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DESTAQUE

Exaltação aos feitos da FRELIMO 
O XII Congresso que encerrou ontem, terça-feira, na escola central do partido na Matola, província de Maputo, e que vinha decorrendo desde o pas-
sado dia 23 de Setembro corrente, exaltou as principais marcas da FRELIMO, segundo anunciou Filipe Nyusi, Presidente reeleito da FRELIMO e da 
República de Moçambique. No seu discurso de encerramento, Filipe Nyusi afirmou que a valorização e exaltação da história do partido, o legado e 
os valores patrióticos dos seus fundadores, constituem o objectivo da direcção da FRELIMO, no sentido de manter viva e firme, a chama dos com-
batentes da luta de libertação nacional, bem como a elevação do conhecimento pelas novas gerações. Em relação à governação descentralizada, o 
governo vai realizar auscultações públicas e colher opiniões de sensibilidade, através de um processo participativo em torno da viabilidade ou não, 
da realização das eleições distritais em 2024, tendo em conta, o potencial risco de sobreposição de competências em matérias de jurisdição territorial.

Presidente da Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi

Membros da Comissão Política da Frelimo

- À saída do Congresso, Filipe Nyusi diz que o partido está melhor estruturado e preparado para enfrentar os actuais e futuros desafios do país.

com a atribuição de títulos honoríficos 
e galardões.

Assim, sublinhou que vai constituir 
tarefa dos militantes a criação de um 
plano de registo da história da FRELIMO, 
a partir dos distritos de cada província e 
preservar os centros de referência, bem 
como, a modernização do museu da 
revolução para o depósito do acervo 
histórico, e património da luta de liber-
tação nacional.

No que concerne à sua reeleição 
para o cargo de presidente do par-
tido, bem assim, do Secretário-geral por 
unanimidade e com 100 por cento dos 
votos delegados presentes, Filipe Nyusi 
afirmou no seu discurso que marcou o 

Décimo Segundo Congresso

encerramento da reunião magna do 
partido que neste congresso, a FRE-
LIMO voltou a depositar neles a confi-
ança de continuar a liderar os destinos 
do partido nos próximos cinco anos.

“Ė grande a responsabilidade que 
assumimos cientes de que, o país vive 
uma conjuntura que exige a cada um 
de nós muita determinação, sereni-
dade e foco na defesa da unidade na-
cional, da soberania, paz e outras con-
quistas do nosso povo”, disse.

Na ocasião, o partido lembrou que, 
quando em 2015 assumiu os destinos 
do país como presidente da República, 
teria afirmado que representava uma 
nova geração que recebe um legado 

talidade, os congressistas debateram 
na essência e com eloquência o sen-
tido real da unidade nacional que figura 
como uma das maiores conquistas do 
povo moçambicano.

“Desde a sua fundação há 60 anos, 
a FRELIMO tem na unidade nacional 
a arma principal que permitiu a nossa 
vitória na luta contra o regime colonial”, 
frisou, para depois recorrer aos en-
sinamentos do arquitecto da unidade 
nacional, Eduardo Mondlane, Moçam-
bique é um país feito por pessoas que 
pertencem a diversas etnias e raças, 
que falam várias línguas, professam 
diferentes religiões mas que estão uni-
das no desejo colectivo da liberdade e 
prosperidade e que, a diversidade não 
é antagónica a unidade.

Nesse contexto, o presidente da FRE-
LIMO e da República de Moçambique 
esclareceu que a unidade nacional re-
quer uma atitude positiva de todos os 
cidadãos, em particular, as elites locais 
no sentido de evitar a instrumentaliza-
ção da entidade étnica como cavalo de 
batalha pelo poder.

Para tal, salientou que é fundamental 
que a diferença étnica, racional, religiosa 
ou outra, seja usada para exaltar a rique-
za do mosaico cultural nacional e não 
para excluir aqueles que são considera-
dos estranhos por pertencer a outras 
matrizes identitárias.

“A nossa diferença deve existir no es-
pírito de promover a inclusão e a recon-
ciliação nacional”, afirmou.

DECISÕES SAÍDAS DO XII 
CONGRESSO

No entanto, durante o XII Congresso, 
os delegados aprovaram a proposta 
do programa para o próximo quinqué-
nio que, de acordo com Filipe Nyusi, 
pretende tirar o país da dependência 
e reflecte os principais anseios dos 
moçambicanos de promover um 
desenvolvimento económico e social 
sustentável.

“Ė um programa de continuidade do 
compromissos da FRELIMO, de prosse-
guir com a melhoria das condições de 
vida dos moçambicanos, consolidar a 
unidade nacional e a paz, fortalecer o 
Estado de Direito Democrático e o pres-
tigio de Moçambique na região e no 
mundo”, anunciou.

Em relação à sustentabilidade do 
partido, cujo tema foi enfatizado duran-
te os debates, Filipe Nyusi disse ser um 
imperativo a aposta na capacitação in-
stitucional para que os seus órgãos e or-
ganizações sociais aos vários níveis pos-
sam executar as suas actividades sem 
depender inteiramente de apoios. Com 
o efeito, os congressistas contribuíram 
com um valor monetário de mais de 
8 milhões de meticais para reforço dos 
fundos do partido.

O reforço da disciplina interna foi 
outro tema que mereceu fortes de-
bates, onde os delegados frisaram a ne-
cessidade de fazer-se a purificação das 
fileiras do partido. Sobre este assunto, o 
Presidente da FRELIMO e da República 
esclareceu que este exercício visa elevar 
a confiança contínua da FRELIMO, por 
tratar-se de um imperativo que se 

repleto de enormes sucessos e de ex-
altantes desafios que, sobre todas ge-
rações, repousam a responsabilidade 
de preservar as conquistas do povo 
moçambicano.

Por isso, “regozija-nos a forma mais 
profunda como os congressistas debat-
eram os pontos de agenda, trazendo 
valiosas contribuições ao relatório do 
comité central, ao programa do par-
tido para os próximos cinco anos e no 
aprimoramento dos estatutos do par-
tido e exaltaram a epopeia libertadora 
que torna a FRELIMO é uma referência 
incontornável na vida do pais e dos 
moçambicanos”.

Com a mesma abertura e fron-

ANSELMO SENGO, ATÁLIA CAVELE 
& HERMÍNIA MAHUMANE                      

Os trabalhos do XII Congresso da 
FRELIMO, com cerca de 5 milhões de 
membros, decorreram sob o lema 
“FRELIMO: 60 ano consolidando a uni-
dade nacional, promovendo a paz e o 
desenvolvimento”, e ocorreram num 
ambiente contagiante, de festa e 
genuína camaradagem, nos quais, os 
1499 delegados exaltaram os principais 
feitos da FRELIMO que ao longo dos 60 
anos, têm-se afirmado como guia da 
vanguarda dos moçambicanos, na sua 
marcha, rumo ao desenvolvimento do 
país.

Nesse contexto, Filipe Nyusi realçou 
que o XII Congresso reviveu os feitos e 
calor do primeiro Congresso, realizado 
há 60 anos em Dar-Es-Salam, Tanzânia.

“O XII Congresso ficará indelevel-
mente marcado como um congresso 
de reencontro de varias gerações de 
moçambicanos sem distinção da 
região, tribo, religião, raça ou condição 
social”, afirmou Filipe Nyusi.

Neste reencontro, os moçambica-
nos voltaram a afirmar a vontade de 
continuar juntos e unidos em torno do 
mesmo ideal da liberdade, justiça social, 
da paz e do desenvolvimento.

“Reafirmamos a força e a vitalidade 
do nosso partido, dando corpo ao com-
promisso patriótico de 1962, de que, 
FRELIMO não vai acabar”, disse o presi-
dente do partido, acrescentando que, 
no decurso do XII congresso, os mem-
bros da FRELIMO tiveram o privilégio de 
reviver o espírito do pan-africanismo e 
da solidariedade internacional, expres-
so pelos partidos de África, América, 
Europa e Asia convidados.

Estes partidos irmãos, vieram refirmar 
os laços de amizade forjados durante a 
luta de libertação nacional contra o co-
lonialismo imperialista português.

No quadro das celebrações dos 60 
anos do partido, o presidente da FRE-
LIMO e da República de Moçambique 
anunciou que com vista a manter a 
chama da unidade nacional, alicerçada 
em valores e experiências vivenciadas 
pelo povo moçambicano durante a 
luta de libertação nacional, acolheu 
as contribuições dos congressistas no 
sentido do governo criar condições 
para a recolha do acervo documental 
existente no país e na diáspora.

Paralelamente, o partido deverá in-
centivar, a publicação de textos sobre 
a vida e obra dos heróis e prosseguir 
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O Congresso decorreu num ambiente de festa

DESTAQUE
impõe no contexto da competição 

multipartidária.
“Precisamos de nos empenhar ai-

nda mais para reforçar a observância 
dos princípios e valores que definem 
a natureza da FRELIMO, consagrados 
nos estatutos do partido e o princípio 
sagrado de respeito a constituição da 
República”, observou.

Ainda no campo das decisões saídas 
do XII Congresso, Filipe Nyusi destacou 
a governação descentralizada, expli-
cando que, passados mais de dois anos 
de implementação do actual modelo 
de governação descentralizada provin-
cial, os congressistas apontaram camin-
hos para seu aperfeiçoamento e apro-
fundamento, tendo em conta não só a 
vertente administrativa como também, 
a financeira.

No entanto, “como tem sido apaná-
gio do nosso partido e do nosso gov-
erno, em todos os processos estrutur-
antes, vamos recorrer a auscultações 

públicas e colher opiniões de sensibi-
lidade, através de um processo partici-
pativo em torno da viabilidade ou não, 
da realização das eleições distritais em 
2024, tendo em conta, o potencial risco 
de sobreposição de competências em 
matérias de jurisdição territorial”.

Nesse contexto, o presidente da FRE-
LIMO e da República de Moçambique 
fez saber que a reflexão deve passar 
pelo redimensionamento profundo 
da estrutura da representação do Es-
tado na província com vista a assegurar 
uma melhor articulação das acções de 
responsabilidade central e desconcent-
ração ao nível da província.

Aliás, observou que “não é receio 
mas sim, pela necessidade de agir racio-
nalmente”.

No regime tributário, os congressis-
tas aconselharam ao governo para es-
tabelecer um regime tributário para os 
órgãos de governação descentralizada 
provincial e melhorar os critérios de af-
ectação, no sentido de assegurar mais 
recursos para estes órgãos.

No âmbito de boa governação, o 

programa do partido para os próxi-
mos cinco anos, centra as atenções no 
combate à corrupção com objectivo de 
fortalecer os órgãos de administração 
pública e a melhoria da prestação de 
serviços.

Por isso, o governo propõe-se em 
apostar na reforma da administração 
pública, definindo acções para prevenir 
comportamentos desviantes por parte 
dos servidores públicos.

“Ė neste contexto que o governo 
deve acelerar a elaboração da estratégia 
nacional de combate à corrupção, bem 
como, a implementação das medidas 
em vistas para o combate ao branquea-
mento de capitais e financiamento ao 
terrorismo”, apontou o dirigente político 
e do Estado moçambicano. Num outro 
capitulo, o governo propõe-se a pro-
mover o engajamento dos jovens e da 
mulher, sendo que para o efeito, ira or-
ganizar a participação activa dos diver-
sos segmentos da sociedade moçam-

bicana, destaque para a juventude e a 
mulher nos processos de tomada de 
decisão visando garantir o desenvolvi-
mento do pais.

“O nosso partido continuara a apos-
tar no reforço das acções para assegurar 
um maior acesso das mulheres aos ser-
viços de saúde, educação e também, 
dos recursos produtivos como forma 
de dar o empoderamento e construir 
desse modo, uma sociedade sem ex-
clusão nem violência e onde homens e 
mulheres, usufruem dos mesmos direi-
tos e deveres”, elencou Filipe Nyusi. Dai 
que, acrescentou, neste XII congresso, 
a FRELIMO reafirmou o seu compro-
metimento ao combate ao alcoolismo, 
trafico e consumo de estupefaciente e a 
violência no seio da juventude e não só.

Em relação ao combate a pobreza, o 
presidente da FRELIMO e da República 
de Moçambique anunciou que está no 
centro das prioridades do partido. Para 
o efeito, disse que o governo continuara 
a priorizar recursos para melhorar os 
padrões de consumo e de rendimento 
para a população que pratica a agricul-

tura.
“Apostaremos no aumento da 

produção e produtividade através do 
aumento da provisão de infra-estru-
turas, insumos agrícolas e serviços de 
extensão agraria”, disse para de seguida 
observar que o sector da agricultura foi 
o principal motor da retoma da eco-
nomia nacional, superando os 4 por 
cento registados no último semestres, 
contra as projecções de 2 de por cento, 
sendo a agricultura familiar a principal 
prioridade, sem contudo, de deixar de 
promover a agricultura comercial que 
também, tem vindo a registar uma 
dinâmica promissora.

Aliás, realçou que o tema da agricul-
tura dominou os debates no congresso 
e deu nota positiva ao programa SUS-
TENTA, onde já foram integradas cerca 
de 200 mil famílias em dois anos.

E pela sua importância estratégica, 
Filipe Nyusi informou ser compromisso 
do governo que dirige acelerar a imple-

industrializar Moçambique.
“Com este programa, pretendemos 

dar foco ao desenvolvimento rural e 
inclusivo através da expansão das opor-
tunidades de mercado para os produ-
tores agrícola, no sentido de facilitar a 
comercialização dos seus produtos, 
permitindo, o crescimento sustentável 
da produtividade no país”, realçou.

A ideia, de acordo com Filipe Nyusi, 
é de materializar a visão que dirige 
de usar a indústria como elemento 
transformador da economia nacional, 
promotora da inclusão social e da paz, 
rumo a um país de renda media e onde 
cada moçambicano se beneficie da 
riqueza do subsolo.

As medidas de aceleração económi-
cas, anunciadas no passado dia 9 de 
Agosto, mereceram igualmente obser-
vação do Presidente da FRELIMO e da 
República, ao explicar aos congressistas, 
que as mesmas visam reforçar a capaci-
dade de resiliência do país aos choques 

capacidade operativa das Forças de De-
fesa e segurança.

Neste sentido, “como forma de con-
solidar a paz ameaçada pelo terrorismo, 
o órgão máximo do partido sublinhou 
a urgência na modernização das Forças 
de Defesa e Segurança, dotando-as de 
recursos humanos altamente qualifica-
dos, meios técnicos e financeiros, bem 
como, acções de promoção interna 
para o suporte da logística militar”, disse.   

Nesse contexto, o presidente da FRE-
LIMO e da República de Moçambique 
destacou que o XII congresso foi realiza-
do com muito sucesso, marcado pela 
eleição de novos órgãos de direcção 
vai certamente dinamizara acção dos 
órgãos do partido.

Na ocasião, felicitou os eleitos, desde 
a base até ao comité central da FRE-
LIMO eleito na primeira sessão ordinária 
realizada terça-feira.

A este órgão, Filipe Nyusi fez saber 
que tem a missão de preparar e garantir 
a vitória da FRELIMO e dos seus candi-
datos nas próximas eleições, a começar 
pelas autárquicas do próximo ano e nas 
gerais em 2024.

No entanto, dirigindo-se ao Secre-
tário-geral da FRELIMO, Roque Silva 
Samuel, reeleito para um mandato de 
mais cinco anos, o dirigente político e 
do Estado recomendou trabalho colec-
tivo, a investir em recursos humanos do 
partido, valorizar o património do par-
tido existente a nível nacional, lutar para 
a sustentabilidade financeira e sobre-
tudo, assegurar o funcionamento cabal 
do partido e garantir a sua vitória. Aliás, 
o Comité central elegeu pela primeira 
vez quatro membros do partido da 
diáspora e 16 jovens em representação 
da organização da juventude moçam-
bicana (OJM).

Sobre a comissão política, também 
eleita terça-feira, Filipe Nyusi salientou 
que terá a nobre tarefa de dar orien-
tações estratégicas ao partido e seus 
órgãos aos diversos níveis nos inter-
valos das sessões do comité central.

“Não tenham receio. Modernizem o 
partido. Ė preciso ter o partido deste sécu-
lo”, orientou, acrescentando que, a proc-
lamação dos membros da comissão de 
honra, é um reconhecimento merecido 
da contribuição excepcional que deram 
para o engrandecimento da FRELIMO 
em diferentes momentos e servem de 
guardiões da organização que, com ex-
celência, serviram.

CONVIDADOS DE LUXO

Para além de Joaquim Chissano 
e Armando Guebuza, ex- estadistas 
moçambicanos e presidentes honorári-
os da FRELIMO, o XII congresso contou 
a participação de individualidades es-
trangeiras, com destaque para Samia 
Hassan Suluhu, presidente da Tanzânia 
e do partido CCM; Matamela Cyril Ra-
maphosa, presidente da África do Sul 
e do partido ANC, Cyril Ramaphosa; 
Emmerson Mnangagwa, presidente 
do Zimbabwe e do partido ZANU-FP. 
Desfilaram igualmente representantes 
dos partidos do MPLA de Angola; Argé-
lia, Palestina; de Portugal, China; Rússia, 
Congo Cuba e Venezuela. 

mentação do SUSTENTA como forma 
de assegurar a integração de mais mil 
famílias até 2024.

“Para o efeito, tudo faremos para as-
segurar os recursos necessários, privi-
legiando a transferência de tecnologia 
e a modernização, acesso ao crédito, 
produção e mercados, com destaque 
para a indústria nacional de agro pro-
cessamento”, indicou. 

E para fazer frente aos desafios do 
aumento da população, o presidente 
da FRELIMO e da República de Moçam-
bique fez saber que continuara a priori-
zar a provisão de recursos para os secto-
res da educação, saúde, planeamento 
familiar e empoderamento da rapariga 
e da mulher, formação profissional e 
apoio às iniciativas juvenis.

Ainda no seu discurso de encerra-
mento do XII congresso, Filipe Nyusi 
falou que a estratégia nacional da in-
dustrialização, o partido continuara 
a orientar o governo, no sentido de 
prosseguir com as acções de industri-
alização, através da implementação 
do programa nacional, denominado 

externos e assegurar a criação de 
condições para acelerar o crescimento 
económico, aumento da produtivi-
dade e conectividade.

“A FRELIMO vai orientar o governo a 
tomar medidas concretas para a imple-
mentação efectiva do pacote de medi-
das de aceleração económica através 
da reformas fiscais e estruturais, como 
forma de tornar o ambiente de negó-
cios, mais atractivo para os investidores 
nacionais e estrangeiros e para o forta-
lecimento da transparência e governa-
ção”, anotou.

O combate a terrorismo que afecta 
alguns distritos das províncias de Cabo 
Delgado, Niassa e Nampula dominou 
igualmente a agenda do XII Congresso. 
Para este tema, Filipe Nyusi, referiu na 
sua intervenção que, o sucesso da 
prossecução da agenda de desen-
volvimento pressupõe a criação de 
condições de segurança efectiva no 
país, pelo que, o partido FRELIMO en-
corajou o governo a encontrar investi-
mentos e mobilização de recursos para 
a modernização e no fortalecimento da 
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O lado mais ruim da liderança
Ascender a cargo de liderança continua a ser apetecível, mas o antigo líder do partido Frelimo e ex-Presidente da República, Joaquim Chissano, denuncia 
o lado mais ruim da liderança. É que, quando um líder é eleito por uma organização (partidária ou não) passa a assumir um cargo de autoridade, pas-
sando desde ai a encarar muitos desafios pela frente, referindo Joaquim Chissano, um diplomata de mão-cheia, que ser líder é ter que aceitar “engolir 
sapos vivos em prol da paz”. O conselho que vem na esfera da reeleição de Filipe Nyusi, ao cargo de Presidente do partido Frelimo, há-de servir muito 
bem para este continuar a ser tolerante e ponderado na sua actuação, salvaguardando sempre a unidade, a paz e a reconciliação como prioridades, nos 
próximos cinco anos do seu comando.

usi a tarefa de continuar a "consolidar 
a paz, que só é permanente quando 
é renovada, quando é bem tratada", 
que é "base da unidade nacional e 
vice-versa”. 

a paz no país, tendo elogiado a sua 
capacidade de liderança. “Presidente 
Nyusi tem uma cabeça que funciona 
bem”, disse, para quem Filipe Nyusi vai 
colocar a bom porto o partido e o país 
como um todo.

Entretanto, no entender de Joa-
quim Chissano, “o país continua con-
turbado”. Por isso, desejou “muitos 
sucessos ao Presidente Nyusi”.

Em relação à eleição de Moçambique 
a membro não-permanente do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas, 
Chissano disse que Nyusi tem de lutar 
para representar todo o mundo.

Importa lembrar que as organiza-
ções sociais do partido já haviam man-
ifestado o interesse de ter o partido 
dirigido, novamente, por Filipe Nyusi, 
alegadamente devido às conquistas 
que o partido dos “camaradas” teve 
durante a sua liderança. O destaque 
vai para a nomeação de Moçambique 
a membro não-permanente do Con-
selho de Segurança das Nações Uni-
das, a paridade do género alcançada 
no Governo, os títulos de Doutor Ho-
noris Causa e por vários projectos im-
plementados no país, como é o caso 
do SUSTENTA.

No seu tom diplomático e carac-
terístico, Joaquim Chissano disse que 
hoje um membro da Frelimo pode se 
levantar, gritar e outro estremecer, mas 
amanhã os dois devem ser capazes de 
se abraçar e continuar a jornada.

Chissano destacou ainda a re-
sponsabilidade que recai sobre Filipe 
Nyusi no concerto das Nações, com a 
recente eleição de Moçambique por 
unanimidade a membro não-perma-
nente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.

Filipe Nyusi cumpre, assim, mais um 
mandato na liderança do partido Fre-
limo, com unidade, paz e reconciliação 
como as principais prioridades, nos 
próximos cinco anos.

O antigo presidente da Frelimo as-
sinalou que o partido no poder não 
deve procurar entendimentos ape-
nas com a RENAMO, a principal força 
da oposição em Moçambique, mas 

- Joaquim Chissano, membro honorário do partido Frelimo diz que o líder tem que aceitar engolir sapos vivos em prol da paz

com todas as forças vivas. "Podemos 
aproveitar as coisas positivas que po-
dem vir doutras correntes da socie-
dade”, referiu.  

Chissano disse igualmente que a 
reconciliação a ser buscada por Nyusi 
deve se estender a todos os moçam-
bicanos, incluindo os partidos políticos 
da oposição que "nasceram no con-
texto democrático nacional”.

Refira-se que Moçambique ascen-
deu ao Estado de Direito Democrático 
há 32 anos, com a introdução da Con-
stituição de 1990, que introduz o mul-
tipartidarismo, quebrando assim o ciclo 
de mono partidarismo que vinha vigo-
rando desde a independência nacional.

“É necessária a reconciliação de todos 
os cidadãos”, disse Chissano para depois 
alertar que tal não é uma tarefa fácil. 

Joaquim Chissano lembrou ainda a 
altura em que liderava as negociações 
com a Renamo para pôr fim aos con-
flitos militares no país. “Temos que en-
golir sapos vivos em prol da paz”, disse 
Chissano.

O antigo Presidente da Frelimo 
disse ainda que o Presidente reeleito 
tem a grande tarefa de consolidar 

Filipe Nyusi reeleito Presidente da Frelimo

Em ambiente de festa, Filipe Nyusi 
foi reeleito para mais um mandato 
de cinco anos na direcção do Partido 
Frelimo. Da eleição, Nyusi obteve 100 
porcento dos votos dos delegados do 
décimo segundo Congresso da Fre-
limo que, ontem, terminou na Matola.

O antigo líder do partido e ex-Presi-
dente da República Joaquim Chissano, 
entregou os símbolos do partido a Fil-
ipe Nyusi e deixou como mensagem 
que “seja realizada a vontade dos mili-
tantes da Frelimo”.

A seguir, referiu que, “temos de en-
golir sapos vivos em prol da paz”, reite-
rando a necessidade de “reconciliação 
e consolidação da unidade dentro e 
fora do partido”.

Chissano desafiou o presidente 
reeleito a consolidar a paz, a unidade 
nacional e a reconciliação entre os 
membros do partido e afirmou que 
“se queremos combater o tribalismo, 
temos que nos reconciliar”.

O antigo presidente da FRELIMO e 
ex-chefe de Estado Joaquim Chissano 
apelou a Filipe Nyusi para "promover 
sempre a paz, através de uma constan-
te reconciliação, no seio do partido e a 
todos os níveis". 

"Devemos reconciliar-nos se quiser-
mos combater o tribalismo. Para po-
dermos falar com confiança uns com 
os outros", referiu.

O antigo chefe de Estado falava 
após conferir posse ao reeleito presi-
dente da FRELIMO, na qualidade de 
presidente honorário mais velho do 
partido no poder. "Um vai levantar a 
voz, um dia, e outro vai estremecer, 
mas no outro dia poderão se abraçar 
e construir a paz, a reconciliação", disse 
Chissano, para quem cabe a Filipe Ny-
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DESTAQUE

- Nova configuração dos órgãos do partido Frelimo, traz muitas surpresas, com quadros que ostentam um capital político invejável, que se espera, venha a ser aproveitado nos pleitos que se avizinham 

A mescla de quadros competentes
Caiu na noite desta terça-feira, o pano do décimo segundo Congresso do partido Frelimo, evento que vinha decorrendo desde o passado dia 23 de Setembro corrente. Trata-se de uma reunião que ter-
minou com a proclamação da nova Comissão Política e do Comité Central, que é uma mescla de quadros competentes e maturidade política, numa altura em que o partido tem como principal desafio a 
reedição dos resultados favoráveis nos próximos pleitos, a começar pelas eleições autárquicas em 2023 e gerais em 2024. 

Manuel Tomé, antigo Secretário-Geral 
da Frelimo, Eneas Comiche, Presidente 
do Município de Maputo, Aires Ali, 
deputado e antigo Primeiro-Ministro, 
Filipe Paúnde, antigo Secretário-Geral 
da Frelimo e Tomaz Salomão (antigo 
ministro e actual Presidente do Con-
selho de Administração (PCA) de duas 
grandes empresas ligadas à banca co-

mercial e produção de Cervejas.
Na lista da continuidade para mul-

heres passaram Margarida Talapa an-
tiga Chefe da bancada Parlamentar da 
Frelimo e actual ministra do Trabalho 
e Segurança Social, Verónica Macamo 
antiga presidente da Assembleia da 
República e actual ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação), Alcinda de 
Abreu (antiga ministra) e Nyelete Mond-
lane, filha de Eduardo Mondlane e minis-
tra do Género, Criança e Acção Social. 

Já na renovação para homens, 
passaram Celso Correia, ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural), 
Francisco Mucanheia (deputado e 

Conselheiro do Presidente da Repúbli-
ca), Fernando Faustino, Secretário-Ger-
al da Associação dos Combatentes da 
luta de Libertação Nacional (ACLLIN) 
e Damião José, deputado e antigo 
porta-voz da Frelimo. 

Na lista de renovação para as mul-
heres avançaram Esperança Bias, presi-
dente da Assembleia da República e 

tro, Max Tonela, ministro da Economia 
e Finanças, Helena Kida, da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religio-
sos, Ana Comoana da Administração 
Estatal e Função Pública, Osvaldo Pe-
tersbugo, Secretário de Estado da Ju-
ventude e Emprego, Josefina Mpelo, 
dos Combatentes e Eldevina Materula, 
da Cultura e Turismo, estão entre os 

Amélia Muendane, presidente da Au-
toridade Tributária de Moçambique.

Os congressistas elegeram ainda 
Roque Silva para o cargo de Secretário-
Geral da Frelimo e pela primeira na 
história do partido, uma mulher, Ana 
Comoana, ministra da Administração 
Estatal e Função Pública, para o cargo 
de Secretária do Comité de Verificação 
da Frelimo.

Ficam de fora da Comissão Política 
nomes como Eduardo Mulémbwé, 
Raimundo Pachinuapa, Sérgio Pantie, 
Carlos Agostinho do Rosário e Jaime 
Basílio Monteiro.

Adriano Maleiane, Primeiro-Minis-

250 membros do Comité Central (CC), 
incluindo os novatos Jacinto Nyusi, 
N’naite Chissano, Alberto Chipande 
Júnior, Luísa Meque, presidente do In-
stituto Nacional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD), Pedro 
Guiliche, entre outros.

Nos quadro dos novos Estatutos, 
aprovados em sede do décimo segun-
do Congresso, o Comité Central passa 
dos anteriores 230 membros, para 250, 
um acréscimo de 20 integrantes.

As movimentações aconteceram 
em todos os órgãos, com destaque 
para a manutenção, por meio da vo-
tação, de Filipe Nyusi, presidente do 

partido; e de Roque Silva Samuel, secre-
tário-geral, mas trocando no Comité de 
Verificação, onde surge Ana Comoana, 
ministra da Administração Estatal e Fun-
ção Pública, em substituição, Raimundo 
Diomba, que vinha desde o décimo se-
gundo Congresso a esta parte.

A Frelimo rejuvenesceu ainda o seu 
secretariado ao eleger quatro novos 
rostos para o órgão, sendo que a única 
que continua é Sónia Macuvel, a actual 
titular do pelouro das Finanças do par-
tido no poder. 

Das caras estreantes, destacam-se 
Ludimila Maguni, actual secretária de 
Estado da província de Inhambane, 
João Muchine Mudema, quadro do 
partido, também, em Inhambane. 

Não foram reconduzidos ao sec-
retariado Caifadine Manasse, Chakil 
Abubacar, Alcídio Nguenha e Leonor 
Neves Mondlane.

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA 
FRELIMO

Comissão Política: Filipe Nyusi, 
Roque Silva Samuel, Alberto Chi-
pande, Manuel Tomé, Eneas Comi-
che, Aires Ali, Filipe Paúnde, Tomaz 
Salomão, Margarida Talapa, Verónica 
Macamo Ndlovo, Nhelety Mondlane, 
Alcinda Abreu, Celso Correia, Fran-
cisco Mucanheia, Fernando Faustino, 
Damião José, Esperança Bias, Amélia 
Muendane e Ana Comoana.

Filipe Nyusi, Presidente do Partido, 
Roque Silva, secretário-geral e, Ana Co-
moana, secretária de verificação.

Secretariado do Comité Cen-
tral: Sónia Macuvele, João Muchine 
Mudema, Yazalde Ussene e Ludomila 
Magune. 

Comité de Verificação do Comité 
Central: Ludovina Bernardo, Paulo 
Graça, Maria Moçambique Tonela e 
Francisco Cabo.

Membros da Comissão Política apresentados durante o comício popular

Secretariado do comité Central

Nova Comissão Política e Comité Central

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Com efeito, o Congresso que te-
monou ontem (terça-feira), na Matola, 
província de Maputo, cuja agenda, 
para além de assuntos meramente 
partidários, estendeu-se a muitos out-
ros de interesse nacional, como não 
deixaria de ser, terminou com a criação 
de uma estrutura forte que vai permitir 
a esta formação política a enfrentar os 
actuais e futuros desafios do país.

Trata-se de órgãos praticamente re-
juvenescidos e com capital suficiente 
para “estrangular” os outros partidos, 
ansiosos em assumir o poder estadual.

A Frelimo é, de facto, um partido 
com maturidade reconhecida dentro 
e fora do país e está em frente dos des-
tinos dos moçambicanos desde a inde-
pendência nacional, tendo-se apercebi-
do, em 1990, que já era altura de o país 
passar de mono ao multipartidarismo, 
abrindo espaço para a emergência de 
novas organizações partidárias, cujo pa-
pel tem sido relevante na consolidação 
da democracia moçambicana.

NOVA CONFIGURAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS

A nova configuração da Comissão 
Política (CP), por exemplo, traz muitas sur-
presas, com muitos pesos pesados que 
conseguiram lugar num dos órgãos de 
centro das decisões do partido.

As mudanças na Comissão Política 
do partido Frelimo são fruto das 
eleições internas havidas esta terça-
feira, durante o 12º Congresso dos 
“camaradas”

Segundo apuramos, a lista da con-
tinuidade para homens, com seis 
vagas em disputa para um total de 
11 candidatos, passaram Alberto Chi-
pande, membro sénior do partido, 
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O novo figurino da Frelimo e o seu futuroEditorial
Mais forte e coesa para enfrentar 

os actuais e futuros desafios do país 
é como se pode descrever a saída da 
Frelimo do seu décimo segundo Con-
gresso, que terminou esta terça-feira, 
na Matola, província de Maputo.

A Frelimo, como era de esperar, já 
não é o que era antes da realização 
deste Congresso, que culminou com a 
revisão dos seus estatutos e restrutura-
ção dos seus órgãos sociais. 

No que compreende ao quadro 
estatutário, grande novidade foi a aber-
tura de mais espaço no Comité Central 
(CC), numa perspectiva visando agluti-
nar mais sensibilidades neste órgão. As-
sim, o CC que, anteriormente, tinha 230 
membros, passa a contar com 250, ao 
abrigo dos nossos Estatutos do Partido, 
aprovados em sede do Congresso. 

São estes membros que, esta terça-
feira foram empossados para o órgão 
máximo de decisão do partido, entre 

congressos. 
Queremos acreditar que, com mais 

militantes, o CC estará em plenas 
condições de debater e produzir pro-
postas de soluções para os inúmeros 
problemas que afectam o partido 
governamental e o país no seu todo. 
Com isso, não pretendemos dizer que 
antes o CC não conseguia o fazer, mas 
o que nós queremos que fique bem 
claro, é que, quanto maior for a partici-
pação no debate e discussão de ideias, 
melhor se concorre para o alcance dos 
objectivos preconizados. 

Como produto do décimo se-
gundo Congresso, está também um 
programa novo que a Frelimo irá im-
plementar nos próximos cinco anos. 
Também foi em sede do Congresso 
onde novos membros da Comissão 
Política (CP) foram investidos para um 
mandato de cinco anos, incluindo ai-
nda a recondução de Filipe Nyusi ao 

cargo do Presidente do partido e de 
Roque Silva ao do secretário-geral.

O Congresso trouxe ainda para o 
partido governamental, uma outra 
inovação que compreende a criação 
de uma “Comissão de Honra” que al-
berga os membros históricos do par-
tido nos órgãos decisórios e os antigos 
secretários-gerais. 

Com estas e muitas outras inova-
ções, a Frelimo saiu “municiada” para 
fazer frente aos actuais e futuros de-
safios do país, incluindo os próximos 
eventos eleitorais, onde pretende re-
editar as suas vitórias.

O espírito que moveu a realização 
deste importante evento, fora assuntos 
partidários, teve como fundamento a re-
flexão sobre os problemas que se vivem 
no país, numa perspectiva de planificar 
um futuro “risonho para os moçambi-
canos”. Por isso, no leque de assuntos 
debatidos nos seis dias que durou o 

evento, o destaque foi para a questão 
de carestia de vida, o pacote de medidas 
de aceleração económica, o combate ao 
terrorismo, a par de outros assuntos im-
pactantes na vida dos moçambicanos.

Em sede do Congresso, discutiu-se 
também a questão da unidade nacio-
nal e o processo de descentralização.

Os “camaradas” estiveram reunidos 
de 23 a 27 de Setembro corrente, um 
mês com antecedentes históricos 
muito fortes, a destacar os Acordos de 
Lusaka, a 07 de Setembro de 1974, e 
a criação das Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique (FADM), a 25 de 
Setembro de 1964.

Além da coincidência com este mo-
mento histórico, incluindo também a 
celebração dos 60 anos da Frelimo, o 
Congresso terminado esta quarta-feira 
foi um dos exemplos de que o partido 
fundado a 25 de Junho de 1962, em 
Dar-es-Salam, a capital tanzaniana, 
continua a crescer com capacidade de 
liderar os processos de desenvolvim-
ento de Moçambique.

Durante o Congresso, vimos dele-
gados focados nos debates, de modo 
a que a consolidação da unidade na-

cional e a reflexão com vista à vitória do 
partido Frelimo nas próximas eleições 
municipais e gerais sejam possíveis.

O Congresso da Frelimo foi, mais 
uma vez, um momento especial para 
o partido demonstrar ao país e ao mun-
do a sua capacidade de resiliência e de 
se reinventar face às dinâmicas políticas 
em cada momento histórico, onde tem 
contribuindo para o fortalecimento da 
democracia em Moçambique, respei-
tando as decisões dos órgãos compe-
tentes, mesmo quando os resultados 
dos pleitos não lhe são favoráveis.

O décimo segundo Congresso da 
Frelimo foi um momento que serviu 
também para se sintetizar a história de 
um povo que luta pelo seu destino, pela 
justiça e pelo seu desenvolvimento. 

Neste momento, uma das coisas de 
que Moçambique precisa para se de-
senvolver é a paz, posta em causa pe-
los ataques terroristas em Cabo Delga-
do, com tendência de se alastrar para 
outras províncias, como Nampula, 
recentemente. Por isso, encontrar uma 
resposta para este problema é uma 
das prioridades do partido no Poder, 
já rejuvenescido no último Congresso. 

OPINIÃO

O Canhão

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)    
E-mail: r823812091@gmail.com

O casamento quase sempre começa 
como um mar de rosas, ao ponto de se 
fazer juras de amor com o objectivo de 
cimentar mais a relação dos dois. É difícil 
acreditar que em algum momento 
a relação pode romper-se, apesar de 
vários anos de paixão, possa transfor-
mar-se em raiva e amargura e que jus-
tamente aquela qualidade que via em 
seu parceiro seja o factor motivador de 
muitas rixas. Isso significa que cerca de 
mil moçambicanos, com 20 anos ou 
mais, se divorciam num ano. A traição 
e o ciúme têm sido a maior motivação 
destes divórcios.

A traição é uma das causas mais 
recorrentes entre os casais que pedem 
o divórcio. A traição em si só não é um 
motivo para a separação, pois costuma 

vir sempre acompanhada de outras 
coisas que se alastram até certas acusa-
ções. As ligações de números descon-
hecidos, perfumes nas roupas, atitudes 
estranhas, falta de atenção para com o 
(a) parceiro (a), entre outros têm a ver 
com o amor. Se ama e acha que o teu 
parceiro ou parceira tem uma relação 
extraconjugal ou vulnerável, senta-se 
e fala-se dos problemas, mas nunca 
atribuir adjectivos, porque isso irá vos 
fazer mal e a relação pode romper-se 
a qualquer momento. Se a sua esposa 
vende-se, enquanto não a surpreende, 
nunca acusá-la de prostituta, pois, isso 
faz mal para bom relacionamento. Se 
ela amantiza-se com o colega, não 
fale, só depois de ter provas factuais, aí 
chame-a à razão. São estes pontos que 
devem ser respeitados para uma rela-
ção duradoura.  

Um outro factor à volta da sepa-
ração tem a ver com o dinheiro. O 
dinheiro na mão é um vendaval, mas 
longe dele é zanga das feias! A falta de 
dinheiro, excesso de gastos e até men-
tiras sobre aquela compra que não foi 
grande coisa podem fazer com que o 
casamento se desgaste aos poucos e 
até acabar em divórcio. A violência do-
méstica é também um outro assunto, 

um factor bem sério que costuma 
gerar muitas separações entre casais. 

A pessoa que sofreu violência do-
méstica vê-se obrigada a deixar o 
parceiro ou parceira, mas que, nalguns 
casos, essa é uma necessidade e não 
um desejo de se separar. A pessoa 
agredida, na maioria das vezes, mul-
heres, entende que se não acabar com 
o casamento correrá o risco de novas 
agressões, sejam físicas ou psicológicas 
até a morte. 

Há também o problema de par-
ceiros que não involuem na vida. A 
mulher matuta-se sozinha e o homem 
nas bebedeiras, mas no final do dia, 
quer ver a comida na mesa, mesmo 
sabendo que ele não deixou dinheiro 
para compras. Às vezes, os dois rec-
lamam da falta de uma mudança na 
postura do parceiro, sem perceber 
que algumas suas atitudes também 
seguem inalteradas, mesmo com 
queixas recorrentes do companheiro. 
Esta pode ser uma das razões mais 
profundas do divórcio, já que estamos 
sempre a querer mudar o outro, ao in-
vés de aceitar seus defeitos e aprender 
com eles. Esta é a forma que encontrei 
como motivadora de divórcios nalgu-
mas situações. Até à próxima…

Causas comuns para o 
divórcio

Ficha Técnica
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OPINIÃO

O problema está no câmbio
para níveis de 8,6 por cento repre-
sentando o maior nível desde Dezem-
bro de 1981, resultando numa pressão 
excessiva sobre as taxas de juros em 
todo o mundo, esperando-se um im-
pacto significativo em todas as econo-
mias, particularmente a europeia, em 
que os países da periferia da Europa 
acabam de dar os primeiros sintomas 
de fragilidade com a elevação vertigi-
nosa da dívida soberana.

Perante esta situação, o Banco 
Central Europeu reuniu  de forma ex-
traordinária sendo que o Comité de 
Política Monetária do Banco Central 
Europeu (IBC) resolveu elevar a taxa 
de juro para 25 pontos base, estando 
previsto para o mês de Setembro a el-
evação da referida taxa para 50 pontos 
base. Por outro lado, de forma a conter 
o ímpeto inflacionista na Europa, o IBC, 
suspendeu recentemente o processo 
de aquisição de activos financeiros, 
ou seja, a compra de dívida soberana 
oriunda de países da Europa, de for-
ma a refrear o processo inflacionista. 
Portanto, implementar uma política 

conjuntura reflecte-se sobremaneira 
na cadeia global, causando o pânico 
dos agentes económicos.  Portanto, 
a potencial recessão está na base o 
abrandamento do crescimento da 
economia que poderá impactar nas 
taxas de desemprego, prevendo-se 
que este risco de mercado poderá re-
forçar o número de desempregados 
com maior incidência nos países de-
senvolvidos. A aceleração do desem-
prego é um dos efeitos negativos que 
persiste perante um estado de crise fi-
nanceira, sendo hoje um problema ful-
cral nas economias ocidentais, porque 
mesmo estando a crescer, a taxa de 
criação de emprego não acompanha 
a retoma. È preciso mudar este rumo 
e reduzir a expressão do desemprego 
nas economias, tarefa hoje de que não 
só se ocupa a gestão política, com a 
preocupação do controlo dos défices 
e implementação de políticas de fo-
mento económico, como as organiza-
ções privadas com ou sem fins lucrati-
vos, académicas e investigadores.

A instabilidade dos mercados pode 

afectar também os índices de confi-
ança da comunidade empresarial o 
que de certa forma corrói os índices de 
incerteza principalmente na Europa e 
Estados Unidos da América. Por outro 
lado, podemos mesmo verificar nas 
economias em desenvolvimento um 
aspecto preocupante que é o declínio 
das exportações, induzido por dois 
factores o primeiro a redução signifi-
cativa dos preços das matérias-primas, 
e a desaceleração da importação de 
produtos e serviços provenientes de-
stas zonas, muito influenciada pela 
queda do consumo dos países ex-
portadores, que de certa forma agrava, 
a baixa confiança dos consumidores e 
investidores. O grande desafio para as 
economias mais avançadas é que de-
vem continuar a trabalhar para preser-
var a estabilidade das suas moedas, 
as economias emergentes precisam 
de moedas que evoluam em fun-
ção dos mercados, evitar acções que 
perpetuem desequilíbrios e dêem a 
alguns países vantagens sobre os out-
ros. *Jornal de Angola

monetária restritiva, eliminando as 
operações de flexibilização quantita-
tiva (quantitative easing), em que o 
Banco Central compra títulos públicos 
e privados com o objectivo de aumen-
tar a oferta de dinheiro na economia 
gerando o seu "aquecimento, facilitan-
do aos agentes económicos, o acesso 
a empréstimos e financiamentos e 
estimular o consumo.

De realçar que o sector financeiro 
internacional reagiu com a subida das 
taxas juro de referência, tornando os 
custos de crédito mais caros quer no 
mercado interbancário quer para o 
cliente final, o que poderá abrandar o 
crescimento económico, uma vez que 
o sector empresarial irá esperar por mel-
hores momentos para realizar grandes  
projectos de investimentos. O Liberal-
ismo Económico e Financeiro de per si 
resulta em graves danos a economia 
mundial, sendo as famílias e as empre-
sas a parte mais penalizada vendo ruir 
os seus projectos e expectativas.

A interdependência das economias 
é tão forte que a mínima alteração de 

JULIANA EVANGELISTA FERRAZ*

A economia mundial regista uma 
degradação das operações no campo 
das Finanças Internacionais, basta ob-
servar a instabilidade dos mercados e 
o pessimismo dos agentes económi-
cos para dizer que é necessário repen-
sar o sector financeiro mundial.

No entanto, é importante referir que 
a questão geopolítica com a guerra 
na Ucrânia, em que se prevê a breve 
trecho a recessão da economia mun-
dial, com a valorização do dólar, au-
mento da inflação e das taxas de juros.

Recentemente foi divulgado o ín-
dice de preços do consumidor (CPI) 
dos Estados Unidos da América que 
colocou a economia internacional e 
os mercados globais em estado de 
choque, anunciando uma nova crise 
financeira da divida soberana. Os ban-
cos centrais em todo mundo estão 
perante o maior desafio inflacionista 
dos últimos tempos, que exigirá cer-
tamente uma resposta robusta em 
termos de política monetária que 
enfrenta, igualmente o maior desafio 
desde a crise financeira de 2008.

Não era expectável pelos analistas 
que a inflação americana fosse escalar 

Mão na Massa Engenharia da hipertensão arterial: Uma contribuição 
para a educação dos velhos! (2)

RUI DA MAIA (Gestor de Engenhar-
ia) E-mail: damaia.rui59@gmail.com

b) Factores profissionais: Evite 
ocupar cargos de direção no Estado 
depois de atingir 55 anos de idade. 
Não crie empresas privadas depois 
dos 55 anos de idade. Vai sofrer um 
ataque cardíaco e vai ficar incapac-
itado! 50% dos atacados morrem no 
primeiro ataque. Os outros morrem a 
seguir mesmo sem ataque;

c) Factores familiares: Evite lugares 
barulhentos e não discute com mul-
heres, esposas e filhas. Não tenha mais 
do que uma esposa. Mulheres ofen-
dem muito e causam muito stress;

d) Álcool: Depois dos 60 anos de 
idade, não passe dos 3 cálices de vinho 
ou 2 duplos de whisky velho ou ainda 
2 latas de cerveja, por semana e em 
separado;

e) Temperos de caril: Sopas de pa-
cote são muito perigosas. Não os use 
nunca mais;

Comidas: Tem que cortar o consu-
mo de salgados, incluindo o bacalhau e 
chouriço. Mathapa, caril de amendoim, 
feijoada, depois dos 60 anos de idade, 
nunca mais comer isso. Os bolos, pu-
dins e ovos cozidos, nem pensar nisso. 
O tabaco, café, chá, também fazem mal 

ao hipertenso e devem ser evitados;
f) Folhas de abacateira: É uma re-

ceita da internet designada tiro e que-
da: baixa a tensão para as pessoas de 
raça indiana ou asiática, mas não tem o 
mesmo sucesso nos africanos. 

g) Limpeza de almas penadas, 
gini e shetwani: estes demónios en-
tram nas nossas casas cada vez que 
chamarmos um Shehe ou um mu-zi-
oni para limpar os maus espíritos. Mui-
tos vivemos em casas que no passado 
já foram cemitérios. Outros gini saltam 
do Shehe e ficam retidos a viver nas 
nossas casas. Manifestam-se de ma-
neira bastante desagradável, no mo-
mento em que estamos quase para 
apanhar sono começam a olhar para 
nós sem dizer nada. Eles são imaginári-
os, uma mera forma de manifestação 
da hipertensão arterial, mas a interpre-
tação é essa mesmo. São gini, almas 
penadas que vivem nas nossas casas. 
A solução para eles saírem é viver com 
um animal dentro de casa. Os gatos 
expulsam os gini e os shetwani. 

h) Plantas medicinais: A maioria 
das plantas medicinais que andam 
no Xipamanine para tratar tensão alta, 
é uma falácia. Há 30 anos que trab-
alho com curandeiros e já desisti. Além 
disso, todos os medicamentos moder-
nos já têm componentes das plantas 
medicinais. O branco já estudou tudo 
e englobou o que nelas havia de útil. 
Consumir zurrapas do Xipamanine 
vai acabar bloqueando os seus rins e 
fazendo inchar o seu corpo e vai mor-

rer cedo. Cuidado com gona-zo-roro 
(poder de partir a coisa) aumenta a ten-
são arterial! Cuidado com n ćanana! 
Cura hepatite, mas aumenta a tensão 
arterial. Já não acredito mais naquela 
planta rasteira chamada quebra-pe-
dras - desincha o corpo, mas aumenta 
a tensão arterial. Curandeiros: Não 
sabem o que fazem. Curam doenças 
à base de sonhos e vão-te matar! Não 
vou discutir aqui doses e não doses, 
como fazíamos em 1979 nas reuniões 
técnicas do Partido FRELIMO, mas ten-
ham cuidado! As plantas produzem 
remédio numa hora e venenos noutra 
hora, dependendo da época do ano e 
da radiação solar. Têm que se colhidas 
e processadas de madrugada.

i) Viagra (sildenafil, 100 mg): 
depois dos 60 anos de idade é um 
suicídio tomar este estimulante dos 
jogos de futebol das pessoas. Já contei 
11 amigos que faleceram porque já 
estavam a tomar até mesmo 2 com-
primidos antes do jogo. É uma morte 
chata. Sentem-se mal, conversam 
bem e morrem passados 4 dias de 
baixa no hospital, quando todos es-
peramos que recuperem. É claro que 
mentem aos médicos. Nunca dizem 
que tomaram 2 comprimidos segui-
dos de Viagra e o médico fica às voltas 
sem entender o que se passa com o 
doente enquanto este vai desfalecen-
do de forma irrecuperável. Quem quis-
er arriscar não deve tomar mais do que 
um quarto de comprimido. Se for um 
comprimido rotulado com 50 mg é só 

partir do meio e tomar uma metade. 
Mesmo assim vai se sentir muito 
cansado no dia seguinte…como se 
tivesse sido usado pelos maus espíri-
tos para trabalhar numa grande ma-
chamba…toda a noite. A seguir vai 
jurar nunca mais tomar sildenafil; isto 
não é para os velhos. Para jogar futebol 
basta usar óleo de fígado de bacalhau 
e pedalar uma bicicleta. É suficiente, 
mas custa muito, muito caro.

j) Jantar: A refeição nocturna tem 
que ser antes das 19 horas. Não se 
jante mais tarde. Nunca jante se estiver 
fora do país especialmente nos países 
montanhosos como Eswatine, Rwan-
da, África do Sul e Quénia. Vai voltar a 
Maputo numa urna! Não coma à noite, 
não jante meu amigo, velho camarada!

k) Aparelho de controlo de ten-
são arterial: Tem que ter a certeza que 
o aparelho que comprou está bem cal-
ibrado. Há muitos aparelhos sem calib-
ração à venda na cidade de Maputo 
que indicam valores errados. Acorde 
cedo, meça a tensão 3 vezes com o 
seu aparelho e a seguir vá ao médico e 
meça a tensão dentro de uma hora de 
tempo. Veja a diferença!

l) Crocodilos e lagartos que nos 
atacam durante o sono: Os velhos 
devem evitar dormir em cima do lado 
esquerdo do corpo forçando o cora-
ção (lado do coração). Aqueles que 
conseguem andar devem ir nadar aos 
sábados no mar, no rio ou na piscina. 
Este é o melhor recurso para se ter 
uma vida de qualidade e deve ser feito 

sem parar de tomar a medicação reco-
mendada.  

m) Médicos e medicamentos a 
tomar: A minha profissão é formu-
lar medicamentos e formei técnicos 
farmacêuticos durante muitos anos no 
ensino superior. Procure-se um médico 
que seja pedagogo, não seja insensível 
nem tipo ditador arrogante, que não 
tenha o mau hábito de desligar o ce-
lular e de não retornar as mensagens. 
Há médicos comerciantes perigosos 
que gostam de fazer experiências com 
as pessoas ou recebem recomenda-
ções de empresas farmacêuticas sobre 
novos medicamentos a experimen-
tar. Não se deve aceitar tudo o que o 
médico diz e consulte-se pelo menos 
duas ou mais opiniões sobre a linha de 
tratamento a usar. Evite-se usar medi-
camentos produzidos na Índia pois ao 
analisá-los sistematicamente, nos tem-
pos em que eu estava no ativo na área 
farmacêutica reparei que nem sequer 
tinham a metade da disponibilidade 
química referenciada no rótulo comer-
cial. Quando falei fui ameaçado. Isso fa-
zia com que os médicos duplicassem 
a dose necessária nas receitas comuns 
o que era realmente feito às cegas. 
Além disso, os medicamentos não 
funcionam da mesma maneira para 
pessoas de raças diferentes. O negro é 
duro, mas nós só temos que insistir em 
escolher medicamentos em uso na 
África do Sul porque estes foram testa-
dos com sucesso para servirem às pes-
soas africanas. Boa sorte! (Conclusão)
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Pensamentos Que Não São Meus

“Ish … a juventude e a cultura geral, 
autênticos adversários?” 

PEDRO FAELA    (Mestre e 
Doutorando em Direito)                                                           
Pedrofaela@gmail.com                                  

Não tenho dado seguimento aos 
temas que tenho proposto para re-
flexão nestas linhas nobres que me 
foram concedidas para semanal-
mente expor as minhas visões e 
reflexões enquanto cidadão desta 
pérola do índico.

Sendo jovem em transição ou tran-
sitado para a idade adulta, tal como as 
gerações de ontem, me mostro igual-
mente preocupado com o rumo em 
que as coisas vão andando, e não tendo 
como o fazer, este canal me permite o 
fazer de forma diferente, escrevendo, 
uma forma de aprender, tal como o 
disse Sócrates “eu ssei que nada sei, daí 
que procuro aprender”, sobretudo en-
sinar o pouco que acho que tenho, tal 
como recomendara Samora Machel (o 
homem que previu um Moçambique 
de ontem, de hoje e de amanhã), aliás, 
o conhecimento só encontra a sua uti-
lidade se for partilhado.

Na verdade, embora se diga que os 
tempos são outros, as dinâmicas são 
outras, as preocupações são outras, 
enfim, tudo é outro. Sim os tempos 
são outros mesmo, mas há trabalhos 
de casa que devem continuar a ser 
feitos, tanto pelos mais velhos como 
pelos mais novos, principalmente es-
tes últimos, pois, o que em público nos 
apresentam, muita das vezes é uma 

verdadeira desculturação, uma aber-
ração, caso de dizer, algo imperdoável.

Para não ser cúmplice do que oiço, 
vejo, escuto ou presencio, vezes há em 
que opto em, se for a televisão, trocar 
de canal, e sendo rádio, até chego a 
desligar o dispositivo, por não pactuar 
em ouvir tanta “asneira” ou aberrações 
que muita das tiradas da boca dos 
nossos mais novos, principalmente 
em épocas de comemoração de da-
tas que fazem da nossa história um 
manancial da nossa cultura, do nosso 
passado, presente e quiçá, do nosso 
futuro, pois, tem se dito que para mel-
hor caminhar em frente, é importante 
que reveja o passado, uma forma de 
mais aprender e rectificar o que supos-
tamente foi mal consigo, me engano.

Parece não fazer nenhum sentido 
que um jovem que está esteja a fre-
quentar 8ª ou 9ª classes e mais níveis, 
incluindo o nível superior, não conseg-
ue encontrar argumentos para dizer 
o significado, por exemplo, dum 7 de 
Abril, dum 7 de Setembro, dum 25 
de Junho, ou outra data que reflecte 
a nossa história. Contrassenso ou não, 
até mostra-se pouco perdoável (ex-
tremismo meu), pois, assume-se que 
existe muita informação espalhada 
pela rede global que, embora alguma 
pouco credível, a qual traz alguma 
explicação sobre as páginas da nossa 
história e não só, onde para além se 
dar a retrospectiva do que cada data 
significa para o país (sem meter poli-
tiquices), apresenta alguns dos seus 
mentores (actores, os quais alguns 

tivo, era uma forma de demonstração 
de conhecimento e habilidades e par-
tilha, sobretudo.

Ainda no passado, os jovens da 
época, através da memorização, decla-
mavam as capitais provinciais do país, 
distritos, as capitais de países da região 
austral de África, e não só de alguns 
países por mundo fora, não porque 
isso significava conhecimento, mais 
habilidades para a cultura geral (forma 
de conhecimento). No passado jovens 
dominavam a tabuada, incluindo de 
duas ou mesmo três casas decimais, 
coisa que hoje raramente não se con-
segue obter dos nossos ilustres jovens 
de hoje, que na verdade são craques 
em passear a sua classe de “ignorância” 
nas redes sociais, ondem com tenra 
idade se expõe e revelam baboseiras 
como “…tenho 17 anos… procuro 
um homem (mulher) mais velho que 
esteja a trabalhar, com casa e carro e 
outros blás, blás,…”. Um dilema para-
doxal, pretendem ter alguém para 
relacionamento sério, possuidor disto 
ou daquilo, que infelizmente quem os 
pede não os tem. Nunca postam in-
formação como “procuro um livro” ou 
outro instrumento que possa lhe dar 
conhecimento ou forma de adquiri-lo 
(muito poucos que primam por este 
caminho).

Ora, nem estou contra os jovens 
tidos como de hoje, até que muitos 
fazem coisas que a geração de ontem 
(minha e outras) não tinha talento ou 
condições para o fazer. Contudo, alguns 
deixam a desejar, por pouco aplicarem 

esforço para a sua auto-superação. 
Hoje, para além da panóplia de jornais, 
canais televisivos, rádios, entre outros 
meios de comunicação, incluindo o 
social, a busca de conhecimento pode 
se mostrar mais simplificado que os dias 
de ontem. Mas, em contra-partida, mui-
to pouco ou poucos jovens se aprovei-
tam da disponibilidade da informação 
para se apossarem dela e transformá-la 
em conhecimento. Aliás, o que os dias 
de hoje oferecem são facilidades que 
permitem a busca incansável de mais 
informações e conhecimentos com 
vista a melhor desenvolver este país. 
Já se debate que o sistema de ensino 
é um caos, será? Ou nós é somos um 
caos? Será que precisamos de escopro 
e martelo para o nosso aprendizado 
como o era ontem. Será que temos que 
continuar a usar artimanhas para gan-
harmos pão em detrimento de buscar-
mos o conhecimento que muita das 
vezes nos encaminha e com facilidade 
na busca do pão.

Não se trata de comparar gerações, 
pois os elementos de comparação 
podem não se mostrar iguais (nunca 
seriam), e em razão disso ser-se injusto. 
Porém, é importante que se faça es-
forço para que o conhecimento de 
hoje, impregnado na juventude, pode 
representar o desenvolvimento do 
amanhã. Não se deve considerar os 
jovens de hoje como um verdadeiro 
problema de amanhã, porque se as-
sim for, ish… a juventude e a cultura 
geral serão autênticos adversários 
eternos. Mais não disse.

ainda em vida), os quais podem ainda 
deixar seus créditos e ensinamentos 
para robustecer o nosso conheci-
mento. Porém, o que tem acontecido 
é o contrário, o mesmo com todo o en-
tusiamo em que aqueles se apresen-
tam quando são questionados, outro 
elemento incidental, que deixa quase 
todos que acompanham os program-
as, pela ingenuidade em que respon-
dem, incluindo o que partilham ou 
difundem nas redes sociais, cabisbaixo.

No passado não muito longínquo, 
muitos jovens (da minha época), eram 
obrigados em momentos de noticiári-
os a estarem juntinho do rádio (refiro 
me ao aparelho), que muita das vezes 
era o xirico, dos famosos silver (para 
os que tinham parentes trabalhando 
nas minas da Africa do Sul, os Mad-
joni djon), os famosos televisores INCA 
(Industria Nacional de Ciência Apli-
cada), tudo na busca de informação 
e por consequência, conhecimento 
(não querendo com isso dizer que a 
história é o resumo do conhecimento), 
buscava-se saberes seculares e não só. 
Um pedaço de jornal era motivo de 
juntar jovens para lê-lo e interpretá-
lo, talvez porque pouco se tinha de 
divertimento (não pode ser verdade), 
pois naquela altura, jovens reuniam-se 
para “jogar” entre outras brincadeiras, o 
famoso “nome terras”, onde se escolhia 
uma letra e dela se fazia uma descrição 
sobre vários itens que eram solicitados 
ou colocados para o jogo, como carros, 
cidades, animais, até nome de pessoas. 
Era uma forma de aprendizado colec-

Um olhar à nossa Administração Pública

Moçambique estrangulado pela corrupção (3) 

PEDRO MUFUUKULA (PhD)                         
E-mail: plavieque@gmail.com

O quadro legal substantivo da época 
não era recheado, resumia-se no Có-
digo Penal, herdado da colonização 
portuguesa, que funcionava como pe-
dra de toque; o Decreto-Lei nº 44.939, 
de 27 de Março de 1963, que sancio-
nava o furto de veículos e de peças ou 
acessórios de veículos e objectos neles 
deixados; o Decreto-Lei nº 49.400, de 24 
de Novembro de 1969, que modificava 
o sistema punitivo dos actos de emig-
ração clandestina e de incitamento e 
auxílio à mesma emigração; Decreto nº 

182/74, de 2 de Maio, que intensificava 
o uso do cheque como meio de paga-
mento, a fim de impedir a saída abusiva 
de fundos do sistema bancário; Lei nº 
1/79, de 11 de Janeiro, que regulava 
as penas de prisão e de multa a aplicar 
aos funcionários do Estado, das Orga-
nizações Democráticas de Massas, das 
empresas estatais e intervencionadas 
pelo Estado e das cooperativas, que 
desviassem bens ou fundos postos à 
sua guarda; Lei nº 5/82, de 9 de Junho, 
Lei da Defesa da Economia; Lei nº 8/82, 
de 23 de Junho Lei sobre crimes contra 
a Saúde Publica no âmbito da higiene 
alimentar; Lei nº 5/83, de 31 de Março, 
Lei da Chicotada; Lei nº 9/87, de 19 de 
Setembro, Lei da Defesa da Economia, 
entre outros, que cruzavam com a legis-
lação adjectiva, em busca de justiça.

Quer parecer-nos que a corrupção 

ascensão à burguesia, ilustrado numa 
avidez acumulada, o rápido enriqueci-
mento era tal que não dava para esperar 
pela mudança da Constituição, de modo 
a agir dentro das balizas da Lei-Mãe.

Sucede, porém, que o socialismo 
ainda se mantinha intacto na letra da 
Constituição de 1975, o seu óbito não 
tinha sido declarado, mas a preparação 
da transição do sistema da Economia de 
Planificação Centralizada (Socialismo) para 
o sistema de Economia de Mercado Livre 
(Capitalismo) estimulou um conjunto de 
apetites, porque defendia-se a urgente 
criação de uma burguesia nacional forte, 
genuinamente moçambicana, para pro-
duzir riqueza e catapultar o desenvolvim-
ento do país. Sabendo-se que burguesia 
é a classe social que detém e controla os 
meios de produção, que domina o pro-
letariado e todas as dinâmicas que a liga à 

política e a economia de uma sociedade, 
a elite moçambicana dominante estava 
desprovida não só de recursos financeiros, 
como também de conhecimentos de 
gestão e alguma experiência empresarial, 
que permitisse assumir, no mínimo, as 
exigências básicas de uma economia de 
mercado livre, ou seja, de um capitalismo 
civilizado e não selvagem. Ou seja, nascia 
uma burguesia sem prévia acumulação 
de capital, que entrava num complexo 
jogo económico, atirando-se em busca 
de projecção económica por todos os 
meios. Detendo o poder político, os actos 
administrativos praticados em contra-
mão pela elite, foram justificados por via 
da chamada «Constituição Intercalar», 
uma engenharia de cobertura teórica, 
construída pelos zelosos juristas moçam-
bicanos, em salvaguarda dos interesses 
da classe emergente. 

hasteou a sua sinistra bandeira, e desde 
então vem florescendo com maior in-
tensidade, pelo menos no período com-
preendido entre 1984 a 1989, altura em 
que o comportamento de determina-
das figuras públicas manifestava flagran-
te violação à Constituição então vigente, 
mas ainda assim ninguém foi respon-
sabilizado, apesar da constatação clara 
dos factos praticados, legalmente cen-
suráveis. Entendemos que foi nessa ép-
oca que o parque industrial de Moçam-
bique, constituído na sua maioria pelas 
antigas empresas nacionalizadas ou in-
tervencionadas, posteriormente conver-
tidas em Empresas Estatais, foi partilhado 
por figuras históricas da política nacional, 
numa mistura de actos administrativos 
ilegais, mas sob holofote de um capital-
ismo selvagem à vista. Depois de anos 
a fio de um socialismo que impedia a 
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Casa 23
Resumo Descrição da Casa

Casa 23 tem uma área total de 149m2, 3 quartos 
com casa de banho privada com kitchenettes 

totalmente equipadas. 
Acomoda 6 adultos e 2 crianças menores de 12 

anos de idade.
USD 120.000 x 63.83 MT Taxa de Cámbio 

(7.659.600,000 MT) 
Precos sujeitos a mudanças/ Preço

Negociavel Condições de pagamento: como por 
contrato

Descrição Detalhada da Casa 
• Casa 23 é uma casa que oferece 2portas de liga-
ção dando a opção de separar a casa em 3, sendo 2 
casaspadrão e um estúdio cada um com sua própria 
cozinha independente. 
• Casa 23 oferece 2 quartos principais luxuosos e 
modernos em suite que acomoda dois. 
• Casa 23 também tem 3 quartos que acomodam 2 
adultos e 2 crianças, com um sofá-cama. 
• As 3 cozinhas, sala de jantar e sala de estar estão 
totalmente mobiladas e equipadas com uma deco-
ração e acessórios modernos, de acordo com os nos-
sos elevados padrões em todo o resort. 
● Esta casa está perfeitamente localizada em frente 
da lagoa ao lado da movimentada área da piscina 
do resort, permitindo relaxamento e conforto, man-
tendo uma vista total sobre a deslumbrante lagoa 
Ubenje, com suas praias de areia branca e águas 
azuis cristalinas. 
●Também está a uma curta distância a pé da piscina 
infantil e das futuras instalações planejadas do nosso 
Clubhouse Resort, que consistirá de um café, busi-
ness center e salas de conferência, tornando-a uma 
vila ideal para aqueles que desejam estar no meio de 
todas as atividades possíveis do resort. 

Visão geral 

A Casa é composta por 2 x Quartos Standard - 
Casa A & C e 1 Quarto Estúdio Casa B, que inter-
-leva a oferecer uma unidade familiar completa.
Capacidade máxima - 6 adultos e 2 crianças me-
nores de 12 anos.
Quarto Standard (Casa C) Quarto Studio (Casa 
B) Quarto Standard (Casa A)

Casa A e C 
Este Quarto Standard dispõe de quarto em plano 
aberto (King ou 2 x camas de solteiro) com banheiro 
separado apenas com chuveiro. Este quarto também 
possui umapequena kitchenette e área de estar com 
um pátioprivado com comodidadespara churrascos. 
Capacidade Máxima - 2 adultos.
Casa B 
Este quarto estúdio dispõe de cama queen-size mon-
tada na parede e sofá-cama para as crianças, com 
banheiro separado completo, bem como cozinha 
completa e área de estar com varanda térreaprivativa 
com instalações braai. A cama Queen se desdobra 
como uma unidade de parede durante o dia para 
aumentar a área do salão. Capacidade Máxima - 2 
adultos e 2 crianças menores de 12 ano.

Detalhes de compra / informações de vendas. 

● Este investimento é considerado um Resort Ho-
tel Villa Investment (RHVI) 
● Investir em uma casa em um hotel resort é como 
um investimento “Comprarpara Alugar” 
● Você compra a casa com um título de propriedade 
seccional em seu nome e "alugar" para os hóspedes. 
● O hotel atua como uma empresa de gerenciamen-
to supervisionando o processo para o investidor por 
meio de um aluguer em associação . 
● Sua casa pode estar registrada em seu nome pes-
soal, nome da empresa ou parcerio, o que você de-
sejar. 
● Assim que a unidade for vendida ao comprador, 
você entrará em um acordo de locação com a Praia 
do Cossa Resort Hotel, que alugará a unidade em 
seu nome e pagará dividendos mensais que não são 
tributáveis em suas mãos. 
● Os dividendos podem ser mantidos em sua con-

ta bancária em Moçambique ou enviados para sua 
conta no exterior. 
● Você terá o direito de usar sua unidade por 60 dias 
do ano e os dias restantes estarao sobre gerencia da 
praia do cossa . 
● Você não será obrigado a cobrir quaisquer cus-
tos de manutenção ou substituição de móveis por 
desgaste ou danos,isso é feito pela Praia do Cossa 
Resort Hotel. 
● Todos os custos de segurança, seguro e manuten-
ção são realizados pelo Hotel Praia do Cossa Resort. 
Nenhum imposto é cobrado

 � Por que investir?

 Um Resort Hotel Vila Investment (RHVI) "faz o 
que diz." Ele concede aos investidores a oportunida-
de de investir em uma Casa de hotel resort. A atração 
é clara. Facilita a posse de uma Casa de hotel resort 
em um local popular que é bem ocupado e que gera 
um bom rendimento através de reservas. Mas há 
muitas outras vantagens também. É por isso que in-
vestidores de todo o mundo estão buscando este tipo 
de oportunidade de investimento em hotéis. 
� O investimento na vivenda do hotel pode ser 
seguro com a opção de devolução do aluguer da 
garantia. 
� Fornece baixos níveis de entrada em comparação 
com apropriedade residencial 
� Uma vez adquirido, ele é financeiramente livre 
de problemas, já que toda a manutenção, segurança, 
seguro, upgrades etc. são atendidos pela gerência do 
hotel. 
� Gestão de hotéis proativamente no mercado, e ge-
renciar a limpeza e manutenção dos quartos. 
� Melhores rendimentos do que outros investimen-
tos de comprapara venda. 
� Concede a oportunidade depossuir umapercenta-
gem do setor de hospitalidade. 

� Exemplos de retornos rentáveis por ter inves-
tido na Praia do cossa. 

� O Hotel Villa / Suítes oferece uma excelente opor-
tunidade de investimento e uma oportunidade de di-
versificar as carteiras de imóveis e retornos mensais. 
� A indústria hoteleira de Moçambique está cres-
cendo! Os hotéis têm desfrutado de um comércio 
recorde, com a indústria hoteleira experimentando 
um crescimento ano após ano. A maior força motriz 
tem sido a queda do valor dos meticais, que aumen-
tou o turismo receptivo à medida que Moçambique 
se torna um destino de férias ainda mais popular. O 
Investmento dentro de um Hotel Resort é uma 
das classes de activos mais recentes e mais rentáveis, 
oferecendo um dos investimentos de risco mais bai-
xo, com desempenho melhorado pela instabilidade 
política e económica em Moçambique. Os meticais 
enfraquecidos continuaram a atrair um maior núme-
ro de turistas e convidaram mais feriados domésti-
cos onde as pessoas passam férias em casa, em vez 
de internacionalmente, o que resulta numa maior 
taxa de ocupação do Hotel. 
� Encorajamos-te a investir nas casas seccional 
doHotel Praia do Cossa Resort e tornar-separte da 
indústria hoteleira onde aproveita os meticais depre-
ciativos e transforma o teu investimento num lucro 
fenomenal numa economia que não está a funcio-
nar. 

Exemplo 1: 
� Em 2014, uma casa com 3 quartos foi vendida-
por 188 000 dólares (5 984 980 Meticais) 
� Em 2018, a mesma casa com 3 quartos foi ven-
didapor 188 000 dólares (11 280 000 meticais)
 � Os dividendos tiveram uma média de 342 545 
meticais por ano (1 712 725 Meticais para o pe-
ríodo). 
� Retorno Total do Investimento 11 280 000 - 5 
984 980 + 1712 725 = 7 007 745 meticais. Igual 
a 117% de retorno do investimento em 5 anos 
(23,4% de retorno do investimento por ano) 

Exemplo 2: 
� Em 2016, uma casa com 1 quarto foi vendida-
por $ 98.000 (4 214.000 meticais) 
� Em 2018 a mesma casa de 1 quarto foi vendida-
por $ 98.000 (6 055 460 Meticais) 
� Os dividendos foram em média 191 467 meticais 
por ano (574 401 Meticais para o período). 
� Retorno Total do Investimento 6 055 460 - 4 214 
000 + 574 401 = 2 415 861. Igual a 57% de Retor-
no do Investimento em 3 anos (19% de retorno 

do investimento por ano) 

� Por que investir nas Casas do Hotel Resort ? 
� Retornos típicos variam de 15% a 25% ao ano 
� Crescimento nos mercados hoteleiros regionais 
deverá continuar 
� Normalmente, renda imediata com risco de de-
senvolvimento zero devido ao hotel já estar opera-
cional 
� Um aumento nos turistas em Moçambique que se 
hospedam em Moçambique para as suas férias sig-
nifica que a procura de férias de lazer em Moçambi-
que está a aumentar 

� Um Meticais fraco significa que o turismo em 
Moçambique está a subir e, subsequentemente, os 
níveis de ocupação hoteleira, particularmente nas 
regiões, estão a aumentar 
� Os retornos são entregues pela empresa de ges-
tão e garantidos pelo desenvolvedor 
� Um investimento totalmente sem mãos com 
rendimentopassivo, sem taxas de gestão, sem 
custos de funcionamento e sem necessidade de 
encontrar inquilinos 
� Vendas de casas de campo, todas supervisiona-
das por advogados, com as ações da Villa registra-
das em seu nome no registro da escritura.

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Nyusi reassume as rédeas 
do Partido

Reeleito com 100 porcento dos 
votos, Filipe Nyusi, líder máximo 
do partido Frelimo e da nação 
moçambicana, reassume as 
rédeas desta formação política 
e compromete-se a continuar a 
servi-la fielmente, assim como 
garantir a coesão e união dos 
seus militantes. O escrutínio que 
culminou com a sua reeleição ao 
cargo mais alto do partido gov-
ernamental aconteceu em sede 
do décimo segundo Congresso e 
envolveu 1136 delegados que, de 
forma unânime, expediram o seu 
voto a Filipe Nyusi, um reconhe-
cimento puro devido ao trabalho 
árduo que vem desenvolvendo 
no seu partido e no país, em geral.

Presidente Nyusi, reconduzido

Aires Ali Margarida TalapaVerónica Macamo Eliseu Machava Manuel Tomé

Nyusi prometeu trabalho e pediu mais 
apoio que aquele que tem recebido 
dos militantes do partido.

O que com isso pretende dizer, é 
que, os militantes da Frelimo dêem 
mais apoio no trabalho que que o que 
estão a dar agora, para que os resul-
tados pretendidos sejam obtidos em 
menos tempo que o perspectivado.

Nyusi, naquilo que foi o seu primeiro 
discurso, minutos após à sua inves-
tidura ao cargo máximo do partido 
Frelimo, garantiu ainda que iria con-
tinuar a servir fielmente o seu partido 

Reeleito Presidente da Frelimo com 100% dos votos 

e à Nação moçambicana, assim como 
garantir a coesão e união dentro do 
partido que continuará a dirigir por 
mais cinco anos.

 “Agradeço a todos pela confiança 

Filipe Nyusi voltou a ser eleito 
presidente da FRELIMO em 2017, no 
décimo primeiro Congresso, para um 
mandato de cinco anos, cargo para 
o qual renovou, com a sua reeleição 

suas energias para o efeito.
Filipe Nyusi recebeu ainda os sím-

bolos do poder do Partido Frelimo, 
designadamente, os estatutos, o mar-
telo de madeira e a bandeira com o 
logo da Frelimo.

Já na tarde desta terça-feira, último 
dia dso Congresso que culminou com 
a sua reeleição, Filipe Nyusi, desafiou 
aos moçambicanos a incrementarem 
a produção agrícola e produtividade 
para a provisão de alimentos e minorar 
a carestia de vida no país.

Falando num comício-festa inserido 
no programa do Congresso de Ma-
puto, Nyusi disse não fazer sentido 
que persistam no país bolsas de fome 
e mal nutrição mesmo em regiões po-
tencialmente agrícolas.

Noutra variante, a Frelimo, na voz do 
respectivo Presidente, encorajou ao 
Governo a incrementar os níveis de in-
vestimento e mobilização de recursos 
para a modernização e fortalecimento 
da capacidade operativa das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS).

Segundo Nyusi, “o órgão máximo 
pede uma maior urgência na modern-
ização das Forças de Defesa e Seguran-
ça, dotando-as de recursos humanos 
altamente qualificados, meios técni-

Filipe Nyusi reiterou o cometimento 
do partido dos “camaradas” em atacar 
a corrupção e a mobilizar os moçambi-
canos para o aumento da produção e 
da produtividade.

COESÃO PARTIDÁRIA

Militantes da Frelimo dizem que a 
reeleição de Filipe Nyusi ao cargo de 
Presidente do partido revela coesão na 
formação política.

Alguns membros abordados pelo 
Jornal aplaudem o facto e dizem que 
tal é fruto da confiança que criou na 
organização.

Eliseu Machava, antigo secretário-
geral da Frelimo, diz que os resultados 
já eram esperados, pois resultam do 
empenho e entrega do seu líder. “Ele 
sempre esteve com os militantes, na 
base, na procura de soluções para 
os problemas do país, sobretudo a 
melhoria das condições de vida dos 
moçambicanos”, frisou, acrescentando 
que, “desde que tomou a direcção do 
partido, preocupou-se em trabalhar 
junto com os órgãos, militantes, jovens 
e população. As pessoas vêem isso e, 
em função disso, teve que ser dado 
mais uma chance para fazer mais”.

Manuel Tomé, que integra a recém-
criada Comissão de Honra, diz que 
não são apenas números. “A liderança 
do Presidente Nyusi é clara, evidente e 
com muitos resultados. Nós queremos 
que esse trabalho continue”, considerou 
Tomé, ajuntando que “a expressão do 
voto da sua eleição revela o sentimento 
da massa militante. É verdade que nem 
sempre os números indicam o senti-
mento, mas, desta vez, foi, certamente”.

Por seu turno, Margarida Talapa, 
refere que a dedicação do Presidente 
do partido às causas da Frelimo foi cru-
cial para a decisão dos congressistas.

“O Presidente é muito trabalhador 

que em mim deposita(ra)m e pelo 
carinho. Aceito esta missão para não 
deixar pelo caminho o trabalho que, a 
mim, confiaram. O meu compromisso 
é com trabalho, trabalho e trabalho”, 
disse Nyusi no seu breve discurso.

O líder da FRELIMO, recorda-se, as-
cendeu à presidência do partido em 
2015, em votação realizada pelo Comi-
té Central, quando Armando Guebuza 
deixou o cargo. 

Guebuza entregou a liderança da 
FRELIMO meses depois de Nyusi lhe 
ter sucedido como Chefe de Estado.

a 100 porcento no Congresso que 
terminou esta terça-feira, na Matola, 
província de Maputo.

INVESTIDURA

Na qualidade de Presidente hon-
orário mais velho da Frelimo, coube 
a Joaquim Chissano, antigo estadista 
moçambicano, orientar a cerimónia 
de tomada de posse de Filipe Nyusi, 
que leu o termo de posse, jurando 
servir fielmente ao Frelimo e à pátria 
moçambicana, dedicando todas as 

cos e financeiros, bem como acesso 
de produção interna para o suporte da 
cadeia de logística militar” como forma 
de consolidar a paz ameaçada pelo 
terrorismo.

Na esfera económica, referiu que os 
congressistas instaram o Executivo no 
sentido de prosseguir com a imple-
mentação de medidas de aceleração 
económica, prosseguindo com acções 
visando dar corpo a reformas fiscais e 
estruturais que tornem o ambiente de 
negócios mais atractivo para os investi-
dores  nacionais e estrangeiros.

e humilde. Ele trabalha para o sucesso 
e coesão do partido, mas também de 
todos os moçambicanos”, diz Talapa, 
para quem os resultados do escrutínio 
revelam a emoção e o entusiasmo que 
os militantes da Frelimo traziam de to-
dos os cantos deste país, como uma 
forma de homenagear Filipe Nyusi 
pelo seu trabalho.

Já Verónica Macamo, membro da 
Comissão Política, diz que a reeleição 
de Filipe Nyusi é resultado do trab-
alho que este tem realizado a nível das 
bases. “Os delegados votaram em si 

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com                

Num ambiente festivo de que não 
há memória nos eventos do par-
tido dos “camaradas” os delegados do 
décimo segundo Congresso, que ter-
minou esta terça-feira em Maputo, ex-
pressaram o seu carinho e confiança a 
Filipe Nyusi, que, visivelmente emocio-
nado, agradeceu o voto de confiança. 
Mas antes de agradecer, uma “onda 
vermelha”, jamais vista em ocasiões do 
género, predominou no momento da 
confirmação da vitória de Filipe Nyusi, 
reeleito com 100 porcento dos votos 
dos 1136 delegados ao conclave. 

Após o anúncio dos resultados do 
escrutínio, feito pelo secretário-geral 
do partido, Roque Silva que, disse que, 
o resultado do escrutínio orgulha os 
militantes do partido. “ Um resultado 
que muito nos orgulha, é a marca Ny-
usi 100%", referiu o secretário-geral, 
Roque Silva, ao anunciar o resultado, 
um acto que foi seguido pela leitura 
do termo de compromisso por parte 
do recém-eleito Presidente.

Falando após à sua reeleição, Filipe 

- E diz que vai continuar a servir fielmente o seu partido e à Nação moçambicana, assim como garantir a coesão e 
união dentro do partido que dirige
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No Congresso não faltaram moções de saudações 
Moções de saudações ao povo 
moçambicano, ao Presidente da 
República, ao partido Frelimo 
pela passagem do seu sexagési-
mo aniversário, de repúblico ao 
terrorismo em Cabo Delgado, 
entre outras, foram lidas em sede 
do décimo segundo Congresso 
que terminou na noite desta ter-
ça-feira, na Matola, província de 
Maputo.

Samora Machel Júnior

porque sabem que este homem sem-
pre se preocupou com o bem-estar do 
partido e do povo moçambicano. É 
um homem que consegue manter a 
coesão dentro do partido e a unidade 
nacional em todo o território nacio-
nal”, avançou, acrescentando que, 
os delegados ao décimo segundo 
Congresso não teriam tomado uma 
decisão contrária à recondução de 
Filipe Nyusi ao cargo de Presidente do 
Partido, porque reconhecem as suas 
qualidades e feitos na sociedade.

HORA DE BALANÇO

Noutro desenvolvimento, Verónica 
Macamo, em jeito de balanço, referiu 
que os congressistas olharam para aq-

uilo que foi feito no último quinquénio 
(2017-2022) e concluíram que muitas 
coisas foram feitas, mas reconheceu 
que o programa não foi executado 
na íntegra, porque o país teve um 
impasse, por causa da pandemia da 
Covid-19, que afectou em grande o 
campo político nacional e não só.

Macamo disse ainda que o País teve 
outros problemas relacionados com 
as mudanças climáticas, mas também 
conjunturais, sublinhando que, apesar 
desse revês, Moçambique pôde avan-
çar nos últimos cinco anos. 

“Eu acho que estamos preparados 
para caminharmos de forma firme 
e orientar o nosso governo para agir 
com muita firmeza e sempre trabalhar, 
procurando respostas para os prob-

lemas que a nossa população vive”, 
frisou, acrescentando que o décimo 
segundo congresso foi uma boa re-
união, porque culminou com a revisão 
dos estatutos e restruturação dos 
órgãos do partido. 

Macamo disse igualmente que o 
Congresso serviu para se melhorar aq-
uilo que são os valores dos membros e 
seus deveres, porque ser um membro 
da Frelimo, significa ter deveres e ob-
rigações dentro desta formação política.

Como membro da Comissão 
Política, diz ter uma modesta experiên-
cia e que vai aplicar ao longo deste 
mandato, e diz ainda que irá usar os 
instrumentos aprovados, sobretudo 
o programa do parido, não só para 
usá-lo na área da política externa, mas 

também na busca de soluções para os 
problemas que o povo vive.

O PÚBLICO ouviu também Aires 
Ali, que também integra a Comissão 
Política. Este disse que, o balanço feito 
ao desempenho do partido no seu 
último quinquénio foi positivo. “Esta-
mos agora a comemorar os 60 anos 
da Frelimo, mas com aquele calor e en-
tusiasmo dos militantes que criaram o 
nosso glorioso partido. Isso quer dizer 
que o Congresso foi bem preparado a 
partir das bases, onde tudo começou a 
nível das células, passando depois para 
os círculos, distritos, províncias, culmi-
nando com o Congresso, o ponto mais 
alto, e onde há aquele trabalho de re-
vitalização dos órgãos mais dinâmicos, 
mais activos com esta mistura de sim-

biose de continuidade de experiencia, 
de maturidade, com juventude com 
mais capacidade e mais valência”, refer-
iu Ali, para quem o partido está melhor 
capacitado, melhor preparado para 
enfrentar os desafios que o país tem. 

Aliás, Aires ali recordou que o parti-
do tem como desafios mais próximos 
a preparação da sua participação nas 
eleições autarquias e gerais, em 2023 e 
2024, respectivamente. 

Para Ali, em sede do Congresso, 
não houve “camaradas” que tenham 
perdido, por não terem sido eleitos aos 
órgãos, frisando que todos ganharam, 
devendo por isso continuarem a tra-
balhar, apoiando aqueles que foram 
eleitos, porque no fim é o partido que 
sairá a ganhar. 

HERMÍNIA MAHUMANE                                                     
Email: hmahumane@gmail.com

Entre as mensagens apresentadas 
pelos delegados, destaca-se a sauda-
ção às Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) pelo seu empenho na defesa 
da integridade territorial e soberania 
nacional e na manutenção da ordem, 
segurança e tranquilidade públicas. 

O décimo segundo Congresso 
saudou igualmente o Comandante-
Chefe das FDS pelo seu comprome-
timento, dedicação, capacidade na 
organização de forças de defesa e 
segurança, o teatro operacional norte. 

O décimo segundo Congresso sau-
dou ainda as FDS pela sua bravura e te-
nacidade no combate aos terroristas que 
semeiam luto e dor no seio das famílias, 
destroem o tecido social e económico 
em diversos pontos das províncias de 
Cabo Delegado e Nampula. 

O décimo segundo Congresso 
reconhece o trabalho desenvolvido 
pelas FDS na garantia de liberdade de 
circulação de pessoas e bens, na ma-
nutenção da paz e no direito e liber-
dade fundamental dos cidadãos. 

Os congressistas referem que as FDS 
têm mostrado uma entrega total ab-
negada na salvaguarda da soberania e 
integridade territorial bem precioso al-
cançado em resultados de sangue dos 
veteranos heróis e do povo moçam-
bicano em geral, que culminou com 
a conquista independência nacional, 
tornando Moçambique um país livre e 
independente.

O décimo segundo Congresso 
reconhece o empenho das forças 

de defesa nacional e seguranças sa-
biamente lideradas por Felipe Nyusi, 
presidente da Frelimo e da República 
e comandante-chefe das FDS nos 
momentos difíceis em que o país foi 
assolado por inundações, ciclones, 
vendavais e COVID-19. 

As FDS desempenharam um papel 
exemplar na sensibilização das pes-
soas para prevenção da COVID-19, e 
na salvação de vidas em acções de re-
construção garantindo a continuidade 
dos programas de desenvolvimento 
do país.

O décimo segundo Congresso en-
altece o sucesso alcançado pelas for-
cas de defesa e segurança no combate 
contra o terrorismo, a criminalidade, o 
tráfico de pessoas, drogas, de armas a 
migração ilegal, a exploração ilegal de 
recursos naturais, a destruição do meio 
ambiente entre outros males que afec-
tam a sociedade moçambicana.

O décimo segundo Congresso con-
gratula a Força Local por evidenciar o 
seu papel na protecção das popula-
ções e infra-estruturas económicas e 
sociais, garantindo assim o restabeleci-
mento da segurança e tranquilidades 
nas comunidades. 

O décimo segundo Congresso 
louva a eleva a devoção das FDS 
prosseguir com a sua nobre missão de 
defender a independência nacional e 
garantir a segurança da soberania na-
cional e integridade territorial. 

FEITOS HISTÓRICOS DA
 FERELIMO

Em sede do décimo segundo Con-
gresso, Samora Machel Júnior, o pri-
mogénito do saudoso Samora Machel, 
apresentou uma mensagem alusiva 
aos 60 anos da Frelimo. Na mensagem, 
Samora Júnior, mais conhecido por 
Samito, escreve que a história da Fre-
limo é rica em ensinamentos e valores 
que tem sido resgatados e divulgados 
no seio da sociedade moçambicana, 
quando as novas gerações se apropri-
am de sucesso na nossa libertação.

A 25 de Junho de 1962, em Dar-Es-
Salam, sob a liderança de Eduardo Chi-
vambo Mondlane, o povo moçambi-
cano testemunhou o nascimento da 
Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), movimento que resultou 
da fusão de três movimentos nacio-
nalistas nomeadamente: UDENAMI, 
MANU e UNAMI, representando todos 
os moçambicanos que viviam sob re-
gime colonial português. 

A celebração dos 60 anos da Fre-
limo no país e na diáspora, foi um 
aumento alto de homenagem e exal-
tação da memória e obra inesquecível 
de uma geração heróica e libertadora 
que entregou a uma juventude para 
independência do país, após 10 anos 
da luta armada, que foi uma verda-
deira revolução popular. 

A celebração dos 60 anos da funda-
ção da Frelimo foi um momento im-
par, especial de exaltação de usufruto 
de benefícios da libertação da terra, 
dos homens e da conquista da inde-
pendência nacional nas diversas áreas 
como estradas e ponte, electrificação, 
educação, saúde, habitação e através 
de diversas actividades de caris políti-
co, social, desportivo, cultural, e dedica-

ção patriótica.
A cerebração dos 60 anos da Fre-

limo foi um marco para reafirmar os 
marcos da Frelimo para com a paz e 
reconciliação nacional, unidade nacio-
nal, combate contra fome e pobreza.

O décimo segundo Congresso re-
conhece que ao longo desses anos 
foi feito grandes esforços para a pro-
moção do desenvolvimento rural in-
tegrado, diversificando a agricultura e 
procurando o melhor uso do aproveit-
amento de recursos naturais. 

Cresce o empreendedorismo no 
empresariado nacional, promovendo 
mais postos de trabalho e aumento 
da renda das famílias moçambicanas, 
aumentando a sua qualidade de vida. 

O décimo segundo Congresso re-
conhece que o movimento que se 
gerou ao longo das comunicações 
do sexagésimo aniversário da Frelimo, 
reafirmou a diversidade no país como 
uma nação que se engrandece além-
fronteiras no concerto das nações.

Foi ainda um momento especial de 
divulgação dos marcos históricos do 
Mondlane, Samora, Chissano, Guebu-
za e Nyusi, unidos pelo mesmo ideal. 

O décimo segundo Congresso en-

altece a participação activa, massiva 
e patriótica dos membros e simpati-
zantes do partido e do povo em geral, 
porque permitiu que as bodas de 
diamante da Frelimo fossem um mo-
mento catalisador e mobilizador do re-
forço do papel dirigente do partido na 
sociedade, buscando sempre no povo 
a sua inspiração e razão principal para 
sua existência. 

O décimo segundo Congresso 
encoraja os militantes, quadros do 
partido, a prosseguir com a recolha de 
testemunhas e a pesquisar para que 
a história da Frelimo seja escrita pelos 
moçambicanos. 

O décimo segundo Congresso 
saúda efusivamente o empenho da 
direcção sábia didáctica de Filipe Nyusi 
em todas as fases de celebração dos 
60 anos da Frelimo, que emprestou 
alegria contagiante a grande festa da 
Frelimo e do povo moçambicano. 

O décimo segundo Congresso 
orgulha-se pelo glorioso percurso da 
Frelimo para concepção de um fu-
turo próspero e melhor para todos os 
moçambicanos, “60 anos consolidan-
do a unidade nacional, promovendo a 
paz e o desenvolvimento”.

Carvalho renúncia ao cargo de director do Jornal PÚBLICO

O jornalista Rui de Carvalho, que até 15 de Setembro corrente, desem-
penhava funções de Director do Jornal PÚBLICO, renunciou ao cargo, 
depois de longos anos de trabalho. 
Rui de Carvalho, fundador do Jornal, anunciou a renúncia, com funda-
mento de querer abraçar outros desafios profissionais, num país com 
largas oportunidades de trabalho.
Para o seu lugar, foi nomeado o jornalista Miguel Munguambe, que pas-
sa a representar o Jornal PÚBLICO, como Director Editorial.

O Conselho de Administração
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FDS seguem rasto dos terroristas
Forças de Defesa e Segurança (FDS), posicionados no norte do país, continuam a seguir as peugadas dos terroristas que causaram dor e destruição, nos distritos de Eráti e Memba, em Nampula. A in-
formação é dada a conhecer pelo Chefe de Estado, Filipe Nyusi, que indica que, os malfeitores, depois de identificados, intentaram fuga, estando a serem perseguidos pelas tropas governamentais, 
com poucas chances de escapar, visto estarem porque estão com todos roteiros cercados.

“A história das nossas Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique é 
repleta de glórias, são essas forças que 
derrotaram, no campo de batalha, o 
colonialismo português, resistimos 
ao Ian Smith, resistimos ao Apartheid, 
resistimos a todas as tendências que 
pretendiam dividir os moçambicanos, 
assim como resistimos a outros males 
graças às nossas forças armadas. Os jo-
vens das Forças Armadas de Moçam-
bique continuam, hoje, um exemplo 
e dão o seu máximo para proteger e 
defender a vida e o bem-estar do 
nosso povo. Estaremos sempre pron-
tos para, junto das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique, encontrar as 
melhores formas de elevar o moral dos 
homens e mulheres na linha da frente 
e aumentar a capacidade combativa”, 
terminou.

Lembre-se que a Luta Armada de 

As FADM celebram 58 anos da sua 
criação, numa altura em que o país 
enfrenta desafios no combate ao ter-
rorismo, o que, segundo Filipe Nyusi, 
constitui principal desafio das FADM 
na actualidade.

“Moçambique é, hoje, alvo de 
ataques terroristas, no entanto os 
moçambicanos depositam a máxima 
confiança nas Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique para dar a 
resposta adequada a todo o tipo de 
ameaça à paz”, defendeu Nyusi, du-
rante a sua intervenção na cerimónia 
de saudação.

Filipe Nyusi enaltece o apoio das for-
ças conjuntas da SADC e do Ruanda 
no Teatro Operacional Norte, porém 
chama atenção às forças nacionais so-
bre a sua responsabilidade na garantia 
da soberania nacional.

“Devemos estar cientes de que é 
nas Forças de Defesa moçambi-

Libertação de Moçambique arrancou 
a 25 de Setembro de 1964, liderada 

pela Frente de Libertação de Moçam-
bique, então presidida por Eduardo 
Chivambo Mondlane.

DURA MISSÃO DAS FADM

Noutra variante, o Presidente da 
República, falando por ocasião de sau-
dação pela passagem do Dia FADM, 
disse que apesar dos apoios militares 
estrangeiros, cabe às Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique garan-
tirem a integridade e soberania nacio-
nal. Filipe Nyusi falava, hoje, durante 
uma saudação pela passagem do Dia 
das Forças Armadas, que se assinala a 
25 de Setembro.

Oficiais generais de diversos ramos 
das FADM saudaram, última quinta-
feira a Comandante-chefe das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS), por oca-
sião do Dia das FADM, que se assinalou 
este domingo.

Ofensiva militar no Teatro Operacional Norte

- Os malfeitores, depois de terem sido identificados, intentaram fuga e estão a ser perseguidos, com poucas chances de escapar, porque todos os seus itinerários estão bloqueados

Filipe Nyusi que se discursava após a 
deposição da coroa de flores na cripta 
dos heróis moçambicanos, em hom-
enagem às Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM), começou 
por reconhecer que o país não goza 
de bom ambiente, por causa de ter-
rorismo e de outros fenómenos, todos 
atentando contra a integridade territo-
rial e soberania nacional.

“Na actualidade, com o advento da 
globalização, as ameaças à nossa inde-
pendência e integridade territorial não 
são simplesmente militares. As amea-
ças cibernéticas, ideológicas, ambien-
tais, pandémicas, entre outras, são tão 
perigosas quanto às militares. Por isso, 
o nosso Governo tem vindo a prestar 
atenção especial às Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique, elevando 
a sua capacidade interventiva e de 
recursos, garantindo um treinamento 
especializado, de modo a posicio-
narem-se com cada vez melhores 
condições de respostas a esses desafi-
os. Por outro lado, comemoramos essa 
efeméride num momento em que as 
valentes Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique enfrentam os terroristas, 
na província de Cabo Delgado, o que 
faz com que os terroristas se refugiem 
para outras zonas, em busca de abrigo 
e alimentos”, iniciou o Nyusi.

Noutro desenvolvimento, ainda 
sobre o terrorismo, Nyusi disse que 
os terroristas que fizeram vítimas em 
Memba e Eráti, em Nampula, estão de 
regresso a Cabo Delgado.

“as Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique entraram em contacto 
com o inimigo em Nangade, e estão 
a perseguir o grupo que está de re-
gresso de a Cabo Delgado, concreta-
mente, na zona de Napipe, distrito de 
Quissanga”, revelou Nyusi, para quem 
as FDS não estão paradas, estando em 
operações até à localização do último 
terrorista”.

“Apelamos à população para maior 
vigilância, para que possa denunciar 
qualquer movimentação estranha às 
autoridades. Apelamos ainda ao povo 
moçambicano para manter o espírito 
de solidariedade activa em relação às 
nossas forças, o que é fundamental 
para cimentar a nossa unidade nacio-
nal e para caminharmos juntos rumo à 
construção da nossa jovem nação.”

O Comandante-chefe das Forças de 
Defesa e Segurança não deixou de elo-
giar os membros das Forças Armadas 
de Moçambique de ontem e de hoje. 
Nyusi prometeu melhores condições 
de combate.

Oficiáis das FADM momento após a saudação ao Comandante-Chefe das FDS

Comandante-Chefe das FDS
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canas onde reside a responsabi-

lidade primária da defesa da pátria. O 
apoio da força conjunta e local, bem 
como os outros tipos de apoios que os 
demais parceiros vêm prestando, são 
necessários e fazem diferença. Porém, 
a solução definitiva para os males que 
nos assolam deve vir da entrega abne-
gada das forças moçambicanas, num 
conjunto em que as FADM desem-
penham um papel primordial”, referiu 
o Presidente da República.

Segundo Nyusi, deve-se continuar 
firme e a capacitar as FDS, para que 
assumam, na plenitude, todas as 
missões que cabem a si, enquanto de-
fensores da soberania e da integridade 
territorial do país.

Joaquim Mangrasse, chefe do 
Estado-maior-general, ouviu a ordem 
e assumiu como um compromisso 
que sempre procurou cumprir e fazer 
cumprir e isso se reflecte na atitude 

imprimida, que dita que “o nosso sol-
dado tem de ser, a todo o momento, 
um exemplo de conduta, disciplina e 
respeito para com todos. São as FADM 
que têm estado na dianteira, pois a 
terra é nossa. Assim sendo, a respon-
sabilidade de defender a nossa pátria 
é inalienável”.

No entanto, Mangrasse pediu mais 
apoio às Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, para que estes exerçam 
a sua missão sem interferência.

“A nossa preocupação e o nosso es-
forço são para a edificação de um siste-
ma de logística em que os soldados 
formados e o equipamento recebido 
sejam sustentados no tempo previsto, 
que a comida chegue em quantidade 
suficiente e com a qualidade ne-
cessária, para quem está na linha da fr-
ente. Que as viaturas se beneficiem de 
uma manutenção rotineira e tenham 

peças necessárias e resistentes para 
tempo e locais difíceis.”

O chefe do Estado-maior-general 
apelou ainda para que as autoridades 
responsáveis saibam, a todo momen-
to, que material há, onde está e quem 
é responsável, por forma a evitar que 
haja desvios e perdas que só prejudi-
cam a gestão da força.

“Os nossos soldados e parceiros que 
doaram materiais ao Estado moçam-
bicano merecem que o mesmo seja 
cuidado, mantido e utilizado de forma 
correcta. Só honrando quem nos 
ajuda que poderemos garantir a credi-
bilidade internacional e continuarmos 
merecedores dessa ajuda.”

Filipe Nyusi garantiu mais apoio, 
porém exigiu melhor gestão dos re-
cursos e equipamentos e chamou à 
responsabilidade aos comandantes.

“Todo o equipamento alocado a 

uma unidade é de responsabilidade 
do respectivo comandante. Por isso, 
não podem perder uma arma, um 
blindado, nem uma viatura, nem que 
seja por acidente. Não há mau soldado 
perante um excelente comandante. 
Se há quem seja mau é porque o co-
mandante trabalha menos, por isso 
devemos continuar zelosos, com 
saúde da nossa força”, exortou Filipe 
Nyusi.

Durante a sua intervenção, Joaquim 
Mangrasse apresentou um balanço 
positivo da actuação das forças que 
dirige, referente ao ano passado, com 
destaque para a melhoria na gestão 
de recursos, treino e equipamento de 
qualidade que permitiram avanços no 
combate ao terrorismo.

DESDOBRAMENTO MILITAR NO 
NORTE

istro da Defesa Nacional, Cristóvão 
Chume, durante a cerimonia de lan-
çamento da semana comemorativa 
do 58º aniversário do Desencadea-
mento da Luta Armada de Liberta-
ção Nacional e dia das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique, que 
teve lugar na ultima quarta-feira, 21 
de Setembro, no Quartel – General 
das FADM, na Cidade de Maputo, 
que este ano é celebrado sob o 
lema: 

Para o dirigente, o aniversário dos 
defensores da pátria, a data foi cel-
ebrada sob o lema “Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique, Firmes 
na Defesa e Segurança Territorial do 
Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao 
Índico”, num período em que as FADM 
continuam demonstrando firmeza no 
combate ao terrorismo que ainda as-
sola o país.

para homenagear mais colegas nos-
sos, mesmo que sejam por simples 
actos de amizade”, frisou Chume, 
ministro da Defesa Nacional, após 
inaugurar um parque de estaciona-
mento dos oficiais do Quartel-Gen-
eral, em Maputo.

Na sua alocução, o ministro Chume 
reiterou ainda a necessidade de se 
combater energicamente o terror-
ismo, sem tréguas, nem contempla-
ções.

Na luta contra o terrorismo, refere 
o dirigente, não pode haver tréguas 
nem contemplações, alegando que é 
preciso combater energicamente este 
mal. Aliás, acrescenta o ministro que 
este é um dos desafios que se associa a 
outros, tais como a permanente pron-
tidão e resposta face às mudanças 
climáticas que o país enfrenta, ciclica-
mente.

Já Cristóvão Chume, ministro da 
Defesa Nacional, reitera a necessidade 
de os militares redobrarem a atenção, 
principalmente, no norte do país, para 
repelir qualquer incursão dos terroris-
tas.

Chume falava, este domingo, no 
Quartel-general em Maputo, no 
quadro das celebrações do quinqua-
gésimo e oitavo aniversario das FADM. 

As FADM, segundo Chume, 
comemoraram a data do desencadea-
mento da luta armada de libertação 
nacional, firmes na sua missão de de-
fesa da soberania e integridade territo-
rial de Moçambique que, para já, passa 
por erradicar, de uma vez por todas, o 
terrorismo que assola parte da provín-
cia de Cabo Delgado, onde já se de-
nunciam sinais de alastramento para 
as outras províncias mais próximas, 
como Nampula.

A firmeza foi afirmada pelo Min-

O dirigente do pelouro da defesa 
apelou a valorização deste momento 
de reforço da moçambicanidade, 
com a participação de todos nas ac-
tividades programadas, como forma 
de destacar a importância desta data 
para as Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique e, sobretudo, para 
o país, pois, a independência do país 
estará para sempre ligada ao Dia 25 de 
Setembro de 1964.

“Estas festas não nos retirem o 
foco daquilo que é a missão principal 
de defender as populações no nosso 
país, pois, o Presidente da República 
e Comandante em chefe das FDS 
reiterou aquilo que é a intenção do 
inimigo durante as épocas festivas;  
que vai tentar despersonalizar as 
nossas festas, o nosso papel, durante 
esta semana. Portanto, continuemos 
a servir com coragem, bravura e 
aproveitemos também a ocasião Cristóvão Chume, MDN
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Primeiros ensaios feitos pelo Gov-
erno, com fundamento na estabili-
zação dos preços internacionais dos 
combustíveis líquidos, apontam que 
Moçambique já está em condições 
aceitáveis para baixar os preços no 
mercado nacional. 

O ministro da Economia e Finan-
ças, Max Tonela, confirmou o facto, 
indicando que “os preços dos com-
bustíveis poderão baixar no país”, 
acompanhando consequentemente 
a tendência de redução do custo do 
crude no mercado internacional.

"Projectamos que, pelo menos em 
Outubro e, eventualmente, em No-
vembro, possamos ter uma redução 
dos preços dos combustíveis em 
Moçambique", afirmou Tonela, que 
vinca que, “a descida nos preços dos 
produtos petrolíferos vai reflectir a 
tendência dos últimos dois meses, 
período que serve de barómetro para 
a fixação dos preços em Moçambique”.

Entretanto, diante desta realidade, 
as gasolineiras fincam o pé, dizendo 
não haver condições para a queda do 
preço dos combustíveis este ano, até 
porque, segundo elas, seria mais ra-
zoável que subissem. 

Mas Tonela rebate, fundamentando 
que “a situação dos preços internacio-
nais dos combustíveis líquidos esta-
bilizou-se e está com uma tendência 
decrescente”. 

A corroborar com a fundamen-
tação do ministro Tonela, dados 
compulsados pelo Jornal apontam 
que, a tendência do preço de barril, 
que chegou a atingir um pico de 120 
dólares americano, neste momento 
tem estado a ser negociado à volta de 
94 a 95 dólares, o que representa uma 
descida na ordem de 26 e 25 dólares 
respectivamente.

A mexida nos preços do crude, se-
gundo Tonela, visa aliviar a erosão do 
poder de compra que os consumi-
dores moçambicanos têm vindo a regi-
star nos últimos meses, numa altura em 
que a inflação acumulada, conforme as 
estimativas do Governo, deverá ultra-
passar os dois dígitos, fechando o ano 
nos 11% contra 7% que o executivo 
projectou inicialmente.

A subida geral de preços no país 
resulta de factores externos, principal-
mente do impacto da guerra Rússia-
Ucrânia, que tem afectado os com-
bustíveis e os alimentos. 

POSICIONAMENTO DAS 
GASOLINEIRAS

As gasolineiras fincam o pé e dizem 
que não vão reduzir os preços no for-
necimento dos combustíveis. Refere 
ainda não haver condições para a 
queda do preço dos combustíveis este 
ano, até porque, segundo elas, seria 
mais razoável que subissem. 

A Associação Moçambicana de Em-
presas Petrolíferas (AMEPETROL) diz 
igualmente que, neste momento, o litro 
de gasolina devia custar 115 Meticais.

Aliás, dizem as gasolineiras, em vez 
de se pensar em reduzir, o preço de-
via ser incrementado para alcançar os 

O encontro, organizado pelo INSS 
e que contou com 31 participantes, 
no âmbito das comemorações dos 33 
anos da institucionalização do sistema 
de segurança social no país, assinala-
dos no passado dia 18 de Setembro, 
analisou as consequências que advêm 
da não canalização das contribuições 

empregadores, bem como empresas 
inscritas no sistema, como forma de 
sensibilizá-los sobre a situação.

O delegado provincial do INSS em 
Tete, Daniel Manuel Simbanai, que 

trangeira e a participar em concursos 
públicos, entre outras consequências 
previstas na legislação.

Por outro lado, Simbanai disse que 
a sua instituição tem criado muitas fac-
ilidades aos devedores para que regu-
larizem a sua situação, no âmbito da 
cobrança de dívida, em que o INSS tem 
primado pela cobrança extrajudicial 
e, só em casos extremos é que recorre 
às instituições de justiça. Para além das 
facilidades criadas pelo INSS, há igual-
mente a destacar as medidas que têm 
sido tomadas pelo Governo, como foi 
o caso de perdão de multas e redução 
de juros de mora, aprovado através do 
Decreto 29/2021, de 12 de Maio, cuja 
vigência findou em Maio passado, o 
que permitiu a redução do nível de 
dívida, não apenas na província de Tete, 
como também em todo o país.

Num outro desenvolvimento, Sim-
banai falou das inovações operadas 
pelo INSS, sobretudo as de natureza 
tecnológica, o que, nos dias que cor-
rem, já permite dar resposta aos 
utentes do sistema em tempo útil. A 
título de exemplo, o delegado provin-
cial do INSS em Tete destacou as van-
tagens do uso das plataformas flexíveis 
no pagamento das contribuições, no-
meadamente o M-Pesa e o IZI. 

Quem tem poder de decisão?

Contribuições devidas ao INSS geram debate

O que parecia boa nova para os moçambicanos se aliviarem da alta de preços dos combustíveis, depois da crise energética que se instalou no mundo, 
está a ser pontapeado. As gasolineiras, depois do anúncio feito pelo Governo, sobre a possível redução de preços dos combustíveis, tentam fazer força, 
alegando que não irão reduzir os preços, abrindo escape para o questionamento. Na verdade, quem detém o poder de decisão sobre o assunto?   

Órgãos da administração da justiça, bem como os empregadores e os 
sindicatos da província de Tete, sentaram-se, à mesma mesa, com o Insti-
tuto Nacional da Segurança Social (INSS), na semana finda, para uma re-
flexão sobre o impacto das dívidas contraídas por alguns contribuintes ao 
sistema de segurança social, resultantes da não canalização dos descontos 
efectuados nos salários dos trabalhadores.

reais e actuais preços.
Ricardo Cumbe, secretário-geral da 

AMEPETROL, considera que, “neste 
momento, para o gasóleo e para a 
gasolina, estamos a falar de acima de 
100 Meticais”, o preço que devia ser 
praticado. 

ao sistema, entre as quais a possível 
limitação da capacidade do INSS para o 
cumprimento das suas obrigações so-
ciais, mais concretamente para o paga-
mento das prestações. Razão pela qual, 
o INSS juntou, para além dos órgãos de 
administração da justiça, os represent-
antes das organizações sindicais e dos 

ao intervir começou por sublinhar 
a importância das contribuições ao 
sistema na redução da pobreza em 
Moçambique, chamou atenção para 
o facto de, na falta de canalização das 
mesmas, implicar a suspensão dos 
direitos dos trabalhadores, a inibição 
de contratação da mão-de-obra es-

Concretamente, diz Cumbe, 115 
Meticais por litro de gasolina, seria para 
a satisfação das gasolineiras, o preço 
justo a praticar.

As gasolineiras dizem não ignorar o 
facto de a tendência do preço do barril 
estar a cair, mas sublinham que não se 

trata de queda que se possa manifestar 
automaticamente no preço de venda 
ao público aqui em Moçambique, por 
várias, entre elas, a fórmula usada para 
a fixação dos preços, que é uma “mé-
dia ponderada”. E sublinham que é na 
base dessa “média ponderada” que as 
gasolineiras viram a sua expectativa 
frustrada quando tentaram aumentar 
os preços desde Outubro do ano pas-
sado, onde o Governo chegou a esta-
belecer compensações pelas perdas. 

No entanto, “tal não aconteceu e 
acumulamos as dívidas e até já per-
demos a conta, mas podemos garan-
tir que o valor é elevadíssimo”, refere 
Cumbe, acrescentando que, “a última 
vez que contabilizámos, estávamos 
nos mais de 150 milhões de dólares”.

Para todos os efeitos, o preço do 
barril, a nível internacional, está em 
queda desde o início deste segundo 
semestre, e há estudos, embora não 
unânimes, que indicam que, até ao 
fim do ano, o preço vai estar abaixo 
dos 70 dólares por barril, depois de ter 

atingido, este ano, um máximo de 120 
dólares.

SEGUIR O 
EXEMPLO SUL-AFRICANO

A baixar os preços, Moçambique 
estaria na dianteira, segundo o exem-
plo de outros países africanos, o caso 
da vizinha África do Sul, que baixou os 
preços dos combustíveis.

Naquele país, conforme dados apu-
rados pelo PÚBLICO, a redução foi de 
dois rands e quatro cêntimos por litro 
de gasolina, quarenta e seis sentimos 
o litro de gasóleo e cinquenta e, seis 
cêntimos o de petróleo de iluminação.

A redução dos preços dos com-
bustíveis na África do Sul em conse-
quência directa da queda do preço do 
petróleo BRENT, em Agosto passado, 
e a apreciação do rand, face ao dólar 
americano.

Refira-se que, este é o segundo  mês 
consecutivo que a África do Sul anuncia 
a redução dos preços de combustíveis.

Max Tonela, MEF

Redução de preços dos combustíveis no mercado moçambicano

- Gasolineiras tentam açambarcar competências do Governo 
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O convite vem expresso numa 
mensagem entregue em Nova Iorque, 
pelo Primeiro-Ministro moçambicano, 
Adriano Maleiane, no que foi o seu úl-
timo acto público no contexto da sua 
participação na 77.ª sessão da Assem-
bleia-Geral das Nações Unidas.

O Governo quer que António Guteres 
visite Moçambique para testemunhar 
o fim da primeira  fase do Processo de 
Desmobilização, Desarmamento e Rein-
tegração (DDR), no quadro do programa 
de reconciliação nacional.

Até ao momento, foram abrangidos 
por este processo, 4.002 antigos guerril-
heiros da Renamo, de um total de 5.221, 
prevendo-se, até ao final do presente ano, 
a conclusão do processo, o que constituirá 
um marco importante na implemen-
tação do Acordo de Paz e Reconciliação 
Nacional assinado a 6 de Agosto de 2019.

Guterres esperado em MoçambiqueO Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres, poderá 
visitar Moçambique ainda este 
ano, na sequência do convite que 
lhe foi formulado pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi. Na sua 
visita ao país, espera-se que o alto 
dirigente das Nações unidas teste-
munhe o encerramento da última 
base da Renamo, localizada em 
Gorongosa, Sofala, no contexto 
da implementação do processo de 
Desmobilização, Desarmamento e 
Reintegração (DDR). 

Ainda no âmbito do DDR, 12 das 
16 bases da guerrilha da Renamo já 
foram encerradas, falando apenas 4, 
que deverão encerrar ainda este ano.

Das informações em poder do jor-
nal, tudo indica que a última base a ser 
encerrada será de Gorongosa, em So-
fala, em evento previsto para Dezem-
bro deste ano, marcando assim o fim da 
implementação do processo de DDR.

A partir de Nova Iorque, Maleiane 
afirmou que o Governo moçambi-
cano reconhece o papel das Nações 
Unidas e em particular do seu enviado, 

Mirco Manzone, no processo de rec-
onciliação nacional.

No quadro da consolidação da paz 
e reconciliação nacional, Moçambique 
tem registado progressos assinaláveis 
no concernente ao DDR.

O Primeiro-ministro, Adriano Ma-
leiane, que já se encontra no solo pátrio, 
depois de ter participado em Nova 
Iorque e em representação do Chefe 
de Estado, na septuagésima sétima 
Assembleia-geral das Nações Unidas, 
abordou ainda sobre outros assuntos 
do país, tendo destacado temas como 

segurança, crises humanitárias, miti-
gação de risco de desastres e metas 
globais. No seu discurso, o governante 
referiu-se também às contribuições 
que o país vai trazer como membro 
não-permanente do Conselho de Se-
gurança no biénio 2023 – 2024.

“Conforme o lema da nossa candi-
datura ‘Paz e Segurança Internacionais 
e Desenvolvimento Sustentável’, ire-
mos defender, entre outras matérias, 
o diálogo e resolução pacífica dos con-
flitos, promoção de acções de preven-
ção e manutenção da paz, luta contra 
o terrorismo, advocacia do multilat-
eralismo e o nexo entre as mudanças 
climáticas e a paz e segurança”, disse.

Os efeitos da guerra na Ucrânia e as 
várias crises que afectam o mundo foram 
destaque também na intervenção do 
Primeiro-ministro. Maleiane pediu mais 
esforços para melhorar o cenário através 
da cooperação internacional.

“Podemos destacar a COVID-19, as 
mudanças climáticas e as crises hu-
manitárias como fenómenos que ame-
açam a economia global. O surgimento 
de novos focos de tensões e conflitos 
internos e entre os Estados, o terrorismo 
e o crime organizado internacional af-

ectam, negativamente, as perspectivas 
de crescimento e desenvolvimento 
económico e social, agravando a crise 
alimentar, energética, humanitária e o 
funcionamento da cadeia de abastec-
imento dos mercados internacionais. 
É por esta razão que Moçambique de-
fende a necessidade de se continuar a 
apostar no diálogo construtivo perma-
nente”, defendeu Maleiane.

Em relação ao terrorismo em Cabo 
Delgado, o Primeiro-ministro disse 
que, para o combate aos grupos ar-
mados, foi adoptada uma abordagem 
pioneira com avanços.

“Mercê das acções levadas a cabo 
por Moçambique, conjugadas com 
o apoio e assistência dos parceiros de 
cooperação multilaterais e bilaterais, 
entre os quais a SADC, União Europeia 
e o Ruanda, temos vindo a registar 
avanços no combate ao terrorismo. 
Esta abordagem de Moçambique é 
pioneira em termos de uma acção re-
gional concertada para enfrentar uma 
ameaça global que é o terrorismo.”

Adriano Maleiane disse ainda que 
as medidas adoptadas repõem a se-
gurança e o regresso gradual da popu-
lação às suas zonas de origem.

Publicidade

A coragem, o zelo 
e o compromisso 
das Forças Armadas, 
são inspiração 
para todos.

Feliz 25 de Setembro, dia das 
Forças Armadas de Defesa de Moçambique
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O resgate das boas relações
Depois da queda expressiva de 
cooperação entre Moçambique 
e Tanzânia, os dois países da 
região Austral de África decidem 
imprimir nova dinâmica nas suas 
relações, um verdadeiro resgate 
das afinidades para melhorar o 
aproveitamento das potenciali-
dades que cada país possui no 
capítulo de luta pelo seu desen-
volvimento. Por isso, após a Presi-
dente tanzaniana, Samia Suluhu, 
visitar o país, numa missão que 
culminou com a assinatura de 
dois acordos de cooperação, peri-
tos dos dois países reúnem-se em 
Maputo, para reflectir em torno 
da estratégia de combate a crimes 
transnacionais, com destaque 
para o terrorismo. 

No entanto, conforme os dois esta-
distas, depois da queda expressiva da 
cooperação, agora é tempo para os 
dois Estados começarem a imprimir 
nova dinâmica com vista a potencia-
rem e ou fazerem melhor aproveita-
mento das suas potencialidades no 
campo de desenvolvimento.

E como forma de colorir a retoma 
nas relações entre os dois Estados, foi 
assinado um acordo bilateral entre 
os dois países, que vai permitir que a 
Tanzânia envie um contingente militar 
/ tropa a Moçambique, de forma bilat-
eral sem contudo indicar a data da sua 
chegada e o número que irá compor 

Na sua visita ao país, Samia Suluhu 
chegou a ser recebida pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, num encon-
tro que aconteceu a portas fechadas, 
na Presidência da República, onde os 
dois estadistas passaram em revista a 
relação de irmandade entre os países, 
o nível da sua cooperação em diver-
sas áreas política, económica, social e 
cultural e falaram da necessidade dos 
seus países fortificarem os laços, sobre-
tudo na área militar.

Sobre este último ponto, destacou-
se o apoio que a Tanzânia tem dado, 
sobretudo no controlo fronteiriço 
com Moçambique, exactamente na 

fortifiquem a segurança na fronteira. 
Tal desiderato efectivou-se através da 
assinatura dos dois instrumentos de 
cooperação acima indicados.

Trata-se de protocolos para o cam-
po de Defesa, Paz e Segurança, onde 
serão reforçados os mecanismos de 
partilha de estratégias de combate ao 
terrorismo e outros crimes.

Este acordo foi assinado pelo min-
istro da Defesa Nacional, Cristóvão 
Chume, e ministra da Defesa da Tanzâ-
nia, Stergomena Tax.

O outro acordo que foi assinado na 
esfera da visita da Presidente tanza-
niana foi de coordenação de serviços 

sua participação através da SAMIM, 
“nós como partilhamos a mesma 
fronteira com Moçambique, iremos 
cooperar com o Governo moçambi-
cano de forma a ajudar a combater os 
problemas que são comuns naquela 
fronteira”.

A estadista tanzaniana explicou ai-
nda que os acordos são de capital im-
portância para travar os crimes marí-
timos na região, mas também para 
fortificar as relações entre os “vizinhos”.

“Temos que ter um forte me-
canismo de segurança, para que pos-
samos proteger as nossas fronteiras, 
pois temos várias experiências que 
demonstram um aumento no índice 
de crimes transfronteiriços, como o 
terrorismo que afecta a região. Então, 
nesta extensa área da fronteira, pre-
cisamos de reforçar a cooperação para 
proteger os dois países”, disse Samia 
Suluhu, Presidente da República Unida 
da Tanzânia.

Além de segurança, a presidente Tan-
zaniana diz que a sua visita a Moçam-
bique visa também reactivar as relações 
económicas entre os dois países.

“Moçambique tem importado facil-
mente produtos que se encontram na 
Tanzânia. Então, se houver trocas co-
merciais entre nós, podemos eliminar 
esta lacuna. Sei que há empresas tan-
zanianas que investem em Moçam-
bique, mas não são suficientes. No 
nosso país, há apenas uma empresa 
moçambicana. Por isso, precisamos de 
aumentar as trocas comerciais entre os 
dois países”, defendeu.

Energia e exploração mineira tam-
bém estão entre as prioridades da 
cooperação, que foram defendidas 
pelo estadista moçambicano, que 
convidou a homóloga a esforçar-se 
para o bem dos dois países.

Cooperação entre Moçambique e Tanzânia revista na plenitude

cooperação sob ponto de vista de 
troca de informações, inteligência e 
controlo efectivo das duas fronteiras, 
num contexto em que os dois países 
enfrentam o fenómeno do terrorismo.

o contingente militar tanzaniano a ser 
destacado para Moçambique, a mar-
gem da tropa tanzaniana estacionada 
em Cabo Delgado no âmbito do con-
tingente da SAMIM / SADC.

área onde iniciaram e mais se eviden-
ciaram os ataques terroristas. E Porque 
os países partilham uma fronteira 
marítima extensa, os estadistas defen-
deram a criação de plataformas que 

de busca e salvamento, que é um 
complemento do anterior, assinado 
pelo vice-ministro dos negócios es-
trangeiros da Tanzânia e o ministro 
dos transportes e Comunicações de 
Moçambique.

SOBRE O TERRORISMO

No âmbito do terrorismo, a Presi-
dente Samia disse que para além da 

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

A reunião dos peritos dos dois 
países decorre desde esta terça-feira e 
termina na quinta, dia 29 de Setembro 
corrente, em Maputo.

Desta reunião deverão sair estraté-
gias para combater crimes transnacio-
nais, com destaque para o terrorismo 
que assola a região norte do país, com 
incidência para a província de Cabo 
Delgado.

Do lado tanzaniano espera-se, entre 
outros, a materialização do memoran-
do de entendimento de paz e Segu-
rança, assinado recentemente entre 
os ministros da defesa dos dois países.

A reunião de peritos antecede a re-
alização da quarta sessão da Comissão 
Conjunta Permanente de Defesa e 
Segurança Moçambique Tanzânia, 
a decorrer esta quinta-feira, 29 de 
Setembro, onde espera-se a assinatura 
de alguns acordos bilaterais.

A realização destes eventos acon-
tece numa altura em que a Presidente 
tanzaniana, Samia Suluhu, acaba de 
terminar a sua visita a Moçambique, 
uma oportunidade que serviu para 
os dois países rever a sua relação de 
irmandade, incluindo a estratégia de 
cooperação nos domínios de política, 
económica, social e cultural, sem de-
ixar de lado a área de Segurança, que 
é o garante da defesa da integridade 
territorial e soberania nacional.

No âmbito da visita daquela esta-
dista tanzaniana, dois importantes in-
strumentos de cooperação foram assi-
nados, sendo o primeiro sobre a Defesa 
(Paz e Segurança) e, o outro, na compo-
nente de Salvamento e Evacuação.

Mas mais do que acordos de coop-
eração assinados em Maputo, entre os 
dois países vizinhos e irmãos de longa 
data, foi registado um sinal inequívoco, 
em que os dois estadistas (Filipe Nyusi, 
de Moçambique, e Samia Suluhu, de 
Tanzânia) reconheceram que, as rela-
ções políticas, diplomáticas e comerciais 
entre os dois países, havia caído a níveis 
negligenciáveis, sobretudo porque os 
países passaram a privilegiar relações o 
Ocidente e países asiáticos. 

Esse facto, segundo os dois estadis-
tas, contribuiu para a fragilidade das 
fronteiras nos dois lados (tanzaniano 
e moçambicano), havendo por isso 
a necessidade de incrementar-se a 

- Chegou a hora de os dois Estados começarem a imprimir nova dinâmica, com vista a melhorar o aproveitamento 
das suas potencialidades no campo de desenvolvimento;
- Esta semana, peritos dos dois países reflectem em Maputo em torno da estratégia de combate a crimes transna-
cionais, com destaque para o terrorismo

PR Nyusi e sua homóloga da Tanzania
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O director provincial do Gabinete 
Provincial de Combate à Corrupção 
de Sofala (GPCCS), Bernardo Duce, diz 
que aquele que, sem autorização da 
autoridade competente, se dedicar à 
concessão de empréstimos de dinhei-
ro a terceiros, com carácter de habitu-
alidade e com cobranças de juros, será 
punido com uma pena de dois a oito 
anos de prisão, e multa até um ano, nos 
termos do número Um do artigo 300 
do Código Penal.

Duce, que abordou o assunto no 
decurso do encontro de divulgação 
daquele instrumento legal, em Sofala, 
fez saber que a proliferação de agiotas 
ou de pessoas que emprestam o seu 
dinheiro a terceiros sem a observância 
das normas, aproveitam-se de circun-
stâncias aflitivas para fazerem ofertas 
de mútuos com o objectivo de obter 
vantagem económica indevida, por 
meio de juros.

Esta acção, para Duce, constitui um 
crime punível nos termos da lei. No 
geral, os agiotas praticam taxas de juro 
elevadas e recorrem à justiça privada 
para a cobrança de dívidas.

“Gostaríamos de lembrar que, a luz 
da nova lei orgânica do Ministério Públi-
co, lei nº 1/2022, de 12 de Janeiro, GPCCS 
viu alargada o leque dos crimes de que é 
competente para exercer a acção penal, 
passando, para além de tramitar proces-
sos pela prática dos crimes de corrup-
ção, peculato, concussão, participação 
económica ilícita, tráfico de influências 
enriquecimento ilícito, abuso de cargo 
ou função, aceitação de oferecimento 
ou promessa”, explicou o magistrado do 
Ministério Público. 

Ainda à luz desta nova orgânica, 
o GPCCS vai igualmente ser compe-
tente para tramitar processos visando 
a responsabilização dos actores dos 
crimes de actividade ilícita de recepção 
de depósitos e outros fundos reembol-
sáveis, administração danosa, agiota-
gem, burla, relativa a investimentos 
financeiros, circulação não autorizada 
de moedas, desvio de aplicação, bran-
queamento de capitais e outros crimes 
conexos.

Para Bernardo Duce, nestas esferas 
de crimes, da competência da sua in-
stituição, no presente ano, o GPCCS, 
decidiu atacar o crime de agiotagem, 
sem embargo de poder instaurar pro-
cessos para responsabilização criminal 
pela prática dos demais crimes.

“Nos termos dos nº1 do artigo 300 
do código penal, quem, sem autor-
ização da autoridade competente, se 

PGR “encurrala” agiotas

Fundação Mastercard desenvolve jovens líderes

Na sua luta contra os crimes de 
branqueamento de capitais, a 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR), órgão superior do Ministé-
rio Público (MP), acaba de lançar 
uma ofensiva contra a prática ilegal 
de microcrédito, ou simplesmente, 
agiotagem, visando neutralizar 
pessoas/agiotas que emprestam 
dinheiro para quem precisa, de 
maneira ilegal, muitas vezes a par-
tir de recursos obtidos com activi-
dades criminosas.  

O Programa Bolsas de Estudo da Fundação Mastercard já beneficiou cerca de 40 mil jovens e até 2030 irá duplicar 
o seu número para 100 mil jovens, principalmente em África. Lançado em 2012, o programa começou como uma 
iniciativa de USD$ 500 milhões para desenvolver a próxima geração de líderes que impulsionariam a transforma-
ção social e económica. 

de habitualidade e com cobranças 
de juros, é punido com pena de 

prisão de dois a oito anos e multa até 
um ano”, disse.

Referiu que o nº 2 do mesmo artigo 
dispõe que, na pena de prisão até dois 
anos e multa até um ano, incorre quem 
realizar cobranças de dívidas por conta 
do agiota.

De acordo com o magistrado,  assim 
para tornar eficaz a acção do GPCCS, no 
exercício destas suas competências le-
gais, esta a levar acabo encontros com 
algumas entidades financeiras, agen-
tes económicos entre outras individu-
alidades cujo objectivo é sensibilizar 
aqueles cidadãos cuja actividade lhes 
coloca numa situação de maior risco 
de cometer o crime de agiotagem.

Ele referiu que escolha dos funcionári-

os afectos aos sectores de administração 
de finanças de instituições públicas como 
grupo alvo da acção de sensibilização, 
pende-se pelo facto de estes, pela função 
que exercem e de acordo com informa-
ções obtidas, em fontes abertas, serem 
mais propensos aos cometimentos do 
crime de agiotagem.

Duce revelou que pelo mesmo 
motivo, estão igualmente agenda-
das acções similares envolvendo os 
agentes de plataforma de móveis de 
transacções financeiras, como Mpesa, 
E-mola, Mkesh e alguns comerciantes 
que, sem autorização, se dedicam à 
concessão de empréstimos de dinhei-
ro com cobranças de juros, nas provín-
cias de Sofala e Manica.

Ele referiu que durante a presente 
acção de sensibilização, serão apre-
sentados pelo pela equipa técnica, os 
elementos constitutivos do crime de 
agiotagem, as consequências legais 
da sua pratica, bem como as formas de 
denuncias para efeitos de responsabili-
zação dos seus actores.

dedicar à concessão de empréstimos 
de dinheiro a terceiros, com carácter 

O Programa identifica jovens talento-
sos de comunidades economicamente 
desfavorecidas e de difícil acesso, princi-
palmente na África, e apoia a sua educa-
ção secundária e superior, bem como o 
desenvolvimento de liderança. Inicial-
mente, o Programa visava atender 15 
mil jovens. Na última década, a Master-
card Foundation desembolsou USD$ 
1,7 bilhão por meio da iniciativa para 
beneficiar cerca de 40.000 jovens, dos 
quais mais de 72% são mulheres. Até o 
momento, 18 544 jovens concluíram o 
ensino médio e superior.

“Por meio de uma rede de parceiros 
extraordinários, o Mastercard Founda-
tion Scholars Program permite que 
milhares de jovens brilhantes e com 
mérito acedam educação de quali-
dade e se desenvolvam como líderes 
que retribuem às suas comunidades 
e ajudam a melhorar a vida de outras 
pessoas. Os bolseiros e ex-alunos da 
Mastercard Foundation são líderes e 
inovadores; activistas e empresários; 
abordando tudo, desde as mudanças 
climáticas até a desigualdade na saúde. 
O seu impacto colectivo será sentido 
nas próximas gerações”, diz Reeta Roy, 
presidente e CEO da Mastercard Foun-
dation.

De acordo com uma pesquisa 
2020/2021 de uma amostra de ex-alu-
nos do Programa, 87% dos graduados 
do ensino médio e 71% dos gradua-
dos universitários estão empregados. 
Onde os ex-alunos se tornaram em-
preendedores, eles criaram colectiva-
mente mais de 16 000 empregos.

Além disso, 40% dos graduados 
universitários dizem que apoiam 
agora  a educação dos seus irmãos. É 
importante ressaltar que os bolseiros 
da Mastercard Foundation expressam 
unanimemente um forte compromis-
so em retribuir às suas comunidades, 

sendo um princípio fundamental do 
Programa. Durante a sua formação, 
cada pessoa cria ou participa de um 
projecto, que aborda um desafio espe-
cífico nas suas comunidades.

“Durante toda a minha trajectória 
como bolsista da Fundação Mastercard, 
tratou-se sempre de ser uma versão 
melhor de si própria para que pudesse 
voltar à sua comunidade e ajudar os 
outros”, diz Joanna Gunab, sendo agora 
médica em exercício no Norte do Gana. 
Joana, uma jovem mulher portadora 
de uma deficiência, também dirige 
uma iniciativa para apoiar estudantes 

com necessidades escolares básicas.
Outra Ex-estudante do Programa de 

Bolsas de Estudo da Mastercard Founda-
tion, Faith Kipkemboi, conduz a transfor-
mação na sua terra natal, o Quénia. Ela 
fundou uma organização comunitária, a 
Cactus Mama, para fornecer serviços de 
saúde mental baseados em evidências, 
de alta qualidade e acessíveis em áreas 
remotas, especialmente para mulheres. 
“Esperamos criar um Quénia melhor; um 
Quénia mais saudável”, diz ela.

O Programa para Bolsas de Estudo 
da Fundação Mastercard, começou 
com uma forte ênfase no ensino 

secundário, em colaboração com par-
ceiros como:  o  CAMFED, BRAC, Fórum 
para Educadoras Africanas (FAWE), a 
Academia Africana de Liderança (ALA), 
e a Fundação do Grupo de Equidade 
(Wings to Fly) para garantir aos jovens 
o acesso ao ensino secundário e mel-
horar as percentagens de conclusão 
— particularmente para as raparigas.

À medida que mais países africanos 
adoptam políticas gratuitas de ensino 
secundário, o Programa de Bolsas de Es-
tudo da Mastercard Foundation concen-
trou a sua atenção no ensino superior, 
onde as taxas de matrícula no ensino su-

Luta contra o branqueamento de capitais 

perior em todo o continente permane-
cem baixas. Ao mesmo tempo, a Funda-
ção Mastercard continua a melhorar a 
qualidade, a relevância e a inclusão no 
ensino secundário para a preparação 
dos jovens para o mundo do trabalho.

“A nossa parceria com o Master-
card Foundation Scholars Program é 
excepcional e permitiu-nos cumprir 
a nossa visão para os anos de escola 
pós-secundária”, diz Ann Cotton, Fun-
dadora e Fiduciário da CAMFED Inter-
national. “Cada criança é importante e 
a Fundação olha para a justiça no sen-
tido mais lato possível, desde a criança 

de 100.000 jovens, 70% dos quais serão 
mulheres jovens. Irá também dedicar 
mais atenção à inclusão de jovens defi-
cientes e deslocados à força.

A Fundação Mastercard continuará 
também a apoiar a rede de parceiros 
do ensino superior para promover a 
inovação e o empreendedorismo de 
formas a permitir um trabalho digno 
para os jovens em África. Esta medida 
está conforme a estratégia da Funda-
ção Young Africa Works, que visa pos-
sibilitar a 30 milhões de jovens em 
todo o continente a acederem a um 
trabalho digno e gratificante até 2030.

mais empobrecida [e] marginalizada 
até à instituição mais poderosa com 
quem trabalha. E há autenticidade em 
todos os pontos dessa trajectória”.

O Programa de Bolsas de Estudo 
da Fundação Mastercard cresceu, 
tornando-se uma rede de mais de 
40 parceiros pan-africanos e globais 
trabalhando em conjunto para im-
pulsionar a inclusão na educação. As 
organizações africanas representam 
mais de 45% desta rede.

Durante a próxima década, o Master-
card Foundation Scholars Program dupli-
cará o seu alcance para apoiar um total 
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Testagem em crianças regista melhorias

Matola oferece carteiras escolares
No âmbito do projecto “Tirar as Crianças do Chão”, de forma a combater o ensino precário e a melhorar o sistema de educação nacional, o Presidente 
do Conselho Municipal da Cidade da Matola, Calisto Cossa entregou semana finda, um total de 500 carteiras escolares, distribuídas pelas Escolas 
Primárias Completas do Lingamo. E no quadro da agenda governativa municipal, no âmbito do Programa "Mantenha Limpo", centrado na educação 
ambiental, no quadro, já inserido nas celebrações do dia mundial de limpeza, a edilidade da Matola desenvolveu, nos dias 16 e 17 de Setembro cor-
rente, em algumas escolas e artérias da Cidade da Matola, um conjunto de acções de sensibilização para preservação do meio ambiente, no âmbito 
das celebrações do Dia Mundial do Ambiente, sob o lema “Mantenha Limpo”. 

Um estudo de revisão sistemática e metanálise, publicado recentemente na revista científica Lancet, mostra 
que o teste para o HIV em crianças expostas ao vírus no ponto de tratamento foi associado a uma melhoria sig-
nificativa do tempo de entrega de resultados, do tempo de início da terapia antir-retroviral, e da proporção de 
crianças seropositivos que iniciam a terapia antir-retroviral no prazo de 60 dias, em comparação com o padrão 
de testagem centralizada ou referenciamento.

NACIONAL

GRUPO

82 / 84 309 3410 / 21 471658 - MAPUTO SEDE

Publicidade

Dentro deste evento, segundo uma 
nota de imprensa recebido na Redacção 
do PUBLICO, foram também premiados 
os seis melhores alunos, vencedores do 
concurso escolar de escrita, através da 
oferta de um kit escolar. Segundo a Di-
rectora da Escola Primária Completa do 
Lingamo, Margarida Mabunda, esta ini-
ciativa “contribui para o reforço da quali-
dade de aprendizagem uma vez que 
vem acrescer a percentagem de alunos 
em situação positiva, estipulada actual-
mente em mais de 70%”. 

Por sua vez, Márcio Bazima, em 
representação dos alunos, manifestou 
o seu sentimento de alegria e con-
cluiu que “nós os alunos prometemos 
juntar-nos à causa da conservação das 
carteiras, como bens preciosos que são 
para a educação”.

Refira-se que, a acção que esteve as-
sente no cumprimento do Plano Quin-
quenal do Governo ao acesso à educa-
ção, a entrega de 500 carteiras escolares, 
para além de contribuir para a melhoria 
do sistema de educação nacional, pos-
sibilitou que cerca de 1.500 alunos de-
ixassem de estudar sentados no chão.

No entanto, no âmbito do dia mun-
dial de limpeza, que na Matola foi cele-
brado sob o lema “Não Lixo na Matola”, 
com objectivo de contribuir de forma 
sustentável para o desenvolvimento 
socioeconómico dos moçambicanos”, 
a edilidade desenvolveu em algumas 
escolas e artérias da Cidade da Matola, 
um conjunto de acções de sensibiliza-
ção para preservação do meio ambi-
ente, no âmbito das celebrações do 
Dia Mundial do Ambiente, sob o lema 
“Mantenha Limpo”. 

As acções enquadram-se no quadro 
da agenda governativa municipal, no 

Segundo o Instituto Nacional de 
Saúde, (INS), o diagnóstico e trata-
mento do HIV em crianças expostas é 
crucial para prevenir as altas taxas de 
mortalidade observadas em crianças 
HIV positivas durante os primeiros 
dois anos de vida. 

Desafios como o transporte de 
amostras, testes e entrega de resulta-
dos aos prestadores de cuidados de 
saúde, constituem limitante para o in-
ício do tratamento antir-retroviral em 
crianças expostas em vários países 
com recursos limitados.

Importa referir que o Ministério da 
Saúde de Moçambique (MISAU) in-
troduziu a testagem simplificada de 
HIV no ponto de tratamento de crian-
ças expostas em 2017, apoiado pela 
evidencia de estudos realizados na 
área pelo Instituto Nacional de Saúde 

âmbito do Programa "Mantenha Lim-
po", centrado na educação ambiental.

Do conjunto de acções desenvolvi-
das, no âmbito das campanhas de 
educação ambiental, destacam-se 
as jornadas de limpeza e palestras 
de sensibilização sobre o cuidado do 
meio ambiente, em algumas escolas 
primárias e secundárias da Cidade da 
Matola; plantio de 1.438 árvores nas ar-
térias da Cidade da Matola, acção que 
envolveu o apoio do Standard Bank 

(INS) e parceiros. 
Actualmente estão em funciona-

mento, no país, 138 equipamentos 
simplificados de diagnóstico de HIV 

nossa bela Matola, sendo que estas ár-
vores serão plantadas com o objectivo 
inicial de prover sombra e estética para 
a nossa cidade, mas igualmente com a 
finalidade de enaltecer o nosso dever 
cívico enquanto moradores da Matola”, 
frisou o Edil da Matola.

Em gesto de gratidão, por sua vez a 
Vereadora de Salubridade, Ambiente 
e Jardins Municipais, Florência Mui-
anga, disse ser “inspiradora e motiva-
dora a forma como os munícipes da 

e da Igreja Católica; limpeza de valas, 
ruas, cemitérios e mercados da Cidade 
da Matola e arredores e limpeza do Es-
tádio da Machava. 

Na ocasião, Calisto Cossa, Presidente 
do Conselho Municipal da Cidade da 
Matola, exortou para a preservação 
do meio ambiente, como forma de 
tornar a Cidade da Matola num lugar 
limpo e apetecível de estar. “Somos to-
dos responsáveis pela higiene, beleza 
e conservação dos espaços verdes da 

em crianças expostas no local de 
tratamento, estando em uso um 
sistema misto (testagem no local de 
tratamento/testagem centralizada). 

Matola abraçaram esta causa, dando 
relevância a todos os esforços da nossa 
vereação em prover soluções que re-
spondam prontamente os desafios 
municipais desta autarquia”.

Sabemos que em Moçambique, 
grande parte das doenças endémi-
cas são consequência directa das 
condições de drenagem e sanea-
mento, factor que eleva cada vez mais 
a responsabilidade da gestão munici-
pal. Portanto, “foi com este sentido de 
missão que, por um lado, limpamos as 
nossas valas, espaços públicos como 
mercados e escolas, onde existe maior 
concentração de pessoas e de venda 
de comida e, por outro lado, incenti-
vamos a nossa população a Reduzir, 
Reaproveitar e Reciclar o lixo - sob o 
lema “Não Lixo na Matola”, contribuin-
do de forma sustentável para o de-
senvolvimento socioeconómico dos 
moçambicanos.” 

Refiram-se que milhares de pes-
soas aderiram a esta causa, incluindo 
Munícipes e Associações de morador-
es, Vereadores e colaboradores do Con-
selho Municipal da Matola, professores 
e estudantes, gesto que demonstra o 
compromisso dos “Matolenses” com a 
preservação do meio ambiente e com 
a beleza de sua Cidade. 

 - Conclui estudo publicado recentemente na revista científica Lancet
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DESPORTO

Mambas conhecem adversários em Outubro 

Lendas desportivas no coração do SED 

A selecção nacional de futebol, Mambas, vai conhecer os seus adversários para fase final do CHAN Argélia 2023 este 
sábado, 01 de Outubro. Espera-se que Moçambique não calhe no grupo com selecções fortes como camarões. O 
CHAN realiza-se entre 13 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2023, na Argélia.

O secretário de Estado de Desporto, 
Gilberto Mendes, lançou recente-
mente o projecto “Memórias das 
Personalidades Desportivas Na-
cionais”, uma iniciativa que tem 
como objectivo captar histórias 
marcantes do desporto nacional, 
narrando o percurso de cada um 
dos atletas, através de entrevistas. 
O projecto visa imortalizar as figu-
ras desportivas que deram muito 
pelo país.

Marfim, Níger, Gana, Camarões, Con-
go, República Democrática do Congo, 
Uganda, Sudão, Etiópia, Moçambique, 
Angola e Madagáscar.

FUTEBOL DE PRAIA EM 
DURBAN

Por outro lado a selecção nacional 
de futebol de praia encontra-se África 
do Sul, onde participa desde o pas-
sado dia 25 de Setembro corrente a 

volvimento, através do desporto. 
Por seu turno, o director do Instituto 

Nacional dos Desporto (INAD), Elias Wili-
iam, considera que, a iniciativa é boa, pois, 
vai trazer a história   das personalidades 
que dignificaram o desporto nacional, e 
que hoje são uma referência e fonte de 
inspiração para as novas gerações.  

Para o director, a juventude deve 
se inspirar nas antigas vedetas e ser 
digno continuador da caminhada 
iniciada por antigos praticantes rumo 
ao desenvolvimento sustentável do 
desporto nacional.

“Com este projeto de âmbito Na-
cional, pretendemos pesquisar, docu-
mentar e imortalizar para a presente 
e futura geração de Moçambicanos 
o legado desportivo nacional, através 
da produção de um livro e de regis-
tos audiovisuais  da vida, episódios 
marcantes e carreiras dos nossos de-
sportistas mais destacados de todas 
as modalidades desportivas que con-
quistaram glórias e elevaram bem alto 

memórias dos desportistas teve como 
primeira personalidade Ernesto Júnior, 
ex-atleta de basquetebol no clube Des-

01 de Outubro no campeonato para 
defender o título da COSAFA.

O seleccionador nacional de futebol 
de praia, Abinério Ussaca, convocou 
14 atletas, maior parte pertencente 
ao Vulcano e Ntsondzo com cinco por 
cada clube. 

O Combinado nacional está in-
serido no grupo “A”, do qual fazem 
parte a África do Sul, anfitriã, Senegal, 
campeão africano, e Seychelles.

Moçambique estreou-se no 
campeonato no dia 25 de Setembro 
diante do Senegal e foi uma partida 
que marcou a reedição do Campe-
onato Africano de Futebol de praia 
realizado ano passado, em Dakar. A 
selecção nacional perdeu nesse jogo 
decisivo por quatro bolas a uma.

Depois, no dia 26 de Setembro, na 
“South Beach Arena”, a selecção nacio-
nal de futebol de praia confrontou as 
Seychelles.

 Já no fecho da fase de grupos, 
Moçambique medem forças, esta 
quarta-feira, 28 de Setembro, com a 
África do Sul.

A edição 2022 do Torneio COSAFA 
antecede o Campeonato Africano que 
se realiza em Vilankulo, província de 
Inhambane.

Em 2021, Moçambique começou 
por golear as Comores por 8-3. Depois 
seguiu-se um empate a quatro bolas 
com a Tanzânia, adversário com o qual 
viria a disputar a final. 

No acesso à final, a selecção  venceu a 
África do Sul por 5-3. E na final, Moçam-
bique venceu a Tanzânia por 3-1. 

portivos de Maxaquene. Como primeira 
estrela a ser entrevistada por Gilberto 
Mendes, Júnior comecei por destacar o 
início da sua carreira. Comecei a minha 
carreira no bairro da Malhangalene e 
acabei entrando para o clube Malhan-
galene, joguei pela Real Sociedade 
e depois até chegar ao Sporting de 
Lourenço Marques, actualmente Max-
aquene, onde terminei a minha carreira. 
O basquetebol é uma modalidade de 
inteligência, por isso que jogadores de 
baixa estatura como eu acabam sendo 
bem-sucedidos”, disse Ernesto Júnior na 
sua primeira entrevista e na estreia do 
projecto de memória.

O projecto vai reconstituir a história 
do desporto nacional através da 
memória, fontes e documentos sobre 
o desporto nacional e recriar o pas-
sado para melhor projectar o futuro, 
sendo que o livro fruto das entrevistas 
será lançado no próximo ano de 2023. 

Este projecto será coordenado pelo 
Instituto Nacional dos Desporto.

o nome de Moçambique no panora-
ma e internacional”, disse Elias William. 

O projecto visa capitalizar e divulgar as 

A selecção nacional de futebol 
apurou-se para a fase de grupos do 
Campeonato Africano de Futebol 
para jogadores internos (CHAN-2022) 
que decorre no próximo ano na Ar-
gélia. A qualificação resulta de um 
empata com a sua congénere do 
Malawi (0-0), no Estádio Nacional do 
Zimpeto, depois de empatar por 1-1 
no jogo da primeira “mão” da última 
eliminatória do CHAN, no recinto dos 
malawianos.

Entretanto, o Comité Organizador 
Local, em estreita colaboração com a 
CAF, vem trabalhando intensamente 
na preparação da competição e do 
sorteio das equipas.

Neste sorteio, espera-se que 
Moçambique não calhe com equipas 
fortes como camarões que são poten-
ciais candidatos a vencer a prova. 

O local escolhido para as provas 
chama-se Argel, Ópera Boualem Bes-
saiah construído em 2016. A Ópera já 
foi palco de grandes eventos culturais, 
incluindo grandes desportivos.

Com uma superfície de mais de 
40.000 m2, a Ópera Boualem Bessaiah 
de Argel tem capacidade para 1300 
pessoas. O salão está localizado nos 
subúrbios ocidentais da capital argelina, 
na comuna de Ouled Fayet (a 15 km de 
Argel) e a 30 minutos de carro do aero-
porto de Argel Houari Boumediene.

Pela primeira vez, 18 países partici-
parão do evento, um aumento de 16 
equipas. Os países participantes são 
Argélia (país anfitrião), Marrocos, Líbia, 
Senegal, Mali, Mauritânia, Costa do 

 A iniciativa vai focalizar as suas aten-
ções nas Personalidades Desportivas 
Nacionais, visando colher as experiên-
cias acumuladas ao longo dos 46 anos 
de independência nacional através de 
entrevistas e estórias (orais), para aju-
dar aos desportistas a reavivarem as 
grandes memórias.  

Segundo Gilberto Mendes, o pro-
jecto “Memórias das Personalidades 
Desportivas Nacionais” resulta da con-
statação de que o desporto precisa 
de resgatar e proteger os Símbolos 
Unificadores e de Referências de Inte-
gração, para orientarem e conduzirem 
as novas gerações a trilharem bons 
caminhos de modo a fortalecerem a 
Unidade Nacional, a Paz e do desen-

CHAN- 2022

Daniel Chapo

Gilberto Mendes

Feizal Sidat
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

Quarta-feira 28 de Setembro de 2022

Ecos do XII Congresso da Frelimo
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CINEMA
O CONVITE 

 ELIS 

MORRE ICONE DA NOUVELLE VAGUE

O cinema de terror é talvez o género 
mais popular e divulgado da Sétima 
Arte. O filme que agora estreia O Con-
vite, é um filme que, por razões alheias, 
partilha o mesmo nome com o filme 
de 2015, realizado por Karyn Kusama, 
muito diferente da proposta lançada 
agora, dirigida por Jessica M. Thomp-
son e escrito por Blair Butler. 

O Convite deste ano inspira-se 
nesse elemento da história clássica 
ao seguir uma mulher americana in-
génua chamada Evie (Nathalie Em-
manuel) que viaja para o interior da In-
glaterra depois de receber um convite 
para um casamento de uma família 
extensa que ela acabou de descobrir 
que tem. Ao longo de sua estadia na 
impressionante mansão, Evie se vê 
presa entre a promessa de romance e 
horror, lutando sobre a possibilidade 
de um relacionamento com o belo 
senhor da mansão, Walter (Thomas 
Doherty), enquanto ameaças mal vis-
lumbradas espreitam em torno do seu 

Estreia na realização de Hugo Prata, 
o filme retrata a vida intensa da con-
sagrada cantora Elis Regina (Andreia 
Horta) – conhecida como “Pimentinha” 
e uma das precursoras da música pop-
ular brasileira (MPB) – desde o início 
da sua carreira, aos 18 anos, saindo de 
Porto Alegre para o Rio de Janeiro, em 
1964, até ao auge de seu sucesso, que 
romperam as fronteiras do Brasil e a 
projectaram para uma carreira interna-
cional. Didático, o panorama nos ofer-
ece parte da adolescência, a ascensão 
à fama, o casamento conflituoso com 
Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado), a 
redenção no amor com César Mariano 
(Caco Ciocler), a relação conflituosa 

Recebemos a notícia triste da 
morte, ocorrida no pretérito dia 
13, do realizador Jean-Luc Godard, 
figura icónica da Nouvelle Vague 
(nova vaga), o movimento que revo-
lucionou o cinema nos anos 1950 e 
1960. Tinha 91 anos.

Autor de obras influentes para várias 
gerações de realizadores, como O De-
sprezo (1963), com Brigitte Bardot, 
Bando à Parte (1964), Pedro, o Louco 
(1965), ou Je Vous Salue, Marie (1985) 
– este último rejeitado pelo então 
papa João Paulo II e chegou a ser proi-
bido em vários países – aos mais recen-
tes Filme Socialismo (2010) e Adeus 
à Linguagem (2014), Jean-Luc Go-

quarto todas as noites.
A realizadora tenta emular a atmos-

fera de terror gótico do cinema euro-
peu da década de 1970. O cenário da 
mansão contribui muito para o efeito 
desejado, oferecendo corredores as-
sustadores, estátuas, pinturas sinistras 
e até as clássicas salas trancadas onde a 
heroína está proibida de entrar. Figuri-
nos elegantes e jantares caóticos com 
convidados mascarados garantem as 
peças que faltavam para completar o 

tabuleiro.
Em linhas gerais, O Convite é um 

filme mais do que correcto, previsível 
como quase todos os filmes desse 
estilo, mas bem elaborado, tanto 
em termos de criação de atmos-
feras quanto de interpretações. No 
capítulo técnico -fotografia, efeitos e 
direcção de arte -, também há suces-
sos suficientes para nos sentirmos em 
terreno seguro.

Em exibição na Nu Metro

com o regime militar e os momentos 
angustiantes do fim da vida. 

A sua grandiosa e meteórica ascen-
são na música, assim como o peso da 
fama atribuídos a uma vida pessoal 
conturbada, a perseguiram até à sua 
fatídica morte, ocorrida em São Paulo, 
a 19 de Janeiro de 1982, com apenas 
36 anos. Apesar da controvérsia, os 
exames provaram que se deveu a 
uma “overdose” de cocaína, embora, 
na altura, muitos acreditassem ter sido 
vítima da ditadura. A sua morte prema-
tura chocou profundamente o Brasil e o 
mundo.

Em exibição dia 29 no CCBM, às 
18 horas 

dard ficou conhecido "pelo seu estilo 
de filmar iconoclasta, aparentemente 
improvisado, bem como pelo seu in-

flexível radicalismo", como recorda o 
jornal The Guardian no obituário do 
cineasta.

Nos Limiares Da Morte(14)

VAKITHY NYAMBUWE

 Voa de lendas e mitos

...A minha querida sogra, a doença 
nunca mais a largou, chegou até no es-
tado avançado já não aguentava mais 
nada. Era numa manhã, as crianças es-
tiveram ocupadas nas suas brincadei-
ras e eu fui entrar na palhota dela para 
dar assistência, era para vê-la como 
estava e se precisaria da água, pois, era 
sua opção dos alimentos dum doente 
ou outra coisa, afinal parecia que ela 
me chamou porque antes de eu veri-
ficar o que ocorria-me em mente, ela 
com a sua nova linguagem deu ordens 
a mi para chamar as crianças, claro tive 
que deixar o que me levou ir na palhota 
da anciã e, depois, de facto eu cumpri e 
todas entraram na palhota. Ela rodou 
pelo olhar se alguma criança estaria 
em falta, foi a minha impressão, em se-
guida com aquele dedo foi apontando 
os filhos da Delfina depois apontou 
a entrada e o ultimo sinal foi com o 
braço e os rejeitou, como quem tenha 
dito: “Saiam de imediato para fora! Sois 
filhos maldiçoados”. Não havia alterna-
tiva tiveram que sair.

Então, eu tinha ficado com os meus 
filhos e ela virou o rosto a mi esboçando 
com esforço um sorriso. Depois cham-
ou meus filhos chegarem ao lado dela 
e as colheu amavelmente e, como a 
galinha que colhe seus pintainhos as 
suas asas e as fazia caricias um por um 
a todos e por último vimo-la dirigir os 
braços frágeis na anca desamarrar a 
tsheka - (sinturão feito de tecido dob-
rado - donde tirou uma moeda de cor 
daquelas cobras, portanto, de prata, a 
zuka e ofereceu a mais nova. E foi con-
tinuando apreciar os netos pelo uso do 
tacto com dedos sem energia passan-
do-os sobre os pequenos e por último, 
pediu a repousar e fizemos a vontade 
dela, deitou-se na esteira ao lado dos 
netos que tanto amava. As crianças 
não podiam ficar porque podiam per-
turbar o descanso da mamã achei por 
bem deixar à só, em repouso.

Horas depois da nossa saída, eu fui 
fazer do costume que era a assistência e 
tendo chegado como sempre chamei-
a duas vezes, mas desta vez sem res-
posta, pensei: será que era minha vez de 
perder cartão nela? Por isso apanhei o 
susto e por último vi. Nada mais iria faz-
er e, toquei-a e confirmei que a minha 
sogra já tinha feito a trocha e viajou de 
único bilhete, deste modo, abandonou 

a convivência connosco e, conclusão 
é o destino, tarde ou cedo um por um 
havemos de ir ao encontro dela onde 
estiver no mundo dos mortos. Assim 
naquela cerimónia foi o marco da des-
pedida da minha sogra neste mundo-
Concluiu a Nwanteyani e falou sobre 
sua irmã, porque partilha o marido. 
Vulgo por “rival”.

...Eu e ela chegamos neste lar encon-
tramos que o nosso marido já tinha 
uma filha do seu primeiro casamento 
divorciado e após do crescimento dela 
houve uma tentativa de namoro com 
vista achar o lar dela e nessa relação con-
traiu gravidez indesejada e desenvolveu 
ao nosso cuidado até dar parto aqui 
em casa na nossa responsabilidade, 
portanto, a Isaura dormia partilhando 
a esteira com a Kavhasani. Nessa altura 
não dispúnhamos de capacidade finan-
ceira que pudesse nos facultar a compra 
das fraldas para os cuidados da higiene 
da criança. Então, nos improvisávamos 
o proveito das capulanas cansadas para 
cortar peças em tamanho duma fralda 
para aplicar na criança. 

O tecido daquela espécie indispõe de 
capacidade suficiente para absorção dos 
líquidos, então, a urina do recém, atingia 
esteira. Num dia vi a Isaura, preparar 
lavando os sacos e para secar estendeu 
em cima do verde do capim de altura 
até ao joelho ao redor do quintal, fiquei 
preocupada nem consegui desvendar o 
objectivo dela e tive que questiona-la o 
que ia fazer com aqueles sacos!... Pois, se 
calhar ela gastou o OMO lavar coisa sem 
conexão! Mas a minha filha respondeu 
prontamente.

– Tem conexão sim mamã, porque 
com estes sacos irei estender ao chão 
no meu espaço de dormir com o bebé e 
por cima estenderei a capulana, assim, 
teremos a nova esteira.

– Que nova esteira se vocês dormem 
com a Nkavhasani!

A Isaura não esclareceu. A Nwan-
teyani sobre a nova esteira, não en-
goliu o sapo preparado pela enteada 
mais velha dos filhos daquele lar, 
esperou para ver na íntegra e evitou 
informar a ocorrência ao marido das 
duas, porque era demasiado cedo 
para informá-lo, pois, iria ser mal vista. 
Segundo a concepção cultural tson-
ga, as duas mulheres casadas com o 
mesmo homem, se uma delas, dar 
informações deleitosas ao marido em 
prejuízo a outra companheira, com 
intuito de a outra perder a fidelidade 
ao marido era considerada mulher 
possante do “joelho”, pois, aquela que 
fazia, era com intenção de obter a fi-
delidade ao marido. Se por aventura, 
este, não prestar atenção no olhar 
a estas arte-manhas de timbre de 
sedução, por meio de queixas mes-
quinhas ao marido, em prejuízo da 
outra, ganhava o troféu almejado 
sem ir ao curandeiro. 

CULTURA
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Mais força à selecção nacional de 
Sub-23 venceu a sua congénere das 
Maurícias, por 2-1, em jogo da segunda 
mão da primeira eliminatória de acesso 
ao campeonato africano da categoria. 

Com um agregado de 5-1, os Mam-
binhas qualificaram-se para a segunda 
eliminatória, cuja fase final vai ter lugar 
no próximo ano, em Marrocos, um 
país localizado ao norte da África.

O combinado nacional, à semel-
hança do que aconteceu no primeiro 
jogo, voltou a não ter muitas dificul-
dades para vencer a selecção das Mau-
rícias, que, mesmo jogando em casa, 
não teve argumentos para contrariar a 
equipa de Chiquinho Conde, um trei-
nador com dotes reconhecidos pelo 
mundo fora.

Lançado no “onze”, contrariamente 
ao que aconteceu na partida do úl-
timo sábado no Estádio Nacional do 
Zimpeto, Zidane Sidat chamou a si o 
seu talento, marcando o primeiro golo 
da selecção nacional.

Passava um minuto após o ar-
ranque da partida. Este é, por sinal, o 
segundo golo do talentoso jogador, 

tendo em conta que, no jogo da pri-
meira mão, também marcou. O cami-
sola 11 dos Mambinhas é, para já, o 
melhor marcador da selecção.

Sem necessariamente discutir o 

jogo em pé de igualdade, compa-
rando com o jogo da primeira mão, o 
conjunto das Maurícias apresentou-se 
diferente, criando muitas dificuldades 
à equipa de Chiquinho Conde. A pri-

meira parte da partida terminou com 
o combinado nacional em vantagem.

Na segunda metade, os Mam-
binhas entraram mais acutilantes 
ainda, obrigando o seu adversário a 

missões defensivas aturadas. Ainda as-
sim, a turma moçambicana pecava no 
capítulo da finalização, muito embora 
criasse muitas oportunidades de golo.

De forma tímida, as Maurícias ten-
tavam chegar à baliza moçambicana 
sem, no entanto, criar enormes dissa-
bores. Fruto do volume de jogo, os 
Mambinhas chegaram ao segundo 
golo, por intermédio de Ivan Mário, à 
passagem dos 81 minutos.

Mesmo com a questão da elimi-
natória já resolvida para Moçambique, 
os mauricianos não baixaram os bra-
ços, tendo lutado para, pelo menos, 
marcarem o tento de honra.

E como resultado disso, o conjunto 
das Maurícias viria a chegar ao golo, 
já nos descontos (90+1), através de 
Aristides, que soube aproveitar a de-
satenção da defensiva moçambicana. 
Moçambique transita para a segunda 
eliminatória, onde entre os dias 20 e 28 
de Outubro próximo deverá defrontar 
a selecção do Gana.

Refira-se que, além de acesso ao 
CAN, esta campanha serve para as 
qualificações para os Jogos Olímpicos.
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