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Moçambique falando por si!

Denise Namburete 

Campeã 
Anti-Corrupção
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O nosso conselho editorial 
escolheu a activista Denise 
Namburete para figura do 

ano 2021 como reconhecimento 
pela sua luta contra a corrupção, um 
dos males que muito nos prejudica 
e atrasa o nosso desenvolvimento 
como país. 

Denise Namburete é fundadora e 
directora executiva da N’weti, uma 
organização não-governamental 
moçambicana sem fins lucrativos, 
que desde 2008 actua na área 
da comunicação para saúde, 
contribuindo para uma melhor saúde 
dos cidadãos e comunidades no país.  

Nos princípios deste mês, a activista 
foi reconhecida pelo governo dos 
Estados Unidos da América (EUA) 
com o prémio Campeões Anti-

Corrupção. O seu trabalho teve 
mais impacto quando conduziu a 
coligação da sociedade civil Fórum 
de Monitoria do Orçamento (FMO), 
como coordenadora, a travar em 
tribunal a ordem de extradição do 
antigo ministro das Finanças Manuel 
Chang para Moçambique, pelo seu 
papel no caso das “dívidas ocultas”, 
defendendo que o antigo dirigente 
deve ser julgado nos EUA.

“Muitas vezes, a corrupção 
corrói a confiança do público 
no governo e nas instituições 
democráticas, aprofunda a pobreza 
e a desigualdade e sufoca as 
oportunidades e o crescimento. 
Também afecta praticamente todos 
os aspectos da vida diária de muitas 
pessoas em todo o mundo”, lê-se 
na nota de imprensa da embaixada 

dos EUA em Maputo, partilhada na 
altura.

Denise Namburete reagiu ao prémio 
dizendo ser um incentivo aos que 
acreditam na transparência. “É 
estimulante e encorajadora, porque 
demonstra que a luta contra a 
corrupção e pela boa governação 
nunca é inglória”, disse a activista 
em declarações à Lusa. 

De facto, Denise, o combate 
à corrupção será um longo e 
complexo caminho em Moçambique, 
devido aos interesses antagónicos 
envolvidos. Mas juntos, com muita 
luta, persistência e empenho de todos 
nós, é possível vencer o mal.

Muitos parabéns, nossa Campeã 
Anti-Corrupção.

 

Denise Namburete: a nossa 
figura do ano

“É estimulante e encorajadora, porque demonstra que a luta contra a corrupção e pela boa governação nunca é inglória”



NGANI
FICHA TÉCNICA; Rua das FPLM, n° 12 - Bairro de Muahivire - Nampula
Registo 23/GABINFO-Março/2018 - Email: semanariongani@gmail.com;
Editor-Executivo: Sitoi Lutxeque Redação: Agostinho Miguel, António Cintura, Júlio 
Paulino (Chefe) Pedro Fabião Opinião: Afonso Almeida Brandão e Homero Lobo 
Grafismo: Ngani - Fotografia: Ngani

AD LITTERAM

Dito popular “Ano Novo, 
Vida Nova” contém em si 
mesmo uma enorme dose de 

ingenuidade. A Vida não muda nada 
pelo simples facto de mudar o Ano no 
calendário.

Quando era criança acreditava que 
o Futuro me pertencia, que toda a 
mudança era possível, que qualquer 
Futuro era viável, que tinha o poder 
mágico de alterar radicalmente a 
minha existência. Hoje, sei que este 
é um pensamento infantil, uma ideia 
pueril e ingénua. À medida que fui 
crescendo fui aprendendo que a 

nossa capacidade de mudar é muito 
limitada. Tudo isto obedece a uma lei 
matemática. “A idade é inversamente 
proporcional à Magia de acreditar 
na Mudança”. Quanto mais velhos 
somos menos capacidade possuímos 
de acreditar... na Magia da Vida.
Raramente acontecem mudanças 
radicais nas nossas existências. As que 
vão ocorrendo isso, sim, são pequenas 
alterações que vão definindo a nossa 
evolução pessoal. A Vida é como uma 
linha contínua formada pelo Passado, 
Presente e Futuro.

O nosso Passado determina e restringe 
drásticamente os nossos presentes 
e os nossos potenciais futuros. Se 
quiséssemos mudar radicalmente, 
ou seja, ser outra pessoa, teria que 
rassurar o meu Passado, por outras 
palavras, voltar a nascer. 

É por isso que o Lobo Mau será 
sempre o lobo mau e o Capuchinho 
Vermelho será sempre o capuchinho 

vermelho, mesmo que o lobo mau 
tenha desejos de se transformar em 
capuchinho vermelho e este em lobo 
mau... A mudança NÃO EXISTE, 
existe apenas a Evolução... lenta 
e contínua... Mesmo assim são 
fantásticos e mágicos os desejos de 
mudança que todos nós costumamos 
proferir por estas datas (incluindo 
a do Natal, naturalmente!) Oxalá 
aconteçam!

E, hoje, especialmente hoje, quero 
voltar a ser ingénuo, quero voltar a 
ser criança e acreditar cegamente que 
tudo pode acontecer, que tudo pode 
mudar... basta querer!

E já agora Boas Festas e um Ano 
Novo Próspero e com Saúde 
para 2022 a todos os nossos 
Leitores, Anunciantes, Assinantes, 
Colaboradores e Amigos. 
E que «os Sonhos de Hoje Sejam a 
Realidade de Amanhã» para toda a 
Humanidade.  

Ano novo, vida velha

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO

SOCIEDADE

Detidos funcionários incendiários

Três dos quatro funcionários dos Serviços 
Provinciais de Migração em Nampula estão 
a ver o “sol aos quadradinhos”, indiciados 

de terem ateado fogo no gabinete do director 
daquela instituição a 5 de Dezembro corrente, 
para apagar alguns arquivos que continham 
documentos em investigação relacionados com 
actos que atentam contra as regras internas. 

A lista inclui a Secretária do Director, que 
segundo as investigações ainda em curso, foi quem 
facilitou o acesso ao gabinete à pessoa contratada 
para executar a operação. O fogo foi posto por um 
indivíduo que não faz parte da instituição. 

De acordo com Enina Tsenine, porta-voz do 
Serviço Nacional de Investigação em Nampula, 
os três funcionários estavam sob investigação 
pelos crimes de falsificação de documentos como 
vistos para o acesso a emprego aos cidadãos 
estrangeiros, recibos de emissão de DIREs, 
passaportes, entre outros, a troco de valores 

monetários. O incêndio que provocaram serviu 
para eliminar as pistas desses negócios. Sem 
muitos pormenores, Tsenine não quantificou 
os documentos destruídos em consequência do 
incêndio e muito menos enumerou os prejuízos 
que as acções criminosas dos funcionários 
causaram a instituição.

“Apenas confirmo que estarmos na posse de 
alguns documentos referentes aos crimes que 
pesam sobre os visados. Os mesmos serão anexos 

aos processos a serem enviados aos órgãos 
de justiça para os procedimentos criminais”, 
sublinhou.

Por outro lado, a fonte assegurou que 
decorrem diligências para neutralizar o quarto 
individuo que se encontra foragido. Ainda 
neste ano dois funcionários daquela instituição 
foram detidos por supostamente falsificar 
recibos de emissão de DIREs a troco de 120 
mil meticais. 
 

JÚLIO PAULINO
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JÚLIO PAULINO

A problemática da falta de 
emprego que afecta a grande 
parte dos jovens no país em 

geral e na província de Nampula 
em particular, tem colocado essa 
classe social numa situação de 
vulnerabilidade, o que faz que se 
envolvam em actos ilícitos de forma 
involuntária ou aceitem propostas de 
emprego duvidosas.

A título de exemplo, um grupo de 
jovens do distrito costeiro de Angoche 
escaparam de engrossar as fileiras 
dos insurgentes que operam no teatro 
operacional norte. Os jovens teriam 
sido supostamente recrutados para 
trabalhar numa empresa pesqueira 
de capitais estrangeiros que opera em 
Cabo Delgado.

Sumalgy Suleimane, de 24 anos de 
idade e Somar Ossufo, de 23 anos 
de idade, casados e ambos residentes 
na cidade de Angoche, constam da 
lista dos 19 jovens que em Março de 
2019, foram resgatados pelas forças de 
Defesa e Segurança (FDS), no posto 
de controlo do rio Lúrio, que separa 
as províncias de Nampula e Cabo 
Delgado.

De acordo com os seus relatos, 
tudo começou quando um cidadão 
desconhecido, que aparentava ter 
mais de cinquenta anos de idade e que 
se fazia passar por um mensageiro 
islâmico com a missão de expandir 
a religião naquele distrito costeiro, 
se instalou na região. O suposto 
mensageiro disse que estava num 
périplo pelo país e conseguiu 
convencer os jovens a estudar oo 
Alcorão com a promessa de receberem 
valores monetários assim que 
terminassem as aulas.

Segundo Suleimane e Ossufo, o 
grupo iniciou com cinco pessoas 
e foi crescendo até atingir mais de 
30 estuadantes em menos de um 
mês. “Numa primeira fase, apenas 
aprofundávamos o Alcorão e fazíamos 

a sua distribuição em algumas 
mesquitas e madraças locais, sobretudo 
para os mais novos”, contaram. “Nesta 
fase tudo corria às mil maravilhas e 
viamos o homem que nos recrutou 
como um verdadeiro Messias”. 

Volvidos dois meses e porque a 
actividade pesqueira não trazia bons 
resultados devido ao período de 
veda, foram aparecendo propostas 
que culminaram com a criação 
de pequenos grupos de trabalho 
que viajavam para alguns postos 
administrativos com o objectivo de 
espalhar a mensagem do alcorão. 

‘’Nós aderimos a iniciativa porque era 
remunerada com valores que variavam 
entre os 5 e dez mil meticais.  Uma 
das cláusulas do trabalho era evitar 
ao máximo contactar as autoridades 
governamentais locais. Só deveríamos 
falar com os irmãos muçulmanos e 
assim o fizemos”, explicaram.

No terceiro mês, os jovens receberam 
outra proposta de emprego para o 
ramo pesqueiro na província de Cabo 
Delgado. “Nós fizemos parte do 
primeiro grupo com 19 jovens, e antes 
de partir recebemos dez mil meticais 
para deixarmos com a nossa família e 

havia garantias de que toda logística 
estava assegurada. Partimos por volta 
das 17 horas numa viatura de marca 
Mitsubish Canter de caixa aberta até 
à cidade de Nampula, onde fomos 
recebidos por um sheik que nos alojou 
numa mesquita na zona do hospital 
de Muhal”, contam. “Dois dias depois 
arrancamos para Cabo Delgado 
através de ligações de Nampula para 
Namialo, passando pela vila de Eráti, 
onde apanhamos o terceiro camião. 
Já à caminho de Cabo Delgado fomos 
interpelados pela polícia no rio Lúrio. 
Um dos responsáveis pôs-se em fuga 
e nunca mais ficamos a saber sobre 
o seu paradeiro”, acrescentaram 
visivelmente arrependidos

Levados ao posto policial de Eráti, 
os jovens ficaram sem saber como se 
explicar uma vez que o responsável 
pela viagem fugira. 

“Depois de tantos interrogatórios 
ficamos a saber que estávamos a 
ser recrutados para fazer parte da 
insurgência em Cabo Delgado”, 
revelaram. Uma semana depois, todo 
o grupo foi devolvido a proveniência. 
Em Angoche, nenhum dos irmãos 
muçulmanos foi encontrado.
 

Jovens escapam do recrutamento para insurgência

A falta de emprego tem empurrado involuntariamente milhares de jovens das províncias de Niassa e 
Nampula para a insurgência em Cabo Delgado 
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PEDRO FABIÃO

O Grupo João Ferreira dos Santos 
(JFS) e o Fundo Nacional de 
Energia (FUNAE) pretendem 

eletrificar dois postos administrativos e 10 
centros de saúde em Niassa e Nampula 
nos próximos dois anos. O memorando de 
entendimento para o efeito foi assinado na 
quarta-feira finda no distrito de Cuamba. 

Trata-se dos postos administrativos de 
Gomba e Matondovela na província de 
Niassa e os centros de saúde de Lúrio, 
Sales, Metarica, Lúrio, Malia, Mpamela 
em Niassa e Pinda, Mete, Naquessa e 
Lúrio em Nampula, onde serão construídas 
centrais solares com capacidades de 
geração de energia de 40 e 60KW, 
respectivamente.

A iniciativa tem como objectivo melhorar 
a qualidade de vida e o desenvolvimento 
integrado das comunidades rurais naquela 
parcela do país e pretende servir mais de 
duas mil famílias.

Momentos antes da assinatura do 
memorado, o Director-Geral da JFS, 
Manuel Delgado, deu a conhecer que, com 
o projecto, a JFS fundada em 1897 na Ilha 
de Moçambique, irá disponibilizar 320 
painéis solares com capacidade de 330W´s, 
para além da componente logística ligada 
aos transportes nas sedes dos postos 
administrativos e nos centros de saúde a 
serem electrificados.

O Presidente do Conselho de 
Administração (PCA) do Fundo Nacional 
de Energia (FUNAE), António Saíde, 
frisou que o memorando obedeceu alguns 
critérios como da inclinação geográfica de 
operação da JFS nas duas províncias, com 
maior incidência em Niassa. 

Saíde avançou também que o 
empreendimento se insere no âmbito da 
iniciativa presidencial Energia para Todos 
em curso no país que prevê chegar a todas 
as sedes dos postos administrativos até 
ao final do presente quinquénio e que a 
JFS abraçou contribuindo com alguns 
equipamentos.

 “O Memorando de Entendimento tem 
um período de 2 anos. Mas isso não 

significa que temos que esperar até 2 
anos para concluir as actividades. Há 
um cronograma que vamos seguir para 
conseguirmos concluir o processo com 
maior brevidade possível, tendo em 
consideração as condições do terreno”, 
assegurou o PCA do FUNAE.

António Saíde disse ainda que neste 
momento já arrancou a construção 
de centros de saúde em Niassa e em 
Nampula com os prazos marcados até 24 
do mês em curso. 

A governadora de Niassa, Elina 
Massengele, que testemunhou o acto, 
agradeceu a empresa JFS pelo árduo 
trabalho que tem feito há muitos anos na 
zona norte do país, contribuindo justa 

e credivelmente para o desenvolvimento 
sustentável das populações, através da 
produção de algodão e outras culturas, sem 
excluir a industrialização e comunicação.

O Secretário de Estado em Niassa, Dinis 
Vilanculo, reiterou as felicitações à empresa, 
não tendo citado apenas o sector agrário, 
mas também a promoção de projectos 
como o da electrificação de alguns postos 
administrativos e centros de saúde. Vilanculo 
encorajou a Sociedade Algodoeira do Nisssa 
João Ferreira dos Santos a continuar com as 
diversas acções de responsabilidade social a 
nível da província, pois não apenas motivam, 
mas também contribuem significativamente 
para melhoria das condições de vida da 
população. 

Representantes da JFS e do FUNAE após a assinatura do memorando 

JFS e FUNAE firmam acordo para electrificar 
centros de saúde de Niassa e Nampula

Governadora de Niassa Elina Massangele
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A cidade de Nampula tem vindo a 
registar restrições na circulação de 
autocarros públicos, facto que deixa 
os munícipes agastados por se tratar 
de uma situação de longa data e sem 
soluções à vista. 

Em 2015, o falecido edil Mahamudo 
Amurane alocou 40 autocarros para 
o transporte público na cidade de 
Nampula, facto que deixou para 
história os velhos problemas de 
transporte público na capital do Norte. 
Contudo, passados seis anos, apenas 
uma viatura se encontra operacional 
servindo pouco menos de um milhão 
de habitantes da autarquia, no trajecto 
cidade de Nampula-Lourenço, de 
aproximadamente 10 quilómetros.

A falta de meios tem criado 
constrangimentos para os cidadãos e 
cria a superlotação dos autocarros de 
operadores privados e enchentes nas 
paragens. Os munícipes que muitas 
vezes se socorrem de táxi-mota, 
lamentam a situação e pedem soluções 
à edilidade liderada por Paulo Vahanle, 
para responder a demanda pelos 
serviços.

“É preocupante e vergonhoso ver 
apenas um dos 40 autocarros a circular 
nas nossas estradas. O actual gestor da 
autarquia deveria ser mais proactivo 
para resolver este problema”, comentou 
o munícipe José Armando.

No terminal da Clínica encontramos 
o cidadão Bernardo Alves à espera 
de transporte. Alves lançou duras 
críticas a gestão de Vahanle no que 
diz respeito aos transportes. “Num 
país sério, o vereador de transporte 
do nosso município colocaria o lugar 
à disposição por fraco desempenho. 
Não faz sentido termos um sector 
tão importante como este a ser 
inoperacional por muitos anos”, disse 
Alves.

Com a crise, os bairros que têm 
sido mais afectados são: Natikiri, 
Murrapaniua, Muthita, Nampaco, 
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Muhala-Expansão, Muahivire, 
Napipine, Piloto, Marrere e Bairro 
Novo. Para estas zonas, nem os 
transportes privados de passageiros e 
muito menos os táxi-mota conseguem 
suprir a demanda. A situação também 
afecta os bairros de Namutequeliua, 
Mutauanha, Muatala, Carrupeia, 
Murrapaniua e Namicopo.

A crise dos transportes na chamada 
capital do Norte começou logo após 
a morte de Amurane e a chegada ao 
poder de Manuel Tocova como edil 
interino. Imediatamente todos os 
autocarros deixaram de operar em 
resultado da vandalização e roubo de 
acessórios dos mesmos. Ngani sabe 
que os vândalos tinham fortes ligações 
com altos quadros da autarquia, que 
continuam impunes e passeando a classe 

pelas ruas da cidade. Neste momento, 
mais de trinta autocarros avariados 
jazem no parque do conselho municipal 
localizado na zona da fábrica de 
cervejas, nas proximidades da Estrada 
Nacional número 1.

Ouvido sobre a crise, Paulo Vahanle 
reconheceu o problema e sem muitos 
pormenores disse que a situação está 
fora do seu controlo. “Não encontramos 
autocarros no município, todos estavam 
avariados e sem nenhum proveito. 
Apenas conseguimos reactivar três 
viaturas cuja situação era solucionável”, 
disse Vahanle. “Por enquanto a situação 
está fora do nosso controlo, mas temos 
um plano para alocar mais autocarros 
nos próximos dias. O tempo dirá”, 
tranquilizou.

Uma cidade quase sem transportes públicos
AGOSTINHO MIGUEL
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O BCI realizou no passado 
dia 15, em Maputo, a 2ª 
sessão da 11ª Edição das 

Jornadas de Direito Bancário, 
reunindo profissionais do Direito, que 
discutiram, neste âmbito, “A defesa 
da concorrência em Moçambique no 
âmbito das relações bancárias”.

O evento foi organizado de forma 
virtual devido as restrições decorrentes 
da pandemia de COVID-19, e 
contou com o envolvimento dos 
vários órgãos de estrutura do BCI, 
de juristas que trabalham no sector 
bancário, Advogados e bem assim, 
personalidades com reconhecido 
mérito no estudo e abordagem 
de temas de Direito Bancário e 
Financeiro, representantes de 
Escritórios de Advogados e ainda de 
representantes de várias instituições 
públicas e de órgãos da administração 
da justiça. 

No acto de abertura, o Dr. Duarte 
Dlhalane, Director CentralAdjunto 
dos Serviços Jurídicos do BCI, 
referiu que, com a segunda ronda 
das Jornadas de Direito Bancário, o 
BCI pretende continuar a promover 
o espaço de debate e troca de 
experiências sobre temas estruturantes 
ligados ao Direito, no geral, e à Banca, 
em particular.

REDACÇÃO

A sessão teve como oradores Augusto 
Paulino, Advogado e Sócio da firma 
SSP Advogados, que se debruçou, 
entre outros, sobre o contexto global 
de crises e subsequente regulação do 
sector bancário, valores e interesses 
que se pretendem salvaguardar no 
âmbito da defesa da concorrência, 
o quadro regulamentar da defesa da 
concorrência em Moçambique e as 
práticas proibidas à luz do mesmo, e 
Ivete Mafundza, sócia na Mafundza e 
Espada, Advogados, cuja intervenção 
incidiu sobre as práticas anti 
concorrenciais à luz do ordenamento 
jurídico moçambicano, o quadro de 

excepções vigentes, bem como sobre 
as especificidades do sector bancário 
e o papel do Banco de Moçambique, 
enquanto que entidade reguladora 
sectorial do sector.

Para concluir, o Director Central 
da Direcção de Serviços Jurídicos 
do BCI, Dr. Maveja Mulima, que 
também moderou o tema, procedeu ao 
respectivo encerramento, agradecendo 
aos oradores e demais participantes pela 
sua adesão ao evento, e com a promessa 
da realização no próximo ano, de 
idênticas Jornadas de Direito Bancário.

PUBLICIDADE

Juristas que trabalham no sector bancário que fizeram parte do evento

Juristas discutem defesa da concorrência em 
Moçambique no âmbito das relações bancárias
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Os trabalhadores da empresa Shamir 
Plastics em Nampula queixam-se de 
maus tratos por parte da entidade 

patronal durante o exercício das suas 
actividades. No rol dos lamentos, destacam-
se a falta de descanso, a não celebração dos 
contratos de trabalho e a falta de assistência 
médica e medicamentosa. 

Aliado aos problemas, um dos trabalhadores 
que decidiu falar em anonimato por temer 
represálias, foi expulso quando tentou 
sem sucesso pedir dispensa na sequência 
de uma enfermidade de que padecia. Na 
Shamir Plastics, segundo o queixoso, a 
saúde é colocada em último plano. Em caso 
de doença, o patronato prefere fornecer 
medicamentos aos trabalhadores, mas 
muitas vezes os fármacos são impróprios e 
não curam a doença.

“Eu fiquei doente e trabalhei das 14h00 às 
21h00. Tive que aguentar as dores porque 
preciso do trabalho para sustentar a minha 
família. Quando fui pedir dispensa ao meu 
patrão para tratar a doença em casa, ele 
simplesmente tirou coartem em vez de ácido 
para tratar a diarreia e os vómitos de que eu 
padecia. Isso é desumano”, disse a fonte 

Para além da falta de assistência médica e 
medicamentosa, os trabalhadores desta firma 
vocacionada no processamento de objectos 
plásticos como cadeiras, pratos e baldes, 
contestam pela falta de descanso e dizem 
que nem tempo para atender telefonemas 
têm.“Não temos direito do almoço e 
trabalhamos sem descanso. O nosso patrão 
não admite que o colaborador dê uma 

pausa de trabalho para comer. Trabalhamos 
arduamente das 7 às 22h00 famintos e sem 
intervalo”, referiu. 

Com cerca de 50 trabalhadores e situada 
no bairro de Napipine arredores da cidade 
de Nampula, Ngani soube que a Shamir 
Plastic não celebra contratos com os seus 
trabalhadores há 11 anos desde que começou 
a operar. “Como medida para garantir a 
nossa permanência nesta empresa, o nosso 
salário primeiro entra na conta do gerente. 
Os outros colegas ficam três meses sem 
salários e quando nos dirigimos aos recursos 
humanos, eles sempre contam estórias”, disse 
o queixoso.

Um mal-entendido
Segundo Domingos Hussein, Gestor do 
Recursos Humanos da empresa, as acusações 
dos trabalhadores são infundadas e não 
passam de um mal-entendido. 

“A relação entre a empresa e os trabalhadores 
é boa, pese embora existam alguns elementos 
por acertar. Temos ainda em carteira, a 
aprovação do período de descanso que vai 
permitir que os trabalhadores gozem os até 

os feriados d os domingos em casa. São 
situações que na medida do possível vamos 
ultrapassando”, disse o gestor.

Questionado sobre as cobranças coercivas 
aplicadas de forma ilegal aos trabalhadores, 
a fonte não aceitou muito menos negou. 
“Temos um período de três meses em que 
o desempenho do trabalhador é avaliado 
e findo o prazo, eles já podem assinar os 
contratos. Talvez é por conta disso, que eles 
interpretam mal e nos acusam de não darmos 
contratos”, sublinhou.

Durante a realização deste trabalho, Ngani 
foi impedido de entrar no interior da empresa 
para aferir as reclamações dos trabalhadores. 

Em conversa com um dos trabalhadores, 
a nossa equipa soube que, por conta das 
denuncias da massa laboral, a empresa já 
foi notificada pela Direcção Provincial de 
Trabalho e Juventude (DPTJ) para prestar 
esclarecimentos. Ngani tentou ouvir uma 
fonte da DPTJ e não foi possível porque o 
responsável pelo processo encontra-se fora da 
cidade. 

Trabalhadores da Shamir Plastics denunciam 
maus tratos
AGOSTINHO MIGUEL

PUBLICIDADE

FARMÁCIA RESPOSTA

Contactos: +258 848778899
Maputo - Moçambique
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Falta de fundos dificulta progressão da Cóbuè 
Music College em Lichinga

Uma grave insuficiência 
de recursos financeiros 
está a dificultar o bom 

funcionamento do Processo de Ensino 
e Aprendizagem (PEA) de música na 
Escola Cóbuè Music College na cidade 
de Lichinga, província do Niassa.  

Falando ao Ngani, o Coordenador 
da Escola, Jacó Aziz, confessou que 
o mau andamento da iniciativa está 
aliado a insuficiência de parceiros de 
cooperação ou de financiadores. A 
escola tem enviado pedidos de apoio 
às diversas entidades, mas as respostas 
nunca chegam. 

Apesar dessa situação Aziz disse que 
os trabalhos de leccionação estão a 
decorrer, mas em curta duração, isto 
é, com redução do respectivo tempo 
definido para o efeito de dois para 
único ano.

Desde o seu surgimento a esta parte, 
a escola apenas teve o apoio da 
Fundação para o Desenvolvimento 
das Artes e Comunicação (FUNDAC), 
que ofereceu instrumentos musicais 
que o estabelecimento de ensino 

utiliza até ao momento. “A questão de 
financiamento está a ser uma pedra 
no sapato. Remetemos tantos pedidos, 
mas ninguém, além da FUNDAC, se 
pronunciou. Mas nós não vamos parar 
de trabalhar”, lamentou Aziz.

O coordenador Aziz frisou que a 
Escola de Música Cóbuè Music 
College é uma iniciativa que visa, 
dentre vários objectivos, reduzir o 
índice de analfabetismo musical 
na província de Niassa, através 
da melhoria ou impulsionamento 
dessa arte entre os grupos alvos, 
nomeadamente, crianças, adolescentes 
e jovens, a partir de conhecimentos 
sobre a teoria básica musical, solfejo, 
ritmo, em primeira fase e culminando 
com a teoria do topo, de audição, 
prática e sambri.

Questionado sobre as motivações que 
conduziram a criação do projecto de 
ensino de música, o nosso interlocutor 
pronunciou-se nos seguintes termos: 
“Existem muitos que gostam de fazer 
música, mas não tem conhecimento. 
Fazem música de forma tradicional. 
Desta forma, não é fácil desenvolver”, 

explicou Aziz tendo acrescido que  
“temos muitos músicos na província e 
no país, mas precisamos de fazedores 
de música, que seguem a carreira como 
profissão e que passam pela escola 
de música para transformar o seu 
conhecimento natural em científico. É 
o que nós pretendemos”.

Quanto aos desafios ou perspectivas, o 
coordenador informou que a curto ou 
médio prazo, a escola pretende criar 
uma orquestra musical e expandir o 
projecto para os dezasseis distritos na 
província de Niassa. 

Edna Jonathan, uma das alunas da 
escola, afirmou estar feliz com o 
projecto, pois apesar das dificuldades, 
ser aluna da escola faz parte dos seus 
sonhos. 

“Aprendemos sobre a teoria básica 
musical, solfejo, ritmo, audição e temos 
aulas praticas. Estou satisfeita porque 
estou a realizar o meu sonho e gosto de 
muito de violino, piano e guitarra, que 
antes não sabia tocar”, disse Edna.

PEDRO FABIÃO

Jacó Aziz, coordenador da Cóbuè Music College em Lichinga

Edna Jonathan
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JÚLIO PAULINO

Hélder Duarte deixa ABB

O técnico português Hélder Duarte, 
que conduziu os Black Bulls, 
actuais campeões nacionais de 

futebol edição 2021, está fora das contas 
daquela colectividade na sequência 
da sua recente transferência para o 
comando técnico da equipa portuguesas 
do Famalicão, equipa da primeira Liga 
Portuguesa de futebol.

A informação foi tornada pública através 
de um comunicado de imprensa do 
clube. O documento dá conta que Hélder 
Duarte vai integrar, como adjunto, 
a equipa técnica liderada por Rui 
Pedro Silva, que sucedeu Ivo Vieira no 
comando do Famalicão.

Assim sendo, Hélder Duarte põe 
termo a cinco anos de ligação com a 
Associação Black Bulls (ABB), clube que 
liderou até a conquista de vários títulos 
com destaque para a última edição do 
Moçambola, que marcou a estreia dos 
Touros nas competições profissionais. 

ABB entrou no futebol sénior em 2018, 
na terceira divisão, e em apenas duas 
temporadas chegou ao primeiro escalão, 
tendo conquistado os títulos da terceira e 
segunda divisões.

A equipa venceu o Moçambola na 25ª e 
penúltima jornada, ao bater o Ferroviário 
da Beira por 3-1. A uma jornada do fim 
da época, o Black Bulls já liderava com 
57 pontos, mais sete do que o Ferroviário 
da Beira que ocupou o segundo lugar.

A saída do técnico português poderá 
complicar as contas da ABB, uma vez 
que a colectividade pode perder também 
alguns atletas de peso que vão rumar para 
algumas equipas europeias. Nos próximos 
tempos, para além do campeonato 
nacional de futebol vulgo Moçambola 
2022, a ABB terá para frente a taça de 
Moçambique e a liga dos campeões 
africanos, competições tidas como osso 
difícil de roer.
\
Presume-se que o Moçambola arranque 
em Janeiro. A Federação Moçambicana 
de Futebol já lançou recomendações 
às Associações Provinciais de Futebol 
para a realização dos torneios referentes 
a super-taças locais, abertura da época 
futebolística, entre outras competições.
   

  

A saída do técnico português poderá complicar as contas da ABB, uma vez que a colectividade pode perder também alguns atletas de peso que vão rumar para 
algumas equipas europeias - Foto: ABB
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