacional, e no atletismo será
Deolinda João a representar o
país.
Na ocasião, os pugilistas também aproveitaram o mega
evento para se preparar para

grande azar nos exames médicos. Foi-lhe diagnosticado que
sofria de tensão alta, que lhe
impossibilitou de avançar para
frente, ficando automaticamente eliminado.
Por sua vez, a atleta do atletismo Deolinda João, na sua
estreia nos 400 metros, onde
teve uma partida espectacular,
ao entrar nos 200 metros, sofreu uma lesão muscular, tendo sido obrigada a abandonar
a prova e automaticamente ficou eliminada.
Importa referir que os três
atletas pertencem ao Clube de
Desportos Matchedje.

O site electrónico Yinhua, em
língua portuguesa, escreve que
a China abriu os Jogos Mundiais Militares 2019 na sua metrópole interior de Wuhan. Foi
uma cerimónia deslumbrante,
mostrando a civilização antiga
da nação e uma oferta de amizade ao mundo.

O Presidente chinês, Xi Jinping, declarou oficialmente abertos os jogos, dizendo:
“Agora eu declaro abertos
os Jogos Mundiais Militares
2019”.
Num estádio com quase 60 mil
espectadores no centro desportivo de Wuhan, a cerimónia de

abertura começou com o desfile
de 109 delegações.
A selecção militar chinesa, com
553 membros, liderada pelo
porta-bandeira Wang Zhizhi,
jogador aposentado de basquete, recebeu os maiores aplausos.
Nos próximos nove dias, um
recorde de 9.308 soldados, incluindo 67 campeões mundiais
e olímpicos, competirão em 27
desportos por 329 medalhas de
ouro, sob o lema dos Jogos deste ano, “Compartilhar Amizade, Construir Paz”.
Além das modalidades olímpicas mais comuns como futebol, natação e basquetebol, os
Jogos Mundiais Militares têm
competições como salto de paraquedas e pentatlo aeronáutico e militar.
O presidente do comité orga-
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nizador, Xu Qilaing, expressou
saudações calorosas para os
atletas, técnicos e convidados
de todas as nações.
Hervé Piccirillo, presidente
do Conselho Internacional do
Desporto Militar (CISM, em
inglês), disse no seu discurso
em francês que estava cheio de
alegria, orgulho e esperança,
vendo a reunião das delegações
em Wuhan sob a bandeira do
CISM.
Ele destacou que estava contente pela representação dos
valores do Conselho pelos atletas, incluindo resiliência, coragem, espírito de equipa, fraternidade militar, compromisso e
serviço a suas nações.
O presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas
Bach, disse num vídeo gravado
que, “com os melhores atletas
das Forças Armadas de mais
de 100 países juntos para amizade e respeito, vocês estão estabelecendo um grande exemplo do poder desportivo para
levar todas as pessoas em competição pacífica.”
Bach também disse que o evento veio num momento muito
especial para o país, já que é
o 70º aniversário da República
Popular da China, e acrescentou que “eu gostaria de parabenizar o presidente Xi e todos os
chineses”.
Yuan Xinyue, jogadora da selecção chinesa de vólei feminino, que ganhou a Copa do
Mundo, e também membro
da equipa Bayi do Exército
chinês desde 2014, fez o juramento dos atletas em nome de
todos os concorrentes nos Jogos
Mundiais Militares.
Depois foi encenada uma apresentação extravagante de 50
minutos intitulada a “Tocha da
Paz”, envolvendo milhares de
artistas, projecção em grande
escala e tecnologias LED, e um
campo de futebol transformado
num palco tridimensional.
Os artistas incluíram o famoso
pianista Lang Lang, a estrela de filmes de acção de Hong
Kong Jackie Chan e o cantor
chinês nascido nos Estados
Unidos, Leehom Wang.
No fim da cerimónia de abertura, que durou cerca de duas horas e meia, seis portadores carregaram a tocha e Liu Yudong,
jogador de basquete aposentado e porta-bandeira da China
nas Olimpíadas de 1996 e 2000,
acendeu a pira.
A chama foi primeiro acesa em
Nanchang, no leste da China,
local de nascimento das Forças
Armadas do país, em Agosto
deste ano.
Os Jogos Mundiais Militares, também conhecidos como
“Olimpíadas do Exército”, é o
mais importante evento multi-desportivo para os soldados do
mundo.
O evento foi fundado em 1948,

três anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Desde
1995, o CISM começou a organizar os Jogos Mundiais Militares a cada quatro anos. Em
Maio de 2015, a China, um Estado-membro do CISM, venceu
a disputa para sediar os Jogos
de 2019 com Wuhan indicada
como a cidade anfitriã.
A edição de 2019 tem o maior
número de desportos, como badminton, ténis de mesa, ténis,
ginástica masculina e boxe feminino sendo realizados pela
primeira vez.
Também pela primeira vez na
história, os jogos são abertos ao
público, em vez de serem limitados em bases militares. Mais
de 200 mil ingressos tinham
sido vendidos antes da abertura dos jogos, segundo o co-
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mité organizador.
Também é a primeira vez que
todas as competições serão
realizadas numa única cidade,
onde 35 locais desportivos foram construídos ou renovados
para cumprir com os padrões
internacionais.
É a primeira vez que os jogos
têm vila dos atletas recém-construída.
Uma criatura graciosa chamada Bingbing, que em mandarim faz referência a soldados,
é o mascote dos jogos. O seu
design foi inspirado pelo esturjão chinês - um peixe em
risco extremo de extinção e
sob protecção rigorosa que
existe há mais de 140 milhões
de anos e é um dos mais antigos animais vivos no rio
Yangtze.

“Os melhores atletas
mundiais estão no exército”
Em jeito de balanço da participação dos atletas do boxe,
Carlos Custódio, inclinado
no campo federado, como seleccionador adjunto, disse ao
MAGAZINE Independente
que “ sabíamos que nos seria difícil a nossa participação de chegar muito longe.
Porque reconhecemos que os
melhores atletas olímpicos,
de grandes potências mundiais de desporto, estão no
exército. Com longa história
nesta prova tiramos algumas
ilações, teremos que olhar
muito a sério a questão do
desporto militar. Tivemos
uma estreia positiva, com a
vitória do jovem promissor
Juliano Máquina, mas por
azar foi-lhe diagnosticado

Carlos Custódio

tensão alta. Isso nos cortou
a moral. Vamos voltar para
casa e continuar a trabalhar
para os próximos jogos”.

Continuamos focados para
os Jogos Olímpicos

Gabriel Júnior, presidente da FMBoxe

Reagindo ao desempenho
dos pugilistas do clube militar que também fazem parte
da esfera federativa na selec-

ção nacional, Gabriel Júnior
frisou que “recebemos, com
muita tristeza, estas notícias
de diagnóstico de tensão alta
de Juliano Máquina e a eliminação de Uache António.
Agora, nós como federação
vamos continuar a dar o
nosso maior apoio a atletas
que temos projecto com eles,
para os Jogos Olímpicos. Não
podemos desanimar, porque
Máquina e Uache são atletas de selecção nacional e
estaremos focados com eles
e outros pugilistas para apurarmos o boxe para os Jogos
Olímpicos de Tóquio”.
Frisou que “ três pugilistas já
se encontram no Japão para
um estágio, nomeadamente
Redy Gramene, Alcinda Panguene e Mucamba. Estamos
inclinados fortemente para as
provas internacionais”.
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GDM rescinde contrato
com Semedo
Depois de uma grande novela
de pingue-pongue na comunicação social, com Artur Semedo a acusar a direcção do
clube e esta pautando pelo silêncio, na semana passada as

cionada com o facto de alegadamente a Direcção do clube
não ter criado condições para
que a equipa se treinasse,
algo que foi prontamente desmentido por Inácio Bernardo.

duas partes chegaram ao fim
do namoro antes do término
da prova.
Neste caso, o emblemático
clube histórico de Moçambique, o Grupo Desportivo de
Maputo, confirmou oficialmente, na semana passada,
a rescisão do contrato com o
treinador Artur Semedo.
O presidente do Desportivo
de Maputo, Inácio Bernardo, acompanhado pelo seu
vice para a área de futebol,
Danilo Correia, explicou que
“o Desportivo de Maputo
é um clube ecléctico, movimentando basquetebol, natação e hóquei em patins,
pelo que tomou esta decisão
para arrumar o futebol, para
facilitar que todas as outras
modalidades possam decorrer com toda a normalidade,
pelo que decidimos caminhar
até ao final da época com outro treinador”.
Questionado se esta rescisão
era amigável entre as duas
partes, Bernardo disse esperar que sim, pois a proposta
que foi feita ao treinador é
nesse sentido, “conforme notaram nos últimos tempos,
independentemente da forma
como as situações do Desportivo eram tratadas, nós como
Direcção nunca aparecemos a
muscular, a desafiar ou a tentar esticar, sempre quisemos
caminhar de forma amigável
e dentro do respeito à instituição que é o Desportivo”.
Num outro desenvolvimento,
Inácio Bernardo esclareceu
que tudo o que está a ser
feito “é para o bem do Desportivo de Maputo”, frisando
que “este clube está acima de
todos nós, de mim, dos meus
vices e de qualquer um que
estiver cá a trabalhar”.
Refira-se que uma das queixas apresentadas, há dias,
por Artur Semedo, está rela-

Frisou que “o Desportivo
treinou sempre, tem todas
as condições para treinar,
já nos referimos que temos
o Estádio Nacional do Zimpeto que usamos duas vezes
por semana para treinos e
uma para o jogo, por via de
um contrato que temos com
o Fundo de Promoção Desportiva. Temos o campo do
Maxaquene, também duas
vezes por semana, por via de
um protocolo que temos para
a utilização do campo, temos
o nosso sintético para salão
aqui nas instalações do clube
e ainda o Clube Naval. Portanto, espaços para o treinamento do clube, equipamentos e pessoal para trabalhar
estamos preparados”, disse o
presidente “alvi negro”.
Na ocasião, o vice-presidente
do Desportivo de Maputo
para o futebol, Danilo Correia, anunciou a nova estrutura técnica da equipa
principal de futebol que será
chefiada por Dário Monteiro,
contando ainda com Mauro Jamal, treinador-adjunto,
Daniel, treinador de guarda-redes, Josefa Banze, Delegado Técnico, sendo que Alexandre Rosa continua como
Director Desportivo do clube.
Segundo escreve o LANCE,
a duração do contrato de Dário Monteiro será até ao final
da época, “de acordo com o
entendimento que chegamos
com a Federação Moçambicana de Futebol. Dário
Monteiro pertence ao quadro
técnico da FMF e em relação
ao futuro, temos a dizer que
estamos a trabalhar nisso”,
disse Danilo Correia.
Semedo saiu com os seus
adjuntos Tiago e Ramalho,
bem como com o seu treinador de guarda-redes e Muandro Balango que assumia as
funções de Delegado Técnico.
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Administrativos e
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Email:
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Telemóvel:
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Rua da Concórdia (Oliveira) n°38; 1° andar único, no bairro da Malhangalene “A”, na cidade de Maputo.

Sócios chumbam Mapande e criam
Comissão de Gestão no Maxaquene
Em Assembleia-Geral
Extraordinária, os sócios do Maxaquene votaram a favor da demissão de Arlindo Mapande
da presidência do Clube
dos Desportos da Maxaquene e criaram uma
Comissão de Gestão,
que deverá abrir condições em seis meses
para novos potenciais
candidatos a dirigirem o
clube e para que o clube
não desça de divisão no
Moçambola.
Alfredo Langa

O

s sócios e simpatizantes do
Maxaquene
participaram
em número
considerável na Assembleia-Geral Extraordinária,
que teve dois pontos na
agenda: Demissão de Arlindo Mapande e criação de
uma Comissão de Gestão.
No seu discurso de despedida, Arlindo Mapande disse

Comissão de Gestão criada para funcionar seis meses

que teve muitas armadilhas
na sua gestão no Maxaquene e que o seu projecto de
desenvolvimento imobiliário
com vista a criar sustentabilidade na foi aceite porque o
clube está hipotecado. Disse
ainda que teve muitos traidores no seu elenco.
A Mesa da Assembleia-Geral
solicitou a votação dos sócios
sobre o pedido de demissão
de Arlindo Mapande, tendo
a maioria, de acordo com as
regras democráticas, votado
a favor da saída de Mapande
e seu elenco.
Depois de terminada a vo-

tação houve um debate fervoroso relacionado com os
membros que iriam integrar
a Comissão de Gestão do
clube. Os sócios votaram a
favor do regresso das empresas Aeroportos de Moçambique e Linhas Aéreas de Moçambique.
Neste contexto, os sócios
votaram na criação de uma
Comissão de Gestão que irá
dirigir o clube por seis meses,
composta pelos seguintes sócios históricos do clube: Nuro
Americano, Miguel Vaz,
Domingos Langa, Delfim de
Deus (da anterior direcção)

e integração do financeiro
do clube pertencente à direcção de Mapande, ausente na
magna reunião por questões
de saúde.
A referida Comissão de Gestão terá legitimidade de em
seis meses negociar com as
empresas, em particular a
LAM e ADM, para solicitar
o retorno dos seus apoios ao
clube. Criar condições de
pagamento de salários dos
trabalhadores e jogadores,
olhar para a questão dos
contratos dos jogadores. Vão
movimentar as contas do
clube, terão competência de

firmar contratos de aluguer
de espaços físicos, muito cobiçados, como o pavilhão de
desportos e o campo de futebol. Criar condições para que
haja potenciais candidatos
para dirigir o Clube do Maxaquene.
Terminada a reunião, os sócios pediram afincadamente
para que a Comissão de Gestão visse a sério a questão
dos resultados desportivos,
para evitar que o Maxaquene
desça de divisão. Entretanto,
numa primeira reunião rápida foi nomeado Miguel Vaz
como porta-voz do Clube dos
Desportos da Maxaquene.
No mesmo dia, 26 de Outubro, os sócios correram para
testemunhar mais uma derrota do Maxaquene, por 3-2,
diante da Liga Desportiva de
Maputo, complicando ainda
mais a sua situação na tabela
classificativa.
Arlindo Mapande apresentou
a intenção de se demitir do
cargo de presidente do Maxaquene a 12 de Setembro,
após momentos difíceis na
gestão do clube que se agravaram com o corte do financiamento das empresas Aeroportos de Moçambique e
Linhas Aéreas de Moçambique, que são as empresas
historicamente integradoras
do clube.
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