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DESTAQUE

Não amarrem o Presidente 
ao legalismo 

A tentativa de amarrar o Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
ao legalismo estreito, neste mo-
mento de mobilização de forças 
para apoiar as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) na luta contra 
o terrorismo, em Cabo Delgado, 
terá sido o pior erro cometido por 
algumas correntes, que não se alin-
hando com o facto de o Chefe de 
Estado moçambicano ter primado 
pela aceitação de tropas estrangei-
ras, antes do formalismo, que le-
varia o seu tempo, fomentaram 
debates desnecessários. Salomão 
Moyana, analista político e decano 
do jornalismo moçambicano, em 
grande entrevista ao PÚBLICO, diz 
que o que está a fazer o Presidente 
da República, como visa salvar ci-
dadãos moçambicanos da chacina 
dos terroristas, tem cobertura le-
gal, indicando que a questão de 
formalismo de que se fala em 
alguns sectores de opinião, é as-
sunto que pode ficar para depois, 
enquanto se salvou vidas.

mente à escola para terminar a 9ª classe. 
Quando ainda estávamos a tentar 

fazer a 9ª classe, sai a nossa colocação e 
a minha foi para a República de Cuba, 
em 1979, onde fui afecto como profes-
sor de Educação Política nas escolas 
moçambicanas.

Nessa altura já havia naquele 
país três escolas moçambicanas. 
As primeiras duas eram Escola 
Secundária Samora Machel e Esco-
la Secundária Eduardo Mondlane, 
que foram criadas pelo primeiro 
grupo de moçambicanos, em 
1977. O grupo de Castigo Langa, 
Gaspar Muniquela e outros 
quadros que acompanharam 
os alunos nessa altura. Em 
1978 seguiu outro grupo de 
moçambicanos para Cuba, 
que foi inaugurar a Escola 
Secundária 25 de Setembro, 
e eu segui no terceiro grupo 
que foi inaugurar a Escola 
Secundária 28 de 
Janeiro, em 
memória 

Primária Oficial de Taninga, em 1968. 
Mas para o ingresso houve grande 
impasse que levou a directora da es-
cola a requisitar o pai deste. Em causa 
estava a idade que já era considerada 
avançada para estar na pré-primária. 
E como solução, a directora da escola 
recomendou ao meu pai a ir-me regi-
star de novo, diminuindo pelo menos 
dois anos para poder frequentar a 
pré-primária. É assim que o meu pai, 
querendo-me ver a estudar, foi fazer 
o meu segundo registo como tendo 
nascido em 1960, contra o meu verda-
deiro ano de nascimento que é 1958.

Depois de fazer a 4ª classe, em 1973, 
tive que ir a Lourenço Marques, actual 
cidade de Maputo, para frequentar 
o ciclo preparatório na antiga Escola 
General Joaquim Machado, onde hoje 
funciona a Universidade Pedagógica 
de Maputo, localizada na antiga Rua 
Comandante Cardoso, agora Rua Car-
los Berrão. 

Depois disso fui frequentar a Escola 
Comercial e, em 1978, quando estava 
a frequentar a 9ª classe, fui seleccionado 
na turma, juntamente com outros estu-
dantes, para ir fazer o curso de pro-
fessores de Educação Política. 
Quando terminei o 
curso voltei 
nova-

Governo com poderes para fazer isso. 
O Estado pode recorrer à violência 
para capturar, maltratar e aniquilar 
Mariano Nhongo e seus comparsas”, 
defende Moyana, que diz que “não 
podemos passar a vida a gerir um 
Mariano Nhongo”, afirmando ter pena 
do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, que sempre apelou a Mariano 
Nhongo para se entregar, com vista a 
ser desmobilizado.

“Na minha óptica, o Chefe de Es-
tado não pode apelar todos os dias 
Mariano Nhongo para se entregar 
para ser desmobilizado. O Chefe de Es-
tado tem que apelar, mas quando ver 
que este não está a colaborar, tem po-
deres para accionar outros mecanis-
mos para que este colabore”, frisou 
Moyana em entrevista ao PÚBLICO, 
que começa falando do seu percurso.

Muitos conhecem Salomão Moy-
ana por causa do seu criticismo nas 
abordagens que faz sobre vários 
assuntos de interesse nacional. Mas 
poucos devem saber sobre este 
homem que, além de jornalista 
brilhante, é analista político e foi 
professor e sindicalista. Afinal qual 
é o seu percurso?

-Salomão Moyana é uma pessoa 
simples e igual a muitas outras. É filho 
de dois camponeses de Taninga, dis-
trito da Manhiça, na província de Ma-
puto, onde nasceu há 63 anos, a 
completar este ano no mês 
de Outubro.

Cresceu na pas-
torícia, cuidando 
de gado bovino e 
caprino do seu 
pai. Quando atin-
giu os 10 anos 
de idade en-
trou na pré-
primária, 
na Escola 

Salomão Moyana em entrevista ao PÚBLICO ao dia de nascimento de José Julián 
Martí Pérez, o Herói Nacional de Cuba, 
nascido em Havana a 28 de Janeiro de 
1853. Fundamos esta última escola em 
1979, tendo recebido as primeiras tur-
mas no mesmo ano. 

Como professor neste estabeleci-
mento de ensino, fiquei lá três anos e 
meio e regressei ao País em finais de 
1982. Após o meu regresso, no ano 
seguinte frequentei um pouco a Uni-
versidade, isto na Faculdade de Edu-
cação, onde cheguei 
a dispensar no 
curso de 
p r o -

fessores de 8ª, 9ª e 10ª classes.
No mesmo ano de 1983, havia uma 

vaga de jornalistas na Agência de In-
formação de Moçambique (AIM) e fui 
lá me apresentar. Quando fui testado, 
fui considerado apto para o exercício 
de jornalismo. Eu já estava interessado 
em mudar de carreira. Já não queria 
continuar na Educação, não porque 
não gostava, mas porque queria ter 
outras perspectivas. Então, passei para 

lá em Fevereiro de 1984, ocupando-
me de jornalismo até 

hoje.
Os meus 

primeiros dirigentes foram Carlos 
Cardoso, que era director da AIM, e o 
Fernando Lima, que era chefe da Re-
dacção desta agência de informação 
oficial. 

Na AIM estive lá durante três anos, 
contados a partir de 1984 até 1987, 
altura em que o então ministro da 
Informação, Teodato Hunguana, me 
transfere para a Sociedade do Notícias, 
numa altura em que eu me encon-
trava na província de Nampula, como 
delegado da AIM. Quando cheguei ao 
Notícias, trabalhei por uns quatro anos, 
tendo sido transferido, em 1991, para 
o Jornal Domingo, pelo então chefe 
da Redacção Mário Ferro.

No Jornal Domingo fiquei sub-chefe 
da Redacção e trabalhei até à criação da 
mediacoop, a 07 de Fevereiro de 1992. 
Nessa altura fomos desvinculados dos 
órgãos públicos para os quais trabalhá-
vamos e a 25 de Maio de 1992 criamos 
na mediacoop o jornal diário mediaFAX, 
na altura desatribuído por fax.

Como surge a ideia da media-
coop?

-Eu e Fernando Lima 
estávamos a participar 
numa conferência re-
gional sobre a liberdade 

de imprensa em Maseru, 
no Lesotho, em Setembro 

de 1990. Nessa altura, em 
Moçambique estava em curso 

o processo de revisão da Constituição 
de 1990. O Ante-projecto da Constitu-
ição havia sido lançado em Janeiro do 
mesmo ano, por Joaquim Chissano, 
na altura Presidente da República. 

Quando pegamos aquele 
documento e lemos vimos 

que não constava nen-
huma cláusula so-

bre a liberdade 
de imprensa. 

Daí cria-

mos um grupo de interesse que tinha 
pessoas mais velhas, como o caso de 
Leite de Vasconcelos, que liderava o 
grupo; outro era o Albino Magaia, in-
cluindo o Kok Nam, Fernando Lima e 
outras pessoas interessadas.

Este grupo foi ter com o Presidente 
Chissano, ao qual expôs a questão 
de ausência de uma cláusula sobre a 
liberdade de imprensa no Ante-pro-
jecto da Revisão da Constituição da 
República. Lembro-me que, na altura, 
nós tínhamos elaborado um docu-
mento intitulado Direito de Informação 
ao Povo que nós criamos. Foi fazer a 
entrega ao Presidente Chissano. 

Você não imagina o que aconteceu 
na véspera da entrega desse docu-
mento ao Presidente Chissano. Fomos 
todos amedrontados. O SNASP, hoje 
Serviço de Informação e Segurança 
do Estado (SISE), foi posto em acção. 
Andaram a telefonar para cada um 
de nós dizendo que saia lá dessa lista 
porque o Governo tem uma boa per-
spectiva consigo. Na sequência desta 
tentação, muitas pessoas desistiram, 
mas mesmo assim ficaram 65 jor-
nalistas na lista. Só que, depois de o 
Presidente Chissano aceitar a nossa 
inquietação (porque pensavam que o 
Presidente ia mandar-nos prender), a 
lista voltou a subir para pouco mais de 
100 jornalistas. Os que tinham desisti-
do voltaram. Então, o Presidente Chis-
sano disse para nós escrevermos o 
tipo de texto/cláusula que queríamos 
ver reflectido na Constituição. Assim, 
produzimos o chamado artigo 74 da 
Constituição de 1990, não esta actual 
em que a matéria sobre a liberdade 
de imprensa vem no artigo 48. Aliás, 
este artigo, repito, foram os jornalistas 
que escreveram e não os legisladores. 
Estávamos num momento de reivin-
dicação e crítica sobre como é que 

nós podemos fazer melhor para 
termos uma imprensa in-

dependente em Moçam-
bique. Então, quando 
eu e Lima 

estivemos 
na con-

ferência regional sobre a liberdade 
de imprensa em Maseru, quando 
voltamos, decidimos juntar alguns co-
legas, com os quais criamos uma em-
presa que era para fazermos a nossa 
reivindicação de forma organizada. 
Então, foi aí onde surgiu a mediacoop 
como uma cooperativa de jornalistas, 
juntando 13 jornalistas, entre os quais 
Carlos Cardoso, Kok Nam, Naita Us-
sene, Gil Laurenciano, António Elias, 
António Gumende, Fernando Manuel, 
Lourenço Jossias, Fernando Lima, eu 
próprio e outros.

Qual era o objectivo da media-
coop?

-O primeiro objectivo da mediacoop 
era lançar um semanário, mas depois 
viu que isso haveria de custar muito 
dinheiro. Então decidiu-se que Carlos 
Cardoso dirigisse uma publicação mais 
leve, que podia chamar atenção à co-
munidade doadora para nos apoiar. 
Surgiu assim o mediaFAX, tendo como 
primeiro editor o jornalista Carlos Car-
doso, isto a 25 de Maio de 1992.

Cardoso, como devem saber, era 
uma pessoa extremamente compe-
tente. Com Cardoso à cabeça do me-
diaFAX conseguimos ter visibilidade e 
partirmos para o semanário. Começa-
mos a ser convidados para Holanda, 
Estados Unidos da América (EUA) e 
Noruega para explicar o que era o 
grupo que tínhamos fundado. E assim 
começou a alargar-se a base de parce-
rias e mais fundos vieram que nos per-
mitiram lançar o semanário SAVANA, 
em Janeiro de 1994.

Cardoso era uma máquina e não 
tinha comparação no trabalho. Cardo-
so até tirava camisa na Redacção para 
escrever. O mesmo fazia na AIM, onde 
era meu director. Mas era uma pessoa 

de convicções fortes. 
Se ele acreditava 
numa ideia, 
n i n -

guém 
con-

se-

guia lhe tirar. Ele lutava por essa ideia 
até às últimas consequências. Ele não 
desistia das suas lutas. Não era uma 
pessoa que hoje acreditava numa 
coisa para amanhã mudar de ideia. 
Era uma pessoa muito convencida. 
Mas nem sempre as suas ideias triun-
favam. Quando se falou da instalação 
da SHOPRITE em Moçambique, Car-
doso criou um movimento forte con-
tra a ideia, alegando que a SHOPRITE 
haveria de matar o retalhista moçam-
bicano. 

Lembro-me também do meu 
grande amigo José Luís Cabaço, que 
uma vez chegou a dizer que Cardoso 
é um combatente de causas perdidas.

Como é que Salomão Moyana 
chega a editor do SAVANA?

-Em 1993, precisamente no mês de 
Agosto, fui eleito para ser editor de um 
jornal que ainda não existia, chamado 
SAVANA. Então, eu e mais um jo-
vem promissor, chamado Orlando 
Muchanga (falecido), que antes trab-
alhou comigo no Jornal Domingo, fo-
mos a Portugal para uma preparação, 
visando o lançamento do SAVANA. O 
logótipo que o semanário SAVANA os-
tenta, até hoje, trouxemo-lo do Porto, 
em Portugal, em 1993, onde ficamos 
três meses a fazer estágio técnico-
profissional para criarmos o jornal. Na 
altura não tínhamos experiências de 
criar jornais, mas sabíamos escrever 
em jornais, tendo valido a pena a for-
mação que tivemos em Portugal para 
materializar o nosso sonho que era de 
criar um jornal independente.

Como é que conseguiram con-
vencer Cardoso a voltar para o jor-
nalismo, numa altura em que este 
não queria saber mais deste ramo 
de actividade?

-Olha, o Cardoso teve desavenças 
com Teodato Hunguana, antigo 

ministro de Informação, que aca-
bou o demitindo da AIM, onde 
era director. Cardoso, aquando da 

criação da mediacoop, se encontrava 
na sua casa a pintar quadros 

e dizia que já não queria 
saber mais de jornalismo. 
Mas fomos pedir a ele para 
aderir ao grupo e acabou 

aceitando. Foi daí que o grupo 
estabeleceu a sua base em casa 

de Kok Nam, perto do STAE-Central, 
em Maputo. Ficamos ali vários meses 

a discutir coisas que nunca mais 
encontrávamos soluções. Até 
lembro-me de um dia termos 
tido um encontro com Albino 

Magaia, pedindo-lhe para integrar 
o grupo. Ele fez-nos uma pergunta 

interessante que ninguém soube re-
sponder. Ele disse: “está bem, eu posso 
integrar o grupo, mas qual é o colchão 
ideológico deste grupo?” Ninguém 
do grupo estava preparado para re-
sponder a questão, porque o que nós 
queríamos era liberdade de imprensa, 
uma imprensa livre, uma empresa não 
controlada. Naquela altura, a imprensa 

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Sumido por muito tempo, por força 
da incompatibilidade de funções que 
desempenha na Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), onde é vogal, Sa-
lomão Moyana, conhecido pelo seu 
criticismo e frontalidade nas abor-
dagens que faz sobre vários assuntos 
de interesse nacional, escolheu este 
semanário para quebrar o jejum, fa-
lando, entre outros, da questão do ter-
rorismo em Cabo Delgado, a chegada 
de forças estrangeiras para apoiar as 
FDS a combater o fenómeno, as in-
cursões da Junta Militar da Renamo, o 
processo de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR), fora o 
seu percurso que, também, é interes-
sante para conhecer.

Moyana diz em entrevista ao PÚ-
BLICO que, o Presidente Nyusi não 
assaltou o poder em Moç ambique, 
apontando que ele foi eleito demo-
craticamente e jurou defender a Con-
stituição e todos os cidadãos moçam-
bicanos, incluindo os que estão a ser 
alvos de ataques terroristas em Cabo 
Delgado. Agora, explica, o que está a 
acontecer é que existe uma corrente 
de legalismo estreito que interpreta 
tudo com base em artigo X, Y ou Z, 
numa perspectiva de amarrar o Presi-
dente ao legalismo, que até pode difi-
cultar o combate ao terrorismo. “Nós 
podemos até ficar a interpretar artigos, 
a levar expediente para aqui e para ali, 
mas a população a morrer. Isso não é 
o que deve ser feito. Temos que apoiar 
o pragmatismo do Presidente”, afirma 
Moyana, para quem o que o Presi-
dente está a fazer, como visa salvar 
cidadãos moçambicanos da chacina 
pelos terroristas, tem cobertura legal. 
O resto de formalismo há-de seguir 
depois, enquanto se salvou vidas. 

Moyane, que noutra variante re-
flecte sobre a questão da Junta 
Militar da Renamo, diz que o 
problema deste grupo é fácil 
de se resolver. “É só acciona-
rmos as forças. Nós temos 
afinal um Estado e um 

- Filipe Nyusi não assaltou o poder em Moç ambique. Ele foi eleito democraticamente e jurou defender a Constituição e 
a todos os cidadãos moçambicanos, incluindo aqueles que estão a ser alvos de ataques terroristas em Cabo Delgado.

Moyana, analista político e decano 
do jornalismo moçambicano, em 
grande entrevista ao PÚBLICO, diz 
que o que está a fazer o Presidente 
da República, como visa salvar ci-
dadãos moçambicanos da chacina 
dos terroristas, tem cobertura le-
gal, indicando que a questão de 
formalismo de que se fala em 
alguns sectores de opinião, é as-
sunto que pode ficar para depois, 
enquanto se salvou vidas.

mente à escola para terminar a 9ª classe. 
Quando ainda estávamos a tentar 

fazer a 9ª classe, sai a nossa colocação e 
a minha foi para a República de Cuba, 
em 1979, onde fui afecto como profes-
sor de Educação Política nas escolas 
moçambicanas.

Nessa altura já havia naquele 
país três escolas moçambicanas. 
As primeiras duas eram Escola 
Secundária Samora Machel e Esco-
la Secundária Eduardo Mondlane, 
que foram criadas pelo primeiro 
grupo de moçambicanos, em 
1977. O grupo de Castigo Langa, 
Gaspar Muniquela e outros 
quadros que acompanharam 
os alunos nessa altura. Em 
1978 seguiu outro grupo de 
moçambicanos para Cuba, 
que foi inaugurar a Escola 
Secundária 25 de Setembro, 
e eu segui no terceiro grupo 
que foi inaugurar a Escola 
Secundária 28 de 
Janeiro, em 
memória 

Primária Oficial de Taninga, em 1968. 
Mas para o ingresso houve grande 
impasse que levou a directora da es-
cola a requisitar o pai deste. Em causa 
estava a idade que já era considerada 
avançada para estar na pré-primária. 
E como solução, a directora da escola 
recomendou ao meu pai a ir-me regi-
star de novo, diminuindo pelo menos 
dois anos para poder frequentar a 
pré-primária. É assim que o meu pai, 
querendo-me ver a estudar, foi fazer 
o meu segundo registo como tendo 
nascido em 1960, contra o meu verda-
deiro ano de nascimento que é 1958.

Depois de fazer a 4ª classe, em 1973, 
tive que ir a Lourenço Marques, actual 
cidade de Maputo, para frequentar 
o ciclo preparatório na antiga Escola 
General Joaquim Machado, onde hoje 
funciona a Universidade Pedagógica 
de Maputo, localizada na antiga Rua 
Comandante Cardoso, agora Rua Car-
los Berrão. 

Depois disso fui frequentar a Escola 
Comercial e, em 1978, quando estava 
a frequentar a 9ª classe, fui seleccionado 
na turma, juntamente com outros estu-
dantes, para ir fazer o curso de pro-
fessores de Educação Política. 
Quando terminei o 
curso voltei 
nova-

Governo com poderes para fazer isso. 
O Estado pode recorrer à violência 
para capturar, maltratar e aniquilar 
Mariano Nhongo e seus comparsas”, 
defende Moyana, que diz que “não 
podemos passar a vida a gerir um 
Mariano Nhongo”, afirmando ter pena 
do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, que sempre apelou a Mariano 
Nhongo para se entregar, com vista a 
ser desmobilizado.

“Na minha óptica, o Chefe de Es-
tado não pode apelar todos os dias 
Mariano Nhongo para se entregar 
para ser desmobilizado. O Chefe de Es-
tado tem que apelar, mas quando ver 
que este não está a colaborar, tem po-
deres para accionar outros mecanis-
mos para que este colabore”, frisou 
Moyana em entrevista ao PÚBLICO, 
que começa falando do seu percurso.

Muitos conhecem Salomão Moy-
ana por causa do seu criticismo nas 
abordagens que faz sobre vários 
assuntos de interesse nacional. Mas 
poucos devem saber sobre este 
homem que, além de jornalista 
brilhante, é analista político e foi 
professor e sindicalista. Afinal qual 
é o seu percurso?

-Salomão Moyana é uma pessoa 
simples e igual a muitas outras. É filho 
de dois camponeses de Taninga, dis-
trito da Manhiça, na província de Ma-
puto, onde nasceu há 63 anos, a 
completar este ano no mês 
de Outubro.

Cresceu na pas-
torícia, cuidando 
de gado bovino e 
caprino do seu 
pai. Quando atin-
giu os 10 anos 
de idade en-
trou na pré-
primária, 
na Escola 

cação, onde cheguei 
a dispensar no 
curso de 
p r o -

me de jornalismo até 
hoje.

Os meus 

delegado da AIM. Quando cheguei ao 
Notícias, trabalhei por uns quatro anos, 
tendo sido transferido, em 1991, para 
o Jornal Domingo, pelo então chefe 
da Redacção Mário Ferro.

No Jornal Domingo fiquei sub-chefe 
da Redacção e trabalhei até à criação da 
mediacoop, a 07 de Fevereiro de 1992. mediacoop, a 07 de Fevereiro de 1992. mediacoop
Nessa altura fomos desvinculados dos 
órgãos públicos para os quais trabalhá-
vamos e a 25 de Maio de 1992 criamos 
na mediacoop o jornal diário mediacoop o jornal diário mediacoop mediaFAX, mediaFAX, mediaFAX
na altura desatribuído por fax.

Como surge a ideia da media-
coop?

-Eu e Fernando Lima 
estávamos a participar 
numa conferência re-
gional sobre a liberdade 

de imprensa em Maseru, 
no Lesotho, em Setembro 

de 1990. Nessa altura, em 
Moçambique estava em curso 

o processo de revisão da Constituição 
de 1990. O Ante-projecto da Constitu-
ição havia sido lançado em Janeiro do 
mesmo ano, por Joaquim Chissano, 
na altura Presidente da República. 

Quando pegamos aquele 
documento e lemos vimos 

que não constava nen-
huma cláusula so-

bre a liberdade 
de imprensa. 

Daí cria-

nós tínhamos elaborado um docu-
mento intitulado Direito de Informação 
ao Povo que nós criamos. Foi fazer a 
entrega ao Presidente Chissano. 

Você não imagina o que aconteceu 
na véspera da entrega desse docu-
mento ao Presidente Chissano. Fomos 
todos amedrontados. O SNASP, hoje 
Serviço de Informação e Segurança 
do Estado (SISE), foi posto em acção. 
Andaram a telefonar para cada um 
de nós dizendo que saia lá dessa lista 
porque o Governo tem uma boa per-
spectiva consigo. Na sequência desta 
tentação, muitas pessoas desistiram, 
mas mesmo assim ficaram 65 jor-
nalistas na lista. Só que, depois de o 
Presidente Chissano aceitar a nossa 
inquietação (porque pensavam que o 
Presidente ia mandar-nos prender), a 
lista voltou a subir para pouco mais de 
100 jornalistas. Os que tinham desisti-
do voltaram. Então, o Presidente Chis-
sano disse para nós escrevermos o 
tipo de texto/cláusula que queríamos 
ver reflectido na Constituição. Assim, 
produzimos o chamado artigo 74 da 
Constituição de 1990, não esta actual 
em que a matéria sobre a liberdade 
de imprensa vem no artigo 48. Aliás, 
este artigo, repito, foram os jornalistas 
que escreveram e não os legisladores. 
Estávamos num momento de reivin-
dicação e crítica sobre como é que 

nós podemos fazer melhor para 
termos uma imprensa in-

dependente em Moçam-
bique. Então, quando 
eu e Lima 

estivemos 
na con-

Lourenço Jossias, Fernando Lima, eu 
próprio e outros.

Qual era o objectivo da media-
coop?

-O primeiro objectivo da mediacoop
era lançar um semanário, mas depois 
viu que isso haveria de custar muito 
dinheiro. Então decidiu-se que Carlos 
Cardoso dirigisse uma publicação mais 
leve, que podia chamar atenção à co-
munidade doadora para nos apoiar. 
Surgiu assim o mediaFAX, tendo como mediaFAX, tendo como mediaFAX
primeiro editor o jornalista Carlos Car-
doso, isto a 25 de Maio de 1992.

Cardoso, como devem saber, era 
uma pessoa extremamente compe-
tente. Com Cardoso à cabeça do me-
diaFAX conseguimos ter visibilidade e diaFAX conseguimos ter visibilidade e diaFAX
partirmos para o semanário. Começa-
mos a ser convidados para Holanda, 
Estados Unidos da América (EUA) e 
Noruega para explicar o que era o 
grupo que tínhamos fundado. E assim 
começou a alargar-se a base de parce-
rias e mais fundos vieram que nos per-
mitiram lançar o semanário SAVANA, 
em Janeiro de 1994.

Cardoso era uma máquina e não 
tinha comparação no trabalho. Cardo-
so até tirava camisa na Redacção para 
escrever. O mesmo fazia na AIM, onde 
era meu director. Mas era uma pessoa 

de convicções fortes. 
Se ele acreditava 
numa ideia, 
n i n -

guém 
con-

se-

bicano. 
Lembro-me também do meu 

grande amigo José Luís Cabaço, que 
uma vez chegou a dizer que Cardoso 
é um combatente de causas perdidas.

Como é que Salomão Moyana 
chega a editor do SAVANA?

-Em 1993, precisamente no mês de 
Agosto, fui eleito para ser editor de um 
jornal que ainda não existia, chamado 
SAVANA. Então, eu e mais um jo-
vem promissor, chamado Orlando 
Muchanga (falecido), que antes trab-
alhou comigo no Jornal Domingo, fo-
mos a Portugal para uma preparação, 
visando o lançamento do SAVANA. O 
logótipo que o semanário SAVANA os-
tenta, até hoje, trouxemo-lo do Porto, 
em Portugal, em 1993, onde ficamos 
três meses a fazer estágio técnico-
profissional para criarmos o jornal. Na 
altura não tínhamos experiências de 
criar jornais, mas sabíamos escrever 
em jornais, tendo valido a pena a for-
mação que tivemos em Portugal para 
materializar o nosso sonho que era de 
criar um jornal independente.

Como é que conseguiram con-
vencer Cardoso a voltar para o jor-
nalismo, numa altura em que este 
não queria saber mais deste ramo 
de actividade?

-Olha, o Cardoso teve desavenças 
com Teodato Hunguana, antigo 

ministro de Informação, que aca-
bou o demitindo da AIM, onde 
era director. Cardoso, aquando da 

criação da mediacoop
na sua casa a pintar quadros 

e dizia que já não queria 
saber mais de jornalismo. 
Mas fomos pedir a ele para 
aderir ao grupo e acabou 

aceitando. Foi daí que o grupo 
estabeleceu a sua base em casa 

de Kok Nam, perto do STAE-Central, 
em Maputo. Ficamos ali vários meses 

a discutir coisas que nunca mais 
encontrávamos soluções. Até 
lembro-me de um dia termos 
tido um encontro com Albino 

Magaia, pedindo-lhe para integrar 
o grupo. Ele fez-nos uma pergunta 

interessante que ninguém soube re-
sponder. Ele disse: “está bem, eu posso 
integrar o grupo, mas qual é o colchão 
ideológico deste grupo?” Ninguém 
do grupo estava preparado para re-
sponder a questão, porque o que nós 
queríamos era liberdade de imprensa, 
uma imprensa livre, uma empresa não 
controlada. Naquela altura, a imprensa 

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Sumido por muito tempo, por força 
da incompatibilidade de funções que 
desempenha na Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), onde é vogal, Sa-
lomão Moyana, conhecido pelo seu 
criticismo e frontalidade nas abor-
dagens que faz sobre vários assuntos 
de interesse nacional, escolheu este 
semanário para quebrar o jejum, fa-
lando, entre outros, da questão do ter-
rorismo em Cabo Delgado, a chegada 
de forças estrangeiras para apoiar as 
FDS a combater o fenómeno, as in-
cursões da Junta Militar da Renamo, o 
processo de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR), fora o 
seu percurso que, também, é interes-

Moyana diz em entrevista ao PÚ-
BLICO que, o Presidente Nyusi não 
assaltou o poder em Moç ambique, 
apontando que ele foi eleito demo-
craticamente e jurou defender a Con-
stituição e todos os cidadãos moçam-
bicanos, incluindo os que estão a ser 
alvos de ataques terroristas em Cabo 
Delgado. Agora, explica, o que está a 
acontecer é que existe uma corrente 
de legalismo estreito que interpreta 
tudo com base em artigo X, Y ou Z, 
numa perspectiva de amarrar o Presi-
dente ao legalismo, que até pode difi-
cultar o combate ao terrorismo. “Nós 
podemos até ficar a interpretar artigos, 
a levar expediente para aqui e para ali, 
mas a população a morrer. Isso não é 
o que deve ser feito. Temos que apoiar 
o pragmatismo do Presidente”, afirma 
Moyana, para quem o que o Presi-
dente está a fazer, como visa salvar 
cidadãos moçambicanos da chacina 
pelos terroristas, tem cobertura legal. 
O resto de formalismo há-de seguir 
depois, enquanto se salvou vidas. 

Moyane, que noutra variante re-
flecte sobre a questão da Junta 
Militar da Renamo, diz que o 
problema deste grupo é fácil 
de se resolver. “É só acciona-
rmos as forças. Nós temos 
afinal um Estado e um 

a todos os cidadãos moçambicanos, incluindo aqueles que estão a ser alvos de ataques terroristas em Cabo Delgado.
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“Na área de Awassa, quatro pes-
soas foram mortas e um conjunto de 
equipamento foi capturado: uma RPG 
(granada lançada por foguete), uma 
metralhadora média, três metralha-
doras e uma variedade de medica-
mentos. Duas pessoas foram mortas 
no mesmo dia, 24, que estavam numa 
motorizada, numa emboscada, entre 
Mbau e Awasse. Capturámos duas 
metralhadoras, uma pistola, oito revis-
tas, um computador portátil, incluindo 
alguns documentos escritos em Swa-
hili”, avançou Ronald Rwivanga, porta-
voz do exército do Ruanda.

Dois dias depois, já na segunda-fei-
ra, dia 26 de Julho, os terroristas regista-
ram mais baixas. “Cinco pessoas foram 
mortas, de novo, em Awasse, capturá-
mos oito metralhadoras, granadas 
lançadas por foguete e uma pistola”, 
destacou.

Na quarta-feira, dia 28, uma base 
das tropas do Ruanda foi atacada e, 
em reacção, mais três terroristas foram 
abatidos.

“Uma pessoa foi morta durante um 
ataque à nossa base, sem casualidades 
do nosso lado. Capturámos duas 
granadas lançadas por foguete, uma 
metralhadora e, enquanto levávamos 
um dos nossos feridos ao hospital, 
caímos numa emboscada, mas tratá-
mos de atirar para trás, tendo matado 
dois, nenhum dos nossos soldados 
foi ferido na emboscada”, revelou o 
porta-voz do exército do Ruanda que 

Abusos do Juiz e do Procurador agitam Chókwè

que, na verdade, a solicitação da cap-
tura de Carmídio Sitoe teria sido dada 
pelo Procurador-chefe distrital, Pedro 
Nhabongo, e chancelada pelo Juiz, 
que emitiu o respectivo mandado de 
captura.

Por isso, e porque estavam inconfor-
mados, o mandatário judicial e a família 
do detido dirigiram-se à Procuradoria 
Distrital de Chókwè, onde verificaram 
que, afinal, o mandado de captura, 
cuja cópia está na posse do Jornal PÚ-
BLICO, havia sido emitido sem qualquer 
tipo de processo que estaria em curso 
naquela instância judicial.

Estranhamente, prosseguem os 
familiares, naquele preciso memento, 
uma funcionária da Procuradoria dis-

trital estaria ainda a organizar os papéis 
com vista a arquitectar um processo, 
como forma de justificar a prisão do 
cidadão Carmídio Araújo Sitoe. “Con-
statamos também que na Procuradoria 
Distrital de Chókwè, bem como no Tri-
bunal daquele distrito, não havia qual-
quer registo no livro ou processo aberto 
que justificasse a emissão do mandado, 
e, por essa razão, este mandado de 
captura não indicava o número do 
processo em causa. Apenas ficamos a 
saber que Carmídio Sitoe ficou detido 
por causa de uma fotografia que tirou 
na África do Sul, na qual aparece en-
costado numa viatura”, explicaram os 
familiares.

Em seguida, as fontes referem que 

o mandatário judicial da vítima solici-
tou uma audiência com o Procurador 
Pedro Nhabongo, o qual, quando foi 
confrontado e questionado sobre a 
não existência de processo e das ilegali-
dades por detrás da detenção daquele 
cidadão, prometeu resolver o barulho o 
mais breve possível.

“Só que nada fez, tão-pouco conse-
guiu exibir o processo em curso que 
justificasse o mandado de captura”, 
deploram os familiares, que classificam 
este comportamento de abuso de 
poder e perseguição de pessoas, ale-
gadamente por ostentar bens que “eles 
também têm”.

Aliás, fontes contactadas pela nossa 
reportagem indicam que a detenção 
daquele cidadão foi na base de um 
mandado ilegal que não reúne os req-
uisitos previstos na lei, mas mesmo as-
sim o Procurador distrital deu o seu aval, 
sabendo que o mesmo não indicava o 
número do processo ou autos.

Além disso, observam os denun-
ciantes, “o mandado de captura não 
continha a indicação do facto que mo-
tivou a detenção e das circunstâncias 
que legalmente a fundamentam, nos 
termos da alínea c) do número 1 do 
artigo 301º do CPP; o nome constante 
no mandado não corresponde ao do 
detido; a detenção do arguido não foi 
antecedida de audição na presença de 
um advogado, e, por último, a vítima 
não foi informada sobre o motivo da 
sua detenção”.

Para piorar a situação, acrescentam 
os familiares, o detido foi mantido de 
forma ilegal nas celas do Comando 
da PRM de Chókwè, desde o dia 16 de 
Julho de 2021 até ao dia 22 de Julho 
de 2021, sem ser presente ao Juiz de 
Instrução Criminal para a manutenção 
ou validação da sua captura, numa 
clara violação da Lei, e, cima de tudo, o 
suposto mandado de captura indica-
va que o jovem Carmídio Sitoe deveria 
ser conduzido ao Estabelecimento 
Penitenciário de Guijá e não às celas da 
PRM distrital.

Ainda na sequência dos question-
amentos feitos pelo advogado da 
vítima, os familiares contam que foram 
informados por alguns agentes da 
PRM que o Procurador distrital chegou 
a dirigir-se ao Comando Distrital para 
comprovar a detenção do queixoso, 
tendo instruído verbalmente ao oficial 
de permanência para mantê-lo encar-
cerado até quando ele quisesse.

Na ocasião, “os agentes da PRM que 
estavam em serviço, sobretudo o ofi-
cial de permanência, teriam exigido ao 
Procurador a exibição de uma cópia do 
mandado de captura, mas ele absteve-
se de fazê-lo. Por esta razão, até ao dia 
22 de Julho não existia no Comando 
Distrital da PRM de Chókwè cópia do 
mandado de captura e tão-pouco 
existe o registo de entrada do detido”, 
salientaram.

Entretanto, e em face da alegada ta-
manha violação e abuso de autoridade 
pelos magistrados, a Comandante Dis-
trital da PRM em Chókwè contestou 
a atitude do Procurador com o funda-
mento de inexistência de um docu-
mento que justificasse a detenção do 
arguido naquela unidade policial. 

“Mesmo com esta contestação, o 
Procurador fez ouvidos de mercador e 
manteve o jovem Carmídio Sitoe de-
tido sem culpa formada”, desabafam os 
familiares.

Com efeito, os queixosos afirmam 
que desde aquela data o cidadão Car-
mídio Araújo Sitoe foi sujeito a uma 
detenção ilegal, porque esta não cum-
priu os pressupostos preconizados no 
artigo 300 e seguintes do Código de 
Processo Penal, os quais determinam 
que “fora de flagrante delito, a deten-
ção só pode ser efectuada mediante 
mandado de juiz, se se tratar de caso 
em que é admissível a prisão preven-
tiva e existirem elementos que tornem 
fundado o receio de fuga".

Paradoxalmente, quando a família 
já mantinha contactos com a Pro-
curadora-Geral da República, o Juiz-
Presidente de Gaza e com o Presidente 
do Tribunal Supremo, “por volta das 
16 horas, do passado dia 22 de Julho 
de 2021, o Procurador Pedro Nhab-
ongo dirigiu-se ao Comando Distrital 
da PRM de Chókwè e, sem qualquer 
mandado assinado pelo Juiz, orientou 
verbalmente a libertação do jovem 
detido, o que deixa claro- segundo os 
familiares- que esta detenção teve mo-
tivações inteiramente pessoais, relacio-
nadas com a disputa de quem tem a 
melhor viatura no distrito de Chókwè”.

E ainda sublinham� “o próprio Juiz 
assinante do mandado de captura cir-
cula, também, com uma viatura que 
ainda apresenta matrícula sul-africana, 
havendo por isso dúvidas sobre a sua 
regularização em Moçambique, as-
sim como no local de origem, numa 
altura em que a Autoridade Tributária 
de Moçambique está a apertar o cerco 
contra os sonegadores de pagamento 
de impostos”.

A família do jovem lamenta o facto 
de o Procurador ter ordenado a sol-
tura sem qualquer mandado judicial, 
tendo em consideração que o mesmo 
não tem competência para ordenar 
soltura, violando o disposto no artigo 
304 e outros aplicáveis do Código de 
Processo Penal.

Referem ainda que o mandado de 
captura do detido foi emitido a pedido 
do Procurador, sem um processo regis-
tado que o sustentasse e, apesar de 
o mandatário judicial ter protestado, 
por escrito, aquele magistrado não fez 
nada no sentido de submetê-lo tem-
pestivamente ao JIC para a legalização 
da prisão, tendo, na sequência, optado 
por soltá-lo sem obediência das formali-
dades legais.

Não há paz nem ordem, e muito 
menos justiça no distrito de Chók-
wè, na província de Gaza, tudo 
porque o Juiz-Presidente do Tri-
bunal Judicial e o Procurador-che-
fe distrital abusam da autoridade, 
ordenando, sempre que lhes 
apetece, a prisão de pessoas sem 
culpa formada. O último caso, que 
levou a população a manifestar-
se junto destas duas instituições 
de administração de Justiça e a 
remeter uma queixa ao Conselho 
Superior das Magistraturas Judi-
cial e do Ministério Público, ocor-
reu no dia 16 de Julho passado, 
quando foi detido nas celas do 
Comando Distrital da Polícia da 
República de Moçambique (PRM) 
de Chókwè, Carmídio Sitoe, jo-
vem de apenas 22 anos de idade, 
a pedido do Procurador-chefe dis-
trital, Pedro Nhabongo, e chance-
lada pelo Juiz Justino Bungane, 
alegadamente porque anda em 
viatura igual a do magistrado.

Segundo familiares do jovem Carmí-
dio Araújo Sitoe, de 22 anos de idade, 
que denunciaram o caso também ao 
Jornal PÚBLICO, os alegados filmes dos 
dois magistrados começaram no dia 10 
de Julho passado, quando agentes do 
Serviço Nacional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC), do distrito de Chókwè, 
notificaram o cidadão Carmídio Araújo 
Sitoe, de 22 anos de idade, estudante 
e residente naquele distrito, para com-
parecer naquele órgão coadjuvante do 
Ministério Público.

A história reza ainda que depois de 
receber a notificação, a vítima entrou 
em contacto com o seu advogado, que 
por sua vez tentou inteirar-se das razões 
junto do SERNIC do distrito de Chókwè.

“Só que, no meio de tanta conversa 
e concertação, ficou devidamente 
combinado que o seu constituinte, 
acompanhado por si ou por outro 
mandatário judicial, devia se apresen-
tar naquele local no dia 16 de Julho 
de 2021, pelas 9.00 horas, para uma 
audição, alegadamente por uma 
foto postada no FACEBOOK”, relata a 
família.

Sucede que no dia combinado para 
a apresentação, antes da hora marcada, 
os agentes do SERNIC capturaram a víti-
ma Carmídio Araújo Sitoe e obrigaram-
no a assinar documentos previamente 
elaborados, sem a presença do seu ad-
vogado e sem ter lido o seu conteúdo.

A agitação da população ganharia 
mais campo quando, de acordo com 
a família, o advogado, já no Comando 
Distrital da PRM de Chókwè, precisa-
mente no sector onde funciona o SER-
NIC, ficou a saber que o seu constituinte 
já estava encarcerado, em cumprimen-
to da ordem de um mandado de cap-
tura emitido pelo Juiz Justino Bungane, 
no dia 06 de Julho de 2021.

Os familiares da vítima dos alegados 
abusos de autoridade, protagonizados 
pelos dois magistrados, acrescentam 

Viatura usada pelo juíz de Chókwè

Mandado de captura dado como ilegal

Força Ruandesa evita assalto à Awasse

na ocasião, fez saber que, durante o 
ataque à base, um soldado ruandês foi 
ferido, estando em recuperação numa 
unidade hospitalar.

No entanto, notícias divulgadas 
por agências internacionais no dia 
22 de Julho, indicam que uma outra 
operação terá acontecido na Vila de 
Quionga, onde os terroristas terão sido 
encontrados pela tropa ruandesa que 
na altura fazia a patrulha. “Enquanto 
alguns insurgentes recuavam em 
direcção à fronteira com a Tanzânia, 
um total de 30 foram mortos pelos 
homens do Ruanda. No final da tarde, 
as RDF (Rwanda Defence Force) ainda 

patrulhavam as áreas”. 
A mesma informação foi divulgada 

pelo jornal sul-africano Daily Maver-
ick, quarta-feira passada. Confrontado 
com esta notícia, em conferência de 
imprensa, o porta-voz do Ministério 
da Defesa Nacional, Omar Saranga, 
não confirmou, mas também não des-
mentiu. “Esse é um objectivo operacio-
nal a que não posso responder. Quem 
pode responder é o comandante da 
força. Neste momento o inimigo pode 
estar atento às nossas acções para en-
tender a direcção que iremos tomar. 
Sobre onde estará o Comando-geral 
da tropa, nada posso referenciar”, disse 
o porta-voz, citado pelos jornais inter-
nacionais.

Refira-se que a tropa ruandesa, que 
se encontra em Moçambique desde 
o passado dia 09 de Julho para com-
bater os ataques terroristas na provín-
cia de Cabo Delgado, é liderada pelo 
temível Major General Innocent Ka-
bandana, conhecido por perseguir e 
assassinar opositores de Paul Kagame 
no estrangeiro.

Innocent Kabandana já esteve nos 
Estados Unidos da América (EUA), Ca-
nadá, República Democrática do Con-
go, Burundi e alguns países de África 
em missões de “extermínio” de oposi-
tores do Presidente ruandês. Desde 

A presença da força ruandesa em 
Moçambique, em apoio aos es-
forços do Governo no combate 
ao terrorismo em Cabo Delgado, 
começou a produzir os primeiros 
resultados operativos, descritos 
como bons. O exemplo é a "liquida-
ção” de um total de 30 terroristas 
pelas Forças de Defesa e da Polí-
cia Nacional do Ruanda na vila de 
Quionga, distrito de Palma e na lo-
calidade de Awasse, no distrito da 
Mocímboa da Praia, onde os insur-
gentes tentavam tomar de assalto. 
Estes dados foram anunciados em 
conferência de imprensa orientada 
pelo Coronel e porta-voz do exér-
cito Ruandês, Ronald Rwivanga, 
que destacou que estas operações 
terão sido realizadas no período 
compreendido entre sábado ante-
passado e a quarta-feira passada.

2020 comanda a Academia Militar do 
Ruanda. 

Por exemplo, nos EUA, onde trab-
alhou por cinco anos, foi responsável 
pela eliminação de diversos cidadãos 
ruandeses, tidos como incómodos 
ao sistema político vigente. Já na 
República Democrática do Congo e 
no Burundi, de acordo com o jornal 
ruandês Great Lakes Post, atacou alde-
ias dos nativos e matou refugiados da 
etnia hutu. Aliás, na década de 90, ga-
rante também o jornal ruandês Jambo 
News, Kabandana foi responsável pelo 
assassinato de três bispos, nove pa-
dres, um crente e uma criança de oito 
anos de idade.

No entanto, citado pela agência 
noticiosa alemã DW, o Ministro da 
Defesa de Moçambique disse que 
os terroristas estão a ser abatidos e 
se encontram "numa situação muito 
dramática", em resultado de "opera-
ções intensas" que decorrem em Cabo 
Delgado.

"O que devemos assegurar ao povo 
moçambicano é que os terroristas 
neste momento se encontram numa 
situação muito dramática, porque as 
operações estão a ser intensas e eles 
estão a ser fustigados”, disse sexta-feira, 

30 de Julho, Jaime Neto, à margem da 
cerimónia de acreditação de novos 
adidos militares, em Maputo.

O Ministro da Defesa disse ser difícil 
contabilizar o número de insurgentes 
abatidos nas operações, numa reacção 
a um anúncio feito pelas autoridades 
do Ruanda, em Kigali, sobre o abate 
de 14 terroristas em Cabo Delgado em 
operações desenvolvidas pelo contin-
gente daquele país que está no Norte 
de Moçambique.

"Não foi abatido apenas este núme-
ro [de terroristas]. Trata-se do que foi 
contabilizado do lado do Ruanda, 
mas as nossas operações aéreas, as-
sim como terrestres, têm estado a de-
senvolver um trabalho muito grande", 
referiu Jaime Neto.

"É muito difícil [estimar o número 
de terroristas abatidos], mas a verdade 
é que estão a sofrer baixas e muitas", 
concluiu o governante.

As Forças de Defesa e Segurança de 
Moçambique contam, desde o início 
do mês, com o apoio de mil militares 
e polícias do Ruanda para a luta con-
tra os grupos armados, no quadro de 
um acordo bilateral entre o Governo 
moçambicano e as autoridades de 
Kigali.

Ronald Rwivanga

Situação dramática para terroristas em Cabo Delgado

- E circulam em viaturas luxuosas com matrícula estrangeira e sem a regularização pertinente em relação ao imposto de importação 

DESTAQUE DESTAQUE
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Bravo Rapazes! Um olhar à nossa Administração Pública

Secretário Permanente

É a vida...

Editorial

Jornal Público Assinatura 2021

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

As primeiras notícias que nos 
chegam da província de Cabo Del-
gado, 24 dias depois da chegada 
de tropas ruandesas ao país, sem 
falar de tantas outras que incluem 
angolanas, tswanas e sul-africa-
nas, para apoiarem as Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) na luta 
contra o terrorismo, são bastante 
animadoras e acalentam muita 
esperança no seio dos moçambi-
canos. Também mostram clara-
mente que Moçambique não está 
sozinho na luta que faz contra o 
fenómeno, responsável pela crise 
humanitária que se instalou na 
região Norte do país.

Sabemos que, do lado dos ter-
roristas, as coisas começaram a 
amargar, com efeito, a partir da 
semana passada, após um con-
fronto que culminou com o “abate” 
de 30 terroristas pelas forças de 
Kigali. A operação ocorreu em 
Quionga, distrito de Palma, onde 
os terroristas que acabaram aba-
tidos estavam com muitos outros 
que, temendo pelas suas vidas, 
recuaram para a fronteira com a 
Tanzânia, um país até agora visto 
como estratégico na luta contra o 
terrorismo em Moçambique, mas 

as dúvidas persistem com relação 
à vontade deste em aderir aos es-
forços do solo pátrio, pois, com a 
morte de John Magufuli, o nível de 
amizade com aquele país, conheci-
do como bastião das independên-
cias africanas, baixou muito.

Mas não é só em Quionga onde 
os ruandeses estão a produzir re-
sultados satisfatórios, pois há out-
ros 14  terroristas que foram mortos 
em operações levadas a cabo pelas 
forças ruandesas, na localidade de 
Awasse, no distrito de Mocímboa 
da Praia. Na área de Awasse, quatro 
pessoas foram igualmente mortas 
e um conjunto de equipamento foi 
capturado: uma RPG (granada lan-
çada por foguete), uma metralha-
dora média, três metralhadoras e 
uma variedade de medicamentos. 
Duas pessoas que estavam numa 
motorizada, numa emboscada, 
entre Mbau e Awasse, foram mor-
tas na mesma ocasião. As forças 
ruandesas capturaram ainda duas 
metralhadoras, uma pistola, oito 
revistas, um computador portátil, 
incluindo alguns documentos es-
critos em Swahili, conforme Ron-
ald Rwivanga, porta-voz do Exér-
cito do Ruanda.

O Canhão

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

Leoa é o signo desta mulher. Tal 
como pode ser sol ou fogo. É só uma 
questão de distância. Em primeiro lugar, 
as leoas são populares, mas com uma 
calma responsável acabam se tornan-
do líderes de uma família, de um grupo, 
de uma sala de aulas, de um lugar etc. 
A leoa governa como uma rainha, mas 
de uma forma tão bela, cativante e calo-
rosa. Eu, pessoalmente, carrego essa 
experiência por ser esposo de uma leoa 
há mais de 20 anos. 

Não acho que seja recomendável 

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

O cargo do Secretário Permanente 
tem suscitado acalorados debates em 
determinados círculos da sociedade 
moçambicana, não só pela termino-
logia que faz um paralelismo com o 
Secretário-Geral, Secretário Executivo, 
Secretário Particular, Secretário das Re-
lações Públicas, como também pelo 
conteúdo das respectivas funções. Um 
Secretário Permanente ou Secretário-
Geral – noutras esferas também conhe-
cido como Primeiro Secretário – geral-
mente é o líder ou chefe de operações 
administrativas de uma instituição 
pública, de uma organização, de um 
sindicato, partido político, associação ou 
confissão religiosa. No contexto geral é 
responsável por conduzir ou participar 
de reuniões de alto nível em nome da 
organização e tomar decisões em rela-
ção a toda a organização. 

O cargo de Secretário-Geral ou 
Secretário Permanente requer boa 
preparação académica e técnico-
profissional, exige conhecimento ad-
equado do ministério e sua memória, 
experiência, excelentes habilidades de 
liderança, organização, comunicação, 
domínio da legislação, entre outros. Ele 
deve partir debaixo e galgar degraus 
acima, para preencher e consolidar 
o lugar. A capacidade de lidar com o 
estresse ou tomar decisões «à ponta 
da navalha» incorpora o risco a correr 
no conjunto das tarefas, para ser bem-
sucedido. As viagens internas e exter-
nas são frequentes, para se encontrar 
com líderes de outras províncias ou 
regiões, organizações similares ou não, 
para estabelecer parcerias ou celebrar 
contratos bilaterais ou multilaterais. Por 

provocar uma leoa, uma revolução ou 
achar que a mesa do bar é a praça do 
barulho. Há uma leoa ali e o que é belo 
nem sempre é frágil.

Então, se ela é uma Rainha, você de-
verá ser... o Rei… Não é qualquer um 
que vai sentar no trono ao lado de uma 
leoa. Ela não vai permitir que isso seja, 
trocar o sobrenome real por um sobre-
nome de outros. 

Domar o coração de leoa não é 
tarefa fácil. Mas tudo é possível se a sua 
alma não for pequena. Acrescento: 
estas mulheres são humanamente ir-
resistíveis. É difícil enxergá-las com tanta 
luz e atracção saída pelos poros dela. É 
necessária uma bela dose de coragem 
e confiança para dar em cima das leoas. 

Elas têm plena consciência que são 
a grande disputa da noite, mercadoria 
de luxo, o troféu da casa. Convencidas, 
também são. Elas são isso mesmo. Eu é 
que estou a dizer em voz alta.

Caro leitor. Mulher leoa não quer ba-

rulho. Ela não tem esse carácter. Não foi 
moldada para tal. Mulher leoa dá-se por 
satisfeita, se ela quiser estar consigo e ela 
faz o amor, o coração do guizo. 

Na maior parte do tempo, ela é 
este ser vivo maravilhoso, dócil, de ol-
hos agradáveis, uma figura plácida e 
adorável. Mas este é apenas o papel que 
ela interpreta porque tem feito sucesso 
até hoje. Elas adoram presentes. Você 
precisa estar bem apresentado e tudo 
tem que ser de um extremo bom. Elas 
são vibrantes e magnéticas. Elas não 
querem e nem aceitam transformar o 
parceiro num fraco ou desmerecer sua 
masculinidade. Afinal é você que vai as-
sumir o comando?

Agora, se tens em casa uma leoa, po-
des crer que te sentirás o tal Rei. Porque 
ela é tudo. Atrás de uma grande mul-
her está um grande homem. Dedico 
esta crónica à minha esposa e àquelas 
mulheres que nasceram neste mês de 
Agosto. Parabéns leoas. Fui…

No dia 26 de Julho último, os 
insurgentes terão registado mais 
baixas. Cinco pessoas foram mor-
tas, de novo, em Awasse, e captu-
radas oito metralhadoras, grana-
das lançadas por foguete e uma 
pistola.

Já no dia 28 do mesmo mês, três 
terroristas que estavam num gru-
po que tentou sem sucesso atacar 
uma base dos ruandeses foram 
abatidos. Outros dois terroristas 
foram capturados no local.

Durante o ataque à base, um sol-
dado ruandês foi ferido, estando 
em recuperação numa unidade 
hospitalar. No entanto, em am-
biente de guerra, isto é normal e 
acreditamos que a vítima tenha a 
consciência de que no combate 
morre-se. 

Pelo excelente trabalho que as 
tropas ruandesas estão a fazer em 
Cabo Delgado, os nossos parabéns 
e encorajámo-las a manter a sua 
bravura. 

Lembre-se que a tropa que 
hoje está a produzir os primeiros 
resultados no Teatro Operacio-
nal Norte foi a mais contestada 
quando chegou a Moçambique, 
alegadamente por o Presidente 

da República, Filipe Nyusi, não 
ter observado o formalismo na 
aceitação desta força. Na verdade, 
como anota o entrevistado da se-
mana, Salomão Moyana, a onda 
de contestação envolveu uma 
corrente de legalismo estreito, 
com a mania de interpretar tudo 
com base em artigo X ou Y, ques-
tionando, entretanto, o facto de a 
chegada desta força não ter sido 
antecedida de uma comunicação 
à Assembleia da República, ques-
tionamento que peca por não dar 
valor à salvação de pessoas que es-
tão a morrer em Cabo Delgado por 
causa dos ataques dos terroristas. É 
que a questão do formalismo que 
se levanta nesta matéria é algo que 
pode seguir seus trâmites depois, 
enquanto se salvam vidas neste 
momento. 

Como podem ver, esta corrente 
que tenta contrariar o Chefe de 
Estado que, por inerência de fun-
ções que desempenha é igual-
mente Comandante-chefe das 
FDS, visa di� cultar o esforço que 

está a ser feito pelo Governo para 
se combater o terrorismo em Cabo 
Delgado. Esquece-se que o terror-
ismo que afecta hoje a província 
de Cabo Delgado amanhã pode 
estar na capital do país e ou em 
qualquer outro canto do país, se 
calhar, com maiores danos que os 
que estão a se registar agora em 
Cabo Delgado.

O esforço que o Presidente da 
República está a fazer para se com-
bater o terrorismo merece o apoio 
de todos nós, porque o resultado 
pretendido, ao ser alcançado, os 
benefícios virão para todos nós. 
O Presidente da República tem le-
gitimidade para fazer o que está a 
fazer. O Presidente da República, 
como diz Salomão Moyana, não 
assaltou o poder em Moç ambique. 
Ele foi eleito democraticamente 
e jurou defender a Constituição e 
todos os cidadãos moçambicanos, 
mas para que o seu trabalho saia 
nas perfeitas condições, o Presi-
dente precisa de colaboração de 
todos nós.

ANA EDUARDO RIBEIRO  

Uma expressão portuguesa. Uma 
expressão universal. Lembremos a 
música do Frank Sinatra, That́ s life… 
That’s all the people say… Com altos 
e baixos lá vamos todos vivendo a 
vidinha. Umas vezes felizes, outras 
tristes, esperançosos e desgostosos, a 
vida é tão mais colorida quanto mais 
experiências vivemos. Se à primeira 
vista, esta expressão pode soar a resig-
nação com teor amargo, não deixa de 
revelar é uma capacidade de relativi-
zar, de aceitação dos tais movimentos 
ascendentes e descendentes. Frase de 
gente madura e com experiência de 
vida acumulada.  Sabedoria do senso 
comum.

Lembremos o filme do Robert Alt-

exemplo, o Secretário-Geral de uma 
organização religiosa pode reunir-se 
com líderes de outras organizações 
para arrecadar fundos e novas parce-
rias ou até mesmo para discutir fusões 
ou cisões, conforme os casos.

Frequentemente, o Secretário Per-
manente ou Secretário-Geral também 
é responsável pela supervisão e mel-
horia das relações financeiras de sua 
organização, bem como por manter a 
imagem pública positiva da mesma. 
Para manter tantos contactos quanto 
os secretários permanentes ou gerais 
normalmente têm, bem como para 
fazer novos, geralmente há muitas 
reuniões, podem ser almoços, confer-
ências por telefone nos actuais vídeo-
conferências, seminários presenciais e 
virtuais, workshops ou encontros téc-
nicos. (Fonte: <https://oque-e.com/o-
que-um-secretario-geral-faz/>. Acesso 
em 22 de Julho de 2021). 

O maior expoente da função de Se-
cretário-Geral encontra-se na Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), em que 
ele é o principal funcionário administra-
tivo da organização. É ele quem chefia 
o Secretariado, que é um dos seis prin-
cipais órgãos das Nações Unidas – ao 
lado da Assembleia Geral, do Conselho 
de Segurança, do Conselho Económico 
e Social, do Conselho de Tutela e da 
Corte Internacional de Justiça (artigo 7 
da Carta da ONU). 

Como chefe administrativo do es-
critório da organização, o Secretário-
Geral participa das reuniões realizadas 
por outros órgãos da ONU e tem a atri-
buição de elaborar um relatório anual 
à Assembleia Geral sobre os trabalhos 
da organização (artigo 98 da Carta da 
ONU). Os relatórios por si elaborados 
ganham grande visibilidade, porque 
ele reporta o estado da política mundial 
e do progresso em direcção aos objec-
tivos da ONU, oferecendo uma tomada 
de consciência global acerca da neces-

man, de 1993, Short Cuts: Cenas da 
Vida, com uma multiplicidade opu-
lente de personagens. Vidas cruzadas 
de alguns com  outros, cenas de intimi-
dade onde nos sentimos dentro de 
portas nas tramas de cada dinâmica. 
Vidas algumas tão diferentes entre si, 
cada qual com a sua carga dramática 
e em simultânea uma rica perspectiva 
da realidade abrangente de todos. 
Somos assim capazes de nos identi-
ficar com a idiossincrasia de cada um, 
com a experiência de todos. A forma 
como a narrativa é apresentada, todos 
são protagonistas e como tal, o nosso 
olhar é igualmente transversal ao cap-
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munidade para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC). 

No ano de 2000 dirigia os destinos 
de Moçambique um diplomata nato – 
Joaquim Chissano – e crê-se que foi nas 
circunstâncias da sua orientação que se 
criou a figura de Secretário Permanente 
(SP), através do Decreto nº 46/2000, 
de 28 de Novembro (BR 47, I Série, 2º 
Suplemento, de 28 de Novembro de 
2000). O diploma legal inicia com uma 
afirmação profissional: «Havendo ne-
cessidade de garantir o exercício per-
manente de uma direcção executiva in-
terna ao nível dos Ministérios impõe-se 
a criação de uma função que assegure a 
gestão administrativa e a coordenação 
da execução e controlo de actividades e 
garanta a permanente continuidade da 
capacidade operativa do sector».

Sucede, porém, que com funda-
mento nas dinâmicas administrativas 
desenvolvidas na sequência das Refor-
mas do Sector Público foi reajustada a 
abordagem sobre a figura do SP. Com 
efeito, em 2009 a Unidade Técnica da 
Reforma do Sector Público (UTRESP) 
apresentou um balanço da imple-
mentação do Programa da Reforma 
do Sector Público de 2008, aprovado 
na XI Sessão do Conselho de Ministros. 
Foi exactamente em 2008 que foram 
redefinidos o âmbito da actuação, o 
conjunto das competências e as regras 
de nomeação de SP, através do Decreto 
nº 54/2008, de 30 de Dezembro (BR 52, 
I Série, 8º Suplemento, de 20/12/2008). 
O diploma suprime, subtil e estrategica-
mente, o horizonte temporal do SP.

Parece-nos que o novo diploma le-
gal faz recuar e esvazia a interpretação-
base sobre a figura do SP, repescando 
a figura de Secretário-Geral extinta. 
Está a ganhar forma a coincidência do 
início de funções do Ministro recém-
nomeado com o SP, em contradição à 
continuidade. Não está em discussão se 
o SP deve ou não subordinar-se ao Min-

vida. Alcançando um conhecimento 
profundo das múltiplas vidas, tec-
emos uma maior capacidade de 
aceitação do sucedâneo de acontec-
imentos connosco e com os outros, 
ora sendo nós ou os outros o objecto 
de observação. E assim com esta per-
spectiva, perante as situações difíceis, 
podemos até sair de um lugar de au-
tocomiseração e vitimização. Afinal, 
entendendo a dimensão humana 
(universal) que vivemos, ganhamos 
consciência e responsabilidade em 
mudar o rumo. Podemos escolher 
melhor ou aceitar somente transfor-
mar a experiência em conhecimento 

istro e Vice-Ministro, porque é natural, o 
entendimento é de que o SP não rep-
resenta o Governo que cessou ou que 
acaba de tomar posse, ele representa o 
Estado que não tem prazo de vigência, 
em consequência da natureza da sua 
missão. A designação “permanente” 
significa manter-se em actividade em 
momentos em que o país tem ou não 
Governo, como acontece nos intervalos 
depois das eleições gerais, em que o 
Governo se exonera em bloco, para 
dar liberdade de escolha ao candidato 
vencedor, nas suas consultas para for-
mar novo Governo. 

Por regra, o SP é quem recebe o 
novo Ministro nomeado, apresenta-lhe 
um informe detalhado sobre recursos 
humanos, financeiros, patrimoniais e 
projectos de seguimento. Ele entrega o 
ministério, os dossiers e litígios em curso. 
Ora, no dia 4 de Maio de 2020 tomaram 
posse cerca de 10 SPs dos ministérios e, 
conforme a lei, da confiança dos respec-
tivos ministros. Sendo a confiança uma 
manifestação pessoal e intransmissível, 
significa que a vigência do mandato do 
SP coincide com o mandato do respec-
tivo ministro, deitando por terra não só 
o estratégico termo «Permanente», mas 
também toda a doutrina que alimenta 
o perfil, o âmbito de actuação e as com-
petências deste profissional da primeira 
linha na hierarquia administrativa. Neste 
modelo resulta claro que estamos a re-
cuar e não a evoluir.

As consequências mais próximas – 
na nossa modesta opinião – reflectem-
se na descontinuidade da actividade 
administrativa e insegurança funcional. 
Mais: actualmente nota-se que um 
funcionário profissionalmente compe-
tente é encarado como arrogante, não 
confiável e perigoso. Assim, a confiança 
que a lei destaca pode puxar incom-
petência e falta de profissionalismo, e 
promover o nepotismo, o regionalismo 
e discriminação política.

e antecipar novas e melhores situa-
ções para a futuro. Evoluímos como 
pessoas ao coleccionar a diversidade 
das múltiplas experiências, e as-
sim integramos os aspectos bons e 
maus da vida de modo cada vez mais 
maduro e com respeito pelo que é 
plural e diferente. E, podendo haver 
aparentemente vidas mais fáceis do 
que outras, não se pode categorizar 
da mesma forma em relação às ex-
periências das vidas interiores, afec-
tivas e reflexivas de cada um, umas 
melhores do que outras. Todas as vi-
das possuem um profundo interesse 
e valor. (In Observador.pt)

sidade de cooperação entre os Estados. 
(Fonte: <https://www.politize.com.br/
secretario-geral-da-onu/>. Acesso em 
23/07/2021).

Voltando ao nosso caso do Secre-
tário Permanente, a melhor compreen-
são pode ser obtida a partir da análise 
do Decreto nº 8/75, de 26 de Agosto (BR 
27, I Série, de 26/08/1975), em que foi 
criado o posto de Secretário-Geral do 
Ministério, de nomeação presidencial, 
para dirigir as actividades administrati-
vas, sob orientação do Ministro e Vice-
Ministro, de modo a fazer cobertura do 
«funcionamento dos organismos de-
pendentes do Ministério», para além da 
competência que, por conveniência de 
serviço, lhe fosse delegada (nºs 1 e 2 do 
artigo 2). No mesmo diploma são regu-
ladas as funções do Chefe de Gabinete 
do Ministro e dos Secretários Particular 
e de Relações Públicas. 

Durante a vigência dos Secretários-
Gerais e na sequência das relações bilat-
erais com outros países, Moçambique 
confrontou-se e sujeitou-se mesmo 
a um certo desconforto diplomático 
nos grupos bilaterais de trabalho, quer 
na abordagem administrativa como 
noutras áreas afins. É que nos países 
vizinhos, por sinal Anglo-Saxónicos, o 
cargo de Secretário Permanente é uma 
verdadeira autoridade da Administra-
ção Pública. Considerando esse facto e 
tendo em atenção que as actividades 
exercidas pelo Secretário-Geral não 
eram permanentes, surgiu a neces-
sidade de harmonizar as funções, de 
modo a obter ganhos internos e exter-
nos: (i) eliminar a descontinuidade da 
actividade administrativa nos ministé-
rios, criando uma ponte administrativa 
entre um governo e outro; (ii) fortalecer 
o equilíbrio das equipas bilaterais de tra-
balho em matéria administrativa com 
os seus homólogos no exterior, com 
destaque para os múltiplos assuntos 
relacionados com os programas da Co-

tar a vivência interior um a um. No fim, 
saímos desta imersão cinematográfica 
talvez mais humanos, pois ao mergul-
har no âmago de cada personagem, 
alcançamos a compreensão de to-
dos, sem julgamentos e maior con-
hecimento da vida (s). Em sintonia, lá 
ressoa de fundo a música do Sinatra, 
apurando o sentido do filme.

Quanto mais histórias de vida 
conhecemos, mais entendemos o 
significado disto do que é a vida… 
Ampliamos o entendimento das 
possíveis situações e circunstâncias 
vividas por cada um, por cada vida, 
pelas diferentes fases de uma mesma 
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Sistema Eléctrico Macaloge inaugurado

PR Visita Instalações da Central Solar de MatchedjeJoel Nyumaio apela à maior vigilância

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

Nesta comunicação, para o analista, 
Filipe Nyusi revelou, mais uma vez, o 
seu sentido de Estado e patriótico, e 
preocupação pela busca incessante 
de soluções para os desafios que o 
País enfrenta, principalmente para o 
terrorismo em Cabo Delgado, através 
de busca de apoios da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), que aprovou o envio de três 
mil homens, enquadrados na Força 
de Alerta, e do Ruanda, que pronta-
mente, e em solidariedade com o 
povo moçambicano, despachou mil 
homens, por via de acordos celebra-
dos entre as partes.

Para Joel Nhumaio, “o Presidente Fil-
ipe Jacinto Nyusi foi oportuno e lúcido 
na sua comunicação porque trouxe, até 
aqui, aspectos pouco conhecidos so-
bre o terrorismo em Moçambique, sua 
génese e formas de actuação. Foi tam-
bém oportuno porque soube esperar o 
momento crucial, embora numa altura 
tão difícil, que Moçambique deve saber 
amar-se a si próprio e olhar para o futuro 
confiadamente”, disse.

Na conversa que manteve quinta-
feira com o Jornal PÚBLICO, o bis-
neto do Imperador de Gaza e analista 
político considera que “Filipe Nyusi 
teve uma excelente e positiva comuni-
cação e espero que, no futuro, sirva de 
motor central que ajude Moçambique 
e os moçambicanos a ultrapassar os 
desafios que resultam do extremismo 
que grassa Cabo Delgado desde Outu-
bro de 2017; a desestabilização militar 
na região Centro, protagonizada pela 
Junta Militar da Renamo, e pela crise 
pandémica e a apadrinhar o regresso 
à normalidade”, desejou.

Relativamente à presença de for-
ças estrangeiras no País, Joel Nhu-
maio começou por explicar que o 
terrorismo é um fenómeno global, 
com consequências a nível nacional, 
regional e internacional. “Por isso é 
dever de todos os Estados e povos 
combater este mal, porque ninguém 
conhece a vítima do amanha”, defende 
o membro sénior da Frelimo que, na 
sua análise, recorda que Moçambique 
é membro de pleno direito de várias 
organizações regionais, continentais e 
internacionais.

“Quero com estas palavras dizer que 
a participação de exércitos de países 
da SADC e do Ruanda no combate 
ao terrorismo em Cabo Delgado não 
se trata de um caso inédito ou isolado. 
Não! E se recuarmos para a história de 
libertação dos povos vamos ver que 
o nosso próprio País esteve envolvido 
em várias missões, com destaque 
para a paz no Burundi; no Zimbabwe, 
na República da Tanzânia, com con-
tinuidade no Uganda contra Iddi Amin 
Dada. Moçambique treinou o embrião 
das Forças Armadas do Uganda em 
Montepuez, as Forças de Timor-Leste 
e, de forma aberta, com consequên-
cias para Moçambique, apoiou os 
nossos irmãos da África do Sul na luta 
contra o regime do Apartheid”. 

Como se pode depreender, ob-

as de base do nosso Estado devem 
mobilizar-se no combate à desinfor-
mação que tenta inviabilizar os vários 
esforços e iniciativas do Governo, sa-
biamente chefiado pelo engenheiro 
Filipe Nyusi, sobretudo mo que con-
cerne às causas do terrorismo e na sua 
identidade. Por isso, estes dois factores 
assumem-se como fundamentais 
para a devolução da vida normal e da 
estabilidade política e social do País, e o 
camarada Presidente Nyusi se tem evi-
denciado como o centro de decisões 
oportunas, lúcidas e estratégicas para 
a situação que o nosso País atravessa”, 
destacou o bisneto de Ngungunhane.

COMBATER A DESINFORMA-
ÇÃO PARA VENCER A COVID-19

Ainda nesta conversa bastante 
animada com o PÚBLICO, o analista e 
político enalteceu igualmente os pas-

Assim, durante a sua estadia no 
Niassa, o Chefe do Estado dirigir na 
manhã do dia 29 de Julho, a cerimónia 
de inauguração do Centro Digital da 
TVM da Cidade de Lichinga e ainda 
no mesmo dia, deslocou-se ao Posto 
Administrativo de Itepela, distrito de 
Ngaúma, para inaugurar a Linha de 
Energia Eléctrica de Itepela. No se-
gundo dia 30 Julho, o Presidente Nyusi 
inaugurou no Posto Administrativo de 
Matchedje, distrito de Sanga, a Central 
Solar de Matchedje e no Posto Ad-
ministrativo de Macaloge, inaugurou 
a Linha de Energia Eléctrica de Maca-
loge. Sábado, ultimo dia da sua visita 

Presidente Nyusi anunciou triunfo 
da luta contra o terrorismo

Infraestruturas reduzem 
assimetrias e distribuem riqueza

servou o Presidente da Fundação 
Ngungunhane, “Moçambique esteve 
envolvido em várias outras missões 
de paz como observador, e em todas 
elas não cobrou nada em troca a estes 
países, e não seria desta vez que os 
países irmãos exigiriam um preço para 
ajudar a combater o terrorismo, que é 
uma ameaça a região, ao continente e 
ao mundo”.

Nesse diapasão, Joel Nhumaio 
apela aos moçambicanos a manter-se 
calmos e serenos porque, de acordo 
com a comunicação à Nação do Presi-
dente Filipe Nysusi, a participação do 
Ruanda enquadra-se no princípio de 
solidariedade para uma causa nobre e 
comum, e por isso não tem preço, pois 
trata-se de salvar vidas humanas, evitar 
a decapitação de pessoas e a destru-
ição de bens e infra-estruturas públicas 
e privadas, não apenas com intenções 
ou estudos.

O contingente da SADC, que se 
prepara para apoiar Moçambique 

sos que o Governo tem estado a dar 
na luta contra a COVID-19, principal-
mente na redução e contenção dos 
impactos da pandemia na economia 
e, consequentemente, na vida dos 
moçambicanos.

Para Joel Nhumaio, o Presidente da 
República foi assertivo na sua última 
comunicação à Nação, no âmbito do 
Estado de Calamidade Pública sobre 
a COVID-19, ao anunciar o reforço e 
agravamento das medidas. Já no nível 
IV, o Chefe de Estado determinou a 
suspensão de aulas presenciais de to-
dos os subsistemas de ensino público 
e privado, o encerramento de cultos 
religiosos em todo o território nacio-
nal e aumentou em mais uma hora o 
período do recolher obrigatório, pas-
sando a vigorar das 21:00 às 4:00 horas 
da manhã.

A Função Pública reduziu o horário 
de funcionamento, passando a funcio-

a província do Niassa, o Presidente da 
República orientou no distrito de Mec-

com actos, sendo que alguns países 
como Botswana, África do Sul, Angola 
já anunciaram o envio de tropas e o 
respectivo equipamento logístico, tem 
enquadramento jurídico no Tratado 
Pacto de Defesa Mútua da SADC e no 
Protocolo de Cooperação nas Áreas 
de Política, Defesa e Segurança, todos 
ratificados pelo nosso País, e ainda no 
Acordo Operacional Básico – Acordo de 
Estatuto de Forças (SOFA) para a Missão 
da SADC em Moçambique (SAMIM), tal 
como referiu o Chefe de Estado.

“Devo uma vez mais parafrasear, 
saudar e enaltecer o discurso do Presi-
dente Nyusi na primeira comunicação 
à Nação sobre a situação do terrorismo 
em Cabo Delgado, porque está mais 
que claro e evidente que o mandato 
das forças estrangeiras é de exclusi-
vamente ajudar as Forças de Defesa 
e Segurança no terreno a restaurar a 
segurança, tranquilidade e permitir a 
retomada da normalidade, para con-
solidar a paz definitiva”, anotou o bis-

nar das 8:00 da manhã às 14:00 horas.
Na ocasião, Filipe Nyusi descreveu 

a situação da COVID-19 em Moçam-
bique como grave e apelou ao empen-
ho de todos para controlar a situação.

O analista denuncia a existência de 
uma corrente da sociedade que se 
tem  esforçado em desmobilizar os 
moçambicanos, através da difusão de 
informações falsas nas redes sociais 
para não cumprir com as orientações 
emanadas pelo Ministério da Saúde 
e desrespeitar o decreto presidencial 
que introduz medidas de prevenção, 
combate e mitigação da pandemia da 
COVID-19.

“A todas estas pessoas chamo de 
assassinos e inimigos do povo. Não faz 
sentido, nem se entende os reais mo-
tivos destas pessoas quando desinfor-
mam a população para não tomar a 
vacina contra a COVID-19, a continuar 
a promover festas privadas e aglom-

ula, a celebração do Dia Internacional 
do Fiscal da Floresta e Fauna Bravia. 

Longe de dividir opiniões, a comunicação à Nação sobre a situação do terrorismo em Cabo Delgado, proferida 
pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, reúne consenso no seio dos moçambicanos, que por via do 
membro sénior da Frelimo, Presidente da Fundação Ngungunhane e analista político, Joel Nhumaio, classifica 
como positiva, oportuna e lúcida porque detalhou, pela primeira vez, os passos que estão a ser dados pelo Gov-
erno para parar com o sofrimento dos moçambicanos e devolver a paz e tranquilidade nas zonas afectadas. Para 
o nosso entrevistado, com a chegada das tropas ruandesas e da SADC, incluindo a capacitação e equipamento 
das Forcas de Defesa e Segurança (FDS), Filipe Nyusi anunciou a caminhada triunfal contra os inimigos do povo 
que atacam, assassinam, destroem, raptam e saqueiam bens e infra-estruturas públicas e privadas em Cabo Del-
gado, e desestabilizam a região Centro do País. Entretanto, chama a atenção de todos os moçambicanos para se 
apropriarem destes esforços do Governo, reforçando e dinamizando a vigilância no seio das comunidades e com-
batendo a desinformação.

A provisão de serviços essenciais a 
população é a forma ideal e trans-
parente de fazer justiça social, lutar 
contra as assimetrias e distribuir 
riqueza, afirmou o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, depois 
de inaugurar a Central Solar de 
Matchedje, localizada no Posto 
Administrativo de Matchedje, dis-
trito de Sanga; a Linha de Energia 
Eléctrica de Macaloge no Posto 
Administrativo de Macaloge inclu-
indo a Linha de Energia Eléctrica 
de Itepela, no distrito de Ngaúma. 
Sábado, último dia da visita de 
trabalho que o Presidente da 
República vinha efectuando desde 
quinta-feira, orientou no distrito 
de Mecula, a cerimónia da celebra-
ção do Dia Internacional do Fiscal 
da Floresta e Fauna Bravia. 

neto de Ngungunhane.
Realçou ainda as palavras do Presi-

dente da República e Comandante-
Chefe das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS), quando sublinhou que 
“não deve existir nenhuma razão para 
se recear a presença e intervenção, 
nem das Forças da SADC, nem do 
contingente do Ruanda. Ninguém pe-
diu uma recompensa a Moçambique 
por estar a apoiar a salvação de vidas 
dos moçambicanos. É o contrário, de-
vemos saudar aqueles que se juntam a 
nós para erradicar o terrorismo. Juntos 
e de forma coordenada, todas estas 
forças ajudarão a repor a tranquilidade 
em Cabo Delgado”.

Aliás, ̎quero agora apelar aos 
moçambicanos a envolver-se tam-
bém nesta luta porque não é, nem 
pode ser somente do Presidente da 
República. É de todos os moçambi-
canos, os quais defendo que devem 
sentir-se orgulhos em fazer parte das 
soluções e não do problema”.

erados. Portanto, estas pessoas, que 
deveriam se orgulhar como moçam-
bicanos de ter uma das mais baixas 
taxas de infecção e contaminação por 
COVID-19 na região, mostram-se estar 
em luta contra a vida dos seus próprios 
irmãos e vizinhos”, deplora o presiden-
te da Fundação Ngungunhane.

Nesta observação, Joel Nhumaio 
volta a destacar o papel preponder-
ante que as lideranças comunitárias e 
de base, como os chefes de quarteirão, 
de 10 casas e o secretário de bairro, 
desempenham nesta luta contra a 
pandemia, por via de mobilização, pri-
meiro, nas próprias famílias, depois na 
comunidade, e por último no bairro.

“A vigilância deve ser a nossa princi-
pal arma contra a COVID-19”, indicou, 
para de seguida recomendar a estas 
lideranças para reforçar e dinamizar a 
difusão de mensagens de prevenção 
em línguas locais e a elevação de pa-

A comemoração desta data coin-
cide com a adesão de Moçambique 
no “The Giant Club”, uma organização 
que visa intensificar a protecção de ele-
fantes, e tem como alguns membros 
de destaque os Presidentes do Qué-
nia, Ruanda, Botswana e Gabão.

Na sua intervenção, Filipe Nyusi fez 
sabre que a inauguração da Central 
Solar de Matchedje, na província de 
Niassa vai abranger cerca de 400 famí-
lias, tendo sublinhado que a infraestru-
tura contribuirá para a criação de activi-
dades de geração de renda.

A central solar de Matchedje, tem 
capacidade de 200 MW e a mesma faz 
parte do plano do Governo de fazer 
chegar a energia a mais de 10 milhões 
de moçambicanos até ao final deste 

Nesse contexto, Nhumaio chama 
atenção à opinião pública moçambi-
cana no sentido de se apropriar dos 
esforços que o Governo do Presidente 
Filipe Nyusi tem vindo a desenvolver 
para combater o terrorismo e devolver 
a estabilidade política, militar e a paz 
que todos sonham. 

“Temos exemplos de países do Pri-
meiro Mundo e com mais recentes 
tecnologias de comunicação e infor-
mação que foram alvos de ataques 
terroristas e que, para o seu combate, 
necessitaram da conjugação de sin-
ergias de vários países. Falo dos Es-
tados Unidos da América, que a 11 
de Setembro de 2011 sofreram um 
atentado terrorista que derrubou as 
torres gémeas. Temos estado a ver 
atentados terroristas na França, e por 
aí fora”, referiu o analista político, que 
prossegue apelando à sociedade civil 
para trocar as lentes dos olhos com 
que vê e analise a situação de Cabo 
Delgado e as intervenções do Gover-
no enquanto fenómeno global e com 
várias ramificações.

Citando as palavras do académico 
e professor de Relações Internacionais, 
Calton Cadeado, o nosso entrevistado 
sublinhou que “com os terroristas e 
bandidos nunca se negoceia. Estes 
devem sim ser combatidos e extintos”, 
porque minam e condicionam o de-
senvolvimento de qualquer Estado.

Por isso defende que para o alcance 
deste desiderato comum, que é com-
bater e extinguir o terrorismo do solo 
moçambicano, existem dois caminhos 
que os moçambicanos devem seguir.

“Falo primeiro da necessidade de 
reforçar e redobrar esforços na vigilân-
cia pela população de Cabo Delgado 
e do País, no geral. Aqui chamo à cola-
ção o papel desempenhado depois 
da Independência Nacional, em 1975, 
pelos grupos dinamizadores no reforço 
da unidade nacional, na liderança e 
presença do Estado, na prevenção e 
combate aos conflitos sociais e na con-
strução daquele que queremos que 
seja o “Homem novo de hoje -  que são 
jovens com sentido de pátria, jovens 
que participem activamente nas várias 
tarefas de construção do País e defesa 
da soberania, no desenvolvimento da 
Nação moçambicana e jovens que não 
se deixam vender nem vender a sua pá-
tria em troca de falsas promessas”.

Nesta acepção, Joel Nhumaio en-
tende que tal como no passado, hoje, 
e mais do que nunca, os secretários 
dos bairros, chefes de quarteirão e de 
10 casas são chamados a assumir a 
vanguarda da luta contra o terrorismo, 
contra os ataques armados, criminali-
dade e todos os outros males sociais, 
devendo para isso conhecer cada 
centímetro do seu território; devem 
conhecer cada um dos membros 
da sua comunidade, saber quem é, 
donde vem, o que faz e com quem se 
relaciona no seu dia-a-dia.

Como segundo caminho a ser 
seguido, o analista político indicou o 
combate à desinformação e desmo-
bilização da população contra as de-
cisões do Governo.

“Na mesma linha, estas estrutur-

drão de higiene individual e pública, 
da consciência a respeito da higiene 
dos cidadãos, através do uso escru-
puloso da máscara e a separação da 
roupa usada diariamente, sobretudo 
os sapatos, que se têm mostrado um 
grande transmissor de doenças.

“Se usarmos sempre as máscaras, 
fora de prevenir-nos da COVID-19, 
o nosso nível de saúde vai melhorar 
bastante porque a maioria das doen-
ças que afectam os moçambicanos 
entram pelas vias respiratórias”, disse.

“Por isso saúdo todo o esforço de 
Sua Excia, engenheiro Filipe Jacinto 
Nyusi, Presidente da República, pela 
contínua diplomacia silenciosa e 
política, traduzidos pela chegada ao 
nosso País de 11 milhões de doses de 
vacinas da COVID-19, adquiridas pelo 
Governo de Moçambique. Este feito 
é inigualável, quando comparamos 
com os países da região”.

mandato.
Na ocasião, o chefe do Estado sub-

linhou que a energia contribui para 
o florescimento da indústria, no au-
mento da produção, bem como na 
melhoria das condições de vida da 
população.

Assegurou, ainda, que através do 
projecto “Energia para Todos”, o Gov-
erno continuará a intensificar as suas 
intervenções com vista a aumentar o 
acesso a energia nas zonas rurais, com 
destaque para as energias renováveis, 
energia limpa, pelo seu carácter pecu-
liar de fácil e rápida implementação 
em zonas exigentes.

Sobre o acesso a energia, o Presi-
dente da República avançou que 
tem vindo a crescer e ronda nos 39%, 
sendo 35% da rede eléctrica nacional e 
quatro por cento fora da rede nacional.

No final das inaugurações, o Presi-
dente da República afirmou que a 
provisão de serviços essenciais a pop-
ulação é a forma ideal e transparente 
de fazer justiça social, lutar contra as 
assimetrias e distribuir riqueza.

Destacou também que, “Há vezes 
que nós fazemos confusão; distribuição 
de riquezas. Tive a ocasião de explicar 
uma vez que não existe uma parte onde 
há um saco de dinheiro, as cobranças 
das taxas, depois que se passa a dividir 
nas famílias. Como é que se faz, é levar 
água, energia, é fazer estrada onde todos 
nós usamos, postos de saúde com toda 
a assistência. Ao levar a energia eléctrica 
ao domicílio dos moçambicanos, o meu 
governo fomenta o desenvolvimento e 
garante que as famílias prosperem por 
via do incentivo do uso produtivo da 
energia; é isso que nós esperamos que 
aconteça aqui em Itepela”.

Refira-se que nesta deslocação à 
província de Niassa, o Presidente Nyusi 
fazia-se acompanhar pelos Ministros dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo Ndlovu; dos Recursos 
Minerais e Energia, Ernesto Max Tonela; 
Transportes e Comunicações, Janfar Ab-
dulai; da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze; 
Quadros da Presidência da República e 
de outras instituições do Estado.

Segundo o analista político Joel Nhumaio

- E defende ainda a necessidade de se combater a desinformação como forma de vencer-se a COVID-19

- Afirmou Presidente da República no Niassa
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NACIONAL
Durante vários anos no jornal-

ismo, onde começou como simples 
repórter até assumir cargos do 
topo, o que pôde aprender e o que 
deu para acrescentar?

-Eu aprendi muitas coisas no jornal-
ismo. O jornalismo foi para mim uma 
grande escola, depois da Educação, 
onde aprendi muito também. Apren-
di coisas incríveis no jornalismo e uma 
delas é a capacidade de resistência. É 
muito importante ter esta capacidade 
para resistir a várias intempéries sociais, 
económicas, políticas e até físicas. É só 
ver, quando se lança o Programa de 
Reestruturação Económica (PRE), em 
1987, no ano seguinte sou expulso 
de Nampula. É difícil entender como 
você expulsa um cidadão do País dele, 
mandando sair de uma província para 
outra. Muitas vezes fui enxovalhado. 
Tive muitas contradições na altura 

com o governador de Nampula, Gas-
par Horácio Mateus Zimba. Ele me 
desafiou por várias vezes, mas pude 
resistir e estou aqui até hoje, como 
jornalista e com alguma capacidade 
de intervenção em vários assuntos de 
interesse nacional.

Consta que na mediacoop teve 
desavenças com Fernando Lima e 
acabaram terminando em tribunal. 
O que na verdade aconteceu?

-Não aconteceu nada. São aquelas 
coisas em que, quando as pessoas 
estão numa reunião, discute-se ide-
ias e, depois, não se entendem. Uma 
das pessoas fica nervosa e começa a 
exaltar. Para completar a sua exalta-
ção, começa logo a empurrar o outro, 
então, é mais ou menos isso que acon-
teceu.

Tratando-se de atitude de um 
amigo e colega, o perdoou?

-Na altura eu não me senti bem 
com aquilo. Queria levar o caso até às 

velho, já falecido, que trabalhava para 
o Washington Post, nos EUA. O velho 
tinha 45 anos de experiência e já lhe 
ofereceram cargos para assumir, mas 
ele nunca aceitou, porque ele dizia que 
a sua liberdade ficaria diminuída. Dizia 
ainda que não quer ficar no gabinete, 
porque o seu trabalho como jornalista 
é na rua. Agora, pergunte-me quanto 
é que ele ganhava como repórter? 
Ganhava o mesmo que o director do 
Jornal, porque não ganhava em fun-
ção do cargo, mas em função da ex-
periência e da capacidade que ele tem. 
Agora, em Moçambique está tudo cat-
egorizado e, muitos, quando entram 
para o jornalismo a sua primeira preo-
cupação é aceder ao cargo de chefia 
para garantir o melhor salário. Não há 
preparo para isso. Por isso temos hoje 
os jornais e as televisões que temos, 
sem conteúdos desejáveis, porque 
os seus editores não têm experiên-

cia. O pior é que ninguém quer ficar 
como simples repórter, porque não 
vai receber o que o editor e o director 
recebem, lutando todos por assumir 
estes últimos cargos, mesmo sabendo 
que não estão suficientemente pre-
parados para tal.

Então, é isso que faz com que as pes-
soas corram para ser editores e quan-
do chegam lá, já não escrevem, ficam 
burocratas, ou preferem sair para as 
ONGs que oferecem melhores salários 
que aqueles pagos pelas empresas 
jornalísticas.

A maneira como está moldada a 
carreira jornalística em Moçambique 
não dá recompensa ao jornalista, do 
ponto de vista material e financeiro. 
E há uma teoria que diz que “não é 
necessário olhar para a questão mate-
rial”, mas a realidade mostra que isso é 
necessário. O jornalista precisa ter um 
carro para andar. O jornalista precisa 
ter um bom salário para não se tornar 
vulnerável ao suborno diante das suas 
fontes. O jornalista precisa ter uma vida 
familiar organizada. Ninguém aceitaria 
sofrer só porque é jornalista. É preciso 

era controlada pelo Ministério 
de Informação, e nós, no documento 
sobre o Direito de Informação ao Povo, 
uma das coisas que nós advogávamos 
era a extinção do Ministério de Infor-
mação, o que apenas veio a acontecer 
em Dezembro de 1994, quando Joa-
quim Chissano, depois de eleito nas 
primeiras eleições, não nomeou ne-
nhum ministro de Informação. Então, 
o último ministro de Informação foi o 
falecido Rafael Magune, antigo quadro 
da Rádio Moçambique (RM).

Como é que acolheram a extin-
ção do Ministério de Informação?

-Com a extinção do Ministério de 
Informação ficámos felizes porque era 
isso que nós queríamos. Não quería-
mos que, numa sociedade democráti-
ca e de pluralismo de informação, o 
Ministério de Informação continuasse 
a controlar os media. Aliás, nos tem-
pos em que tínhamos este Ministé-
rio, lembro-me, havia uma coisa às 
segundas-feiras, chamada Conselho 
Editorial do Ministério de Informação. 
No encontro, os editores recebiam 
orientações sobre o que deviam ou 
não escrever ao longo da semana. Isso 
era muito caricato e, por isso, quando 
não se nomeou, depois das primeiras 
eleições democráticas, um ministro 
para o sector de Informação aplaudi-
mos a medida.      

Mas além do SAVANA, Salomão 
Moyana esteve em frente da cria-
ção doutras publicações. Aceita fa-
lar disso?

-Para além do SAVANA, onde fui edi-
tor por 9 anos, fui também fundador 
doutros jornais. Ainda lembro-me, 
no SAVANA, quando íamos lançar a 
primeira edição, há muitos que não 
acreditavam na materialização do 
projecto. Quando o jornal saiu à rua 
todos começaram a festejar, porque 
já era necessário um jornal indepen-
dente, isso a 21 de Janeiro de 1994. 
Depois fiquei lá como editor durante 
9 anos, tendo saído em 2002, quando 
na própria cooperativa, que já não era 
cooperativa, tinha passado para Socie-
dade Anónima (SA), surgiu um novo 
contexto. 

Do SAVANA saí com Lourenço Jos-
sias, que também integrava os 13 jor-
nalistas que fundaram a mediaCoop. 
Quando saímos do SAVANA fomos 
criar o Jornal ZAMBEZE. Eu fiquei di-
rector do órgão e Lourenço Jossias 
editor. Neste jornal tínhamos admitido 
alguns sócios, pensando que eles trar-
iam um capital para investir na empre-
sa, mas em cinco anos não investiram 
nem um tostão. Na sequência disso, 
eu e Lourenço Jossias decidimos de-
ixar a empresa com eles e fomos criar o 
Jornal MAGAZINE Independente, em 
Abril de 2007. 

No MAGAZINE fiquei director do 
jornal e o Lourenço Jossias editor, até 
2014, ano em que saí deste Jornal, 
tendo Jossias passado ao cargo de di-
rector.

últimas consequências. Mas depois 
disso ficamos grandes amigos, não 
havendo motivos de queixas.

Mas foram ao tribunal. Como é 
que terminou o caso?

-É o que eu disse, terminou bem. 
Terminou tudo a contento. No entan-
to, o que importa realçar é que eu con-
sidero Fernando Lima como um com-
batente persistente pela liberdade de 
imprensa. Tenho muita amizade com 
ele e muita estima, e ele também tem 
por mim. Então, a nossa convivência é 
normal.

Aliás, vale dizer que, depois daquele 
incidente, relegamos tudo ao terceiro 
plano, porque aquilo que nos une é 
maior do que aquilo que queria nos 
dividir, na altura. É um incidente que 
ficou facilmente ultrapassado.

JORNALISMO ABANDONADO
Porque é que os decanos de 

jornalismo abandonam cedo a 
profissão. Estes não estariam nas 
redacções a dar acompanhamento 
aos mais novos para a sobrevivên-
cia do bom jornalismo?

 -Olha, eu pessoalmente ainda não 
abandonei o jornalismo, só que estou 
neste momento a desempenhar fun-
ções um pouco incompatíveis com 
aquele criticismo que eu fazia. Mas não 
é que deixei de ser aquilo que sempre 
fui. Há-de ver daqui a algum tempo, 
se calhar, estarei fora do que estou 
a fazer agora e, aí, voltarei a escrever 
normalmente. Mas a sua pergunta é 
no sentido geral. O que acontece para 
o abandono é que a carreira de jornal-
ismo em Moçambique é muito curta. 
O jornalista basta ser editor já está no 
topo da carreira. Em outras palavras, 
em Moçambique basta ficar editor 
acabou. 

E outra coisa um pouco arrepiante, 
em Moçambique para ser editor já 
não custa. Em 1990 eu estive com um 

uma grande reforma para que o jornal-
ismo possa ser uma área interessante.

Uma vez estávamos numa reunião 
no Sindicato Nacional de Jornalistas 
(SNJ). De repente levanta uma jovem, 
que acredito tenha os seus 25 anos de 
idade, a dizer que “quero agradecer ao 
meu director (citando o nome, mas 
por uma questão de higiene não me 
vou referir ao nome dele), porque em 
três meses de carreira promoveu-me à 
categoria de editora. Para mim, os três 
meses que esta tem no jornalismo devi-
am ser concebidos como o período de 
estágio pré-profissional. Em nenhum 
canto do mundo é possível ser jornalista 
em três meses, quanto mais editor. 

Aqui em Moçambique banalizou-
se a carreira de jornalista. Qualquer um 
pode ser editor. Qualquer um pode ser 
chefe de redacção. Mal sabe escrever, 
já é editor. Isto não pode ser assim. Te-
mos que nos unir para salvar o sector 
que criamos. Algo tem que começar 
a ser feito em defesa do futuro do jor-
nalismo. Tem que haver uma carreira 
longa, mas bem remunerada, para 
se ser editor. É preciso que haja um 
grande debate sobre o estágio do 
jornalismo moçambicano. O debate 
deve ser feito de forma abrangente, 
envolvendo vários actores, entre públi-
cos e privados, com interesse na área 
de jornalismo.

Já entendi o que lhe levou a aban-
donar o Estado, mas há uma coisa 
muito importante que não con-
seguiu acautelar. Refiro-me a sua 
reforma. Como é que abandona o 
sector estatal onde tinha a reforma 
garantida? 

-Nós quando decidimos criar a me-
diacoop a nossa ideia até não era de 
abandonar o Estado nem era sair do 
Estado. Era termos uma plataforma 
que nos permitisse gozar de maior 
liberdade de imprensa em Moçam-
bique. Se isso implica não trabalhar 
num órgão público e passar para um 
órgão privado, então não há crise.

Então, preferiu sacrificar a sua re-
forma?

-É claro, preferi o caminho de sacrifí-
cio pela liberdade de imprensa do que 
o caminho cómodo de ser jornalista de 
um órgão estatal onde havia medidas 
muito restritivas no que diz respeito à 
liberdade de imprensa. 

A questão da reforma, que a muita 
gente constitui uma das maiores preo-
cupações, pode ser resolvida de uma 
outra maneira. Mas nessa altura, a nossa 
ideia não era pensar na reforma, porque 
se você andar a pensar na reforma não 
vai fazer jornalismo sério. Jornalismo 
exige uma certa dose de coragem, 
para além de estar apenas a pensar 
na sua comodidade, como pessoa. É 
importante ter condições básicas para 
viver bem. Os órgãos de comunicação 
social devem também criar condições 
para terem dinheiro para que os seus 
jornalistas façam reportagens indepen-
dentes, reportagens não financiadas 
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Conselho de Ministros:
Decreto n.º 50/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situa-
ção de Calamidade Pública, e revoga o Decreto n.º 42/2021, de 24 de Junho. Ministérios da Economia 
e Finanças e da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos:

Diploma Ministerial n.º 62/2021: Revê a percentagem dos emolumentos em processos não relativos 
a pessoal, ao abrigo do disposto no artigo 32 do Regulamento de Custas na Jurisdição Administrativa, 
aprovado pelo Decreto n.º 114/2020, de 31 de Dezembro.

CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.º 50/202 

de 16 de Julho

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da CO-
VID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 42/2021, de 
24 de Junho, ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de 
Agosto, o Conselho de Ministros decreta:

Artigo 1

(Declaração de Situação de Calamidade Pública)

Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho, decretados no artigo 1 do 
Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.

Artigo 2

(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da pandemia da COVID-19, 
enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.

Artigo 3

(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e instituições públicas e pri-
vadas, no território nacional.

Artigo 4

(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.

Artigo 5

(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias consecutivos todas as 
pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
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6. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autorida-
des sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.

Artigo 16

(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais,
Diversão e Equiparados)

1. Mantém-se a autorização para a reabertura de museus, galerias e similares, não devendo estes exceder 
20% da capacidade máxima do local, em observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É interdita a utilização das piscinas públicas, com a excepção das dos estabelecimentos hoteleiros 
para uso exclusivo dos hóspedes e que não devem exceder 20% da sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
a) as discotecas;
b) as salas de jogos;
c) os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados para a prática de exer-
cícios físicos, excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas; e
d) os bares.
4. É interdito o uso de teatros, casinos, cinemas, assim como os espectáculos organizados nos centros 
culturais, auditórios e similares.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas, mantendo-se a autorização 
para passear e praticar actividades físicas nos espaços defi nidos para pedestres, como passeios e calça-
dões, sem aglomeração.
6. São interditos, em todo o território nacional, todos os eventos  ociais privados, independentemente do 
local da sua realização por um período de 30 dias.
7. Exceptua-se do número anterior, a realização de casamentos, que podem continuar a decorrer com a 
observância rigorosa das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se 
ao máximo de 20 pessoas, no acto da assinatura, sendo interditas as respectivas celebrações festivas.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões inferiores 
e séniores amadores.
9. São suspensos os treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos interna-
cionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e Monitoria das Medidas de Contenção da 
Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. Mantém-se autorizada para a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado Moçambola, 
mantendo-se interdita a presença de público, com observância do protocolo emitido pelas autoridades 
sanitárias.
12. A retoma das competições é condicionada à realização de testes regulares de COVID-19, sendo que, 
os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na Secretaria de Estado do 
Desporto, fi cam obrigados os responsáveis de todas as modalidades em competição a reportar a esta en-
tidade toda a informação relativa à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
14. São encerrados os ginásios das Classes Polivalentes, de Grande e de Média Dimensão, mantendo-se 
a excepção prevista na alínea c) do n.º 3, do presente artigo.
15. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de ténis, mergulho, na-
tação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, nas 
modalidades individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização das competições, 
face à COVID-19.
16. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específi ca. 17. O 
horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 16:00 horas, de Segunda-feira a 
Sábado, e das 9:00 horas às 15:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, sendo 
que os demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 16:00 horas, 
mantendo encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
18. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer ao 
horário aplicado aos bottle stores.
19. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário das 9:00 
horas às 13:00 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tolerância de 
ponto, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, 
depois do fecho.
20. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar em estrita 
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo
permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e encerramento às 18:00 horas.
21. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a defi nição da capacidade máxima 
e sua respectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes estabeleci-
mentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
22. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve exceder um limite má-
ximo de 4 (quatro) pessoas por mesa.
23. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00 horas às 17:00 horas, 
continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
24. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de horários especiais e sus-
pensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
25. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas 
alcoólicas.
26. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência, passa a 
ser das 5:00 horas às 18:00 horas.

Artigo 17

(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório e passa a vigorar das 21:00 horas às 4:00 horas na Cidade de Ma-
puto, em todas as cidades capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo o território nacional, 
durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profi ssional não permite interrupção, na prossecução
do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade impreterível, 

desde que devidamente justifi cados.

Artigo 18

(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
São encerrados os locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, por 30 dias, em todo o terri-
tório nacional.

Artigo 19

(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. São autorizadas reuniões em instituições públicas e privadas no máximo de 15 e 30 pessoas em espa-
ços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo 20% da capacidade do local, em observância 
rigorosa das medidas de prevenção da COVID -19.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente justifi cados e o número 
de participantes não deve exceder 80 pessoas, em observância rigorosa das medidas de prevenção da 
COVID-19.

Artigo 20

(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de participantes na realiza-
ção de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de COVID-19 não deve 
exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias fúnebres, devem 
observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao cum-
primento do disposto no presente artigo.

Artigo 21

(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e com-
bate à pandemia da COVID-19.
2. É introduzido o horário excepcional para o funcionamento das instituições públicas, que é das 8:00 
horas às 14:00 horas, exceptuando as instituições de ensino, nos termos do n.º 4 do artigo 15 do presente 
Decreto e outras cuja natureza da sua actividade profi ssional não se adequa, na prossecução do interesse 
público.
3. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios 
electrónicos.
4. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de documentos deve ser feito 
utilizando a modalidade de pré-marcação.
5. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para além das previstas 
no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações.
6. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a defi nição da capacidade máxima e sua res-
pectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições são 
responsáveis pelo seu cumprimento.
7. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presentes nas 
instalações de trabalho, devendo comunicar à entidade patronal a qual emitirá orientações necessárias 
e aplicáveis.
8. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo menos 30% dos funcioná-
rios das instituições públicas e privadas devem privilegiar-se o regime de tele-trabalho,
sem prejuízo do da rotatividade.
9. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se confunde com dis-
pensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em 
casa, havendo condições.
10. Compete a cada entidade, pública ou privada, defi nir as modalidades do trabalho em domicílio.
11. A medida prevista no número 8 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do Estado 
que ocupam cargos de direcção, chefi a e confi ança.

Artigo 22

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da 
República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE), as ins-
pecções sectoriais e as Polícias Municipais devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades 
sanitárias.

Artigo 23

(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente suspensos, presencialmente 
os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).

Artigo 24

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades fi nanceiras, devem ser providos em observância 
das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.

2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar um comprovativo de teste de Reacção em 

Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao SARSCoV- 2, realizado no país de origem nas 
últimas 72 horas antes da partida, fi cando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja positivo, 
segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde apropriado para fi ns
terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são defi nidos pelo Ministério que superintende a área 
da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao confi namento em 
domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 dias, contados a partir da data de colheita da 
amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou estrangeira que necessitam de entradas 
múltiplas no país num curto espaço de tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o teste PCR para 
SARS COV-2 válido, fi cam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas pró-
prias.
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade fi cam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no 
território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fi ns de viagem é autorizado pelo Ministro que 
superintende a área da Saúde.

Artigo 6

(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares, para uma pessoa 
por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.

Artigo 7

(Alargamento da Escala de Despiste 
e Testagem)

As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar condições necessárias 
para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e realização de testes.

Artigo 8

(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, 
designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes 
cardiovasculares, os portadores de doença respiratóriam crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em locais considerados de 
alto de risco de contaminação, desde que tal esteja devidamente comprovado pelas autoridades sani-
tárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de vínculo laboral com 
entidade pública ou privada, que deve prestar serviço no período de vigência da Situação de Calamida-
de Pública, têm prioridade na dispensa da actividade laboral presencial.

Artigo 9

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços públi-
cos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais e de prestação de 
serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a fi nalidade de cobrir o 
nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de casos relativos a prática 
de actividade física ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.

Artigo 10

(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde, fora do Sistema 
Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde 
particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os abrangidos pelo artigo 8 do
presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a materialização das 
medidas previstas no presente artigo.

Artigo 11

(Validade dos Documentos Ofi ciais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos ofi ciais, por via da pré-marcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identifi cação e Residência para Estrangeiros e vistos temporários;

e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas c) e d), quando caducados, 
são considerados válidos até 30 de Agosto de 2021.

Artigo 12

(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de supressão de vistos 
entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fi ca suspensa a contagem de tempo no território 
nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos es-
truturantes do Estado, evitando-se, deste modo, afi xação de residência para efeitos fi scais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira para fi ns turísticos, as-
sim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de 
interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19.

Artigo 13

(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano,Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouroe Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província
de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo,na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação prévia com os países 
fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar do respectivos navios para a zona portuária, para 
operações estritamente necessárias de carga e descarga dos seus navios, sendo-lhes interdito sair da 
zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número anterior, devendo os 
tripulantes e passageiros observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da CO-
VID-19 em vigor no País e nos termos do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da propagação da pandemia da 
COVID-19.

Artigo 14

(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros para determinados países.

Artigo 15

(Aulas)
1. São suspensas as aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário, Secundário, Técnico Profi s-
sional, Formação de Professores, Formação Profi ssional e Ensino Superior, por um período de 30 dias, 
nos seguintes locais:
a) Área metropolitana do Grande Maputo (Cidade de Maputo, Cidade da Matola, Distrito de Boane, 
Vila de Moamba, Vila de Marracuene e Vila da Manhiça);
b) Cidade de Xai-Xai;
c) Cidade de Inhambane;
d) Cidade de Chimoio;
e) Cidade de Tete;
f) Cidade da Beira;
g) Cidade de Dondo.
2. O recurso as aulas não presenciais, não prejudica aos alunos e estudantes que não possam aderir a 
esse formato, fi cando salvaguardado que aquando da retoma, o leccionamento dos conteúdos temáticos 
retrocederá à data da interrupção.
3. É suspenso o ensino pré-escolar em todo o território nacional, por um período de 30 dias.
4. Mantém-se a autorização da retoma das aulas presenciais nos restantes locais não mencionados no 
n.º 1, do presente artigo.
5. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas 
de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou regiões 
do País, podem interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
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pelo interessado.

O jornalista não pode passar a vida 
a dizer eu estou a pensar na minha 
reforma. A questão da reforma torna 
o jornalista medíocre, porque este vive 
amarrado, com medo de perder a re-
forma. Por causa de estar a defender 
a reforma, algumas situações que 

mexem com os que lhe garantem a 
reforma não vai criticar, com medo de 
perder a reforma. É preciso às vezes es-
quecer isto, porque lá a frente as coisas 
podem melhorar.

Pode falar do seu percurso como 
sindicalista?

-O meu sindicalismo foi mesmo 
dentro do jornalismo. Em 1991 nós or-
ganizamos a primeira greve no Jornal 
Notícias. Eu, Salomão Moyana, estava 
em frente do grupo. Começamos a 
reivindicar uma série de coisas. O direc-
tor do Notícias na altura era Benjamim 
Faduco. Havia uma série de reformas 
que deviam acontecer e que o min-
istro de Informação na altura tinha 
concordado com elas, mas dentro da 
empresa não se efectivavam e realiza-
mos a greve. E depois, ainda em 1991 
mesmo, eu fui candidato a Secretário-
geral do SNJ, onde perdi a favor de Hi-
lário Matusse. Mesmo assim fui ficar no 
Secretariado Executivo do SNJ durante 
cinco anos. Nessa altura fiz várias inter-
venções como sindicalista. Também 
tive participação em vários congres-
sos internacionais, em representação 
dos interesses sindicais de jornalistas 
moçambicanos.

RECONHECIMENTO É IDEIA 
ORTODOXA

Olhando para aquilo que fez pelo 
País, acha que merece algum recon-
hecimento?

-Olha, essa coisa de reconhecimen-

to, para mim, é uma ideia ortodoxa. O 
que é reconhecimento? O reconhe-
cimento é alguém dizer você foi bom, 
você trabalhou. Mas eu penso que não 
devia ser assim. Você próprio é que 
deveria se reconhecer, sem esperar 
que os outros o façam. Eu não preciso 
obrigar ninguém a fazer uma estátua 

para me reconhecer. Eu me reconheço 
a mim como tendo dado o meu con-
tributo na medida das minhas capa-
cidades. Estou muito feliz por aquilo 
que eu sou. Nunca reivindiquei nada. 
Nunca exigi nada da parte do Estado, 
nem da parte do Governo. Eu sou con-
tra aquelas pessoas que sempre estão 
a dizer que o Governo não me recon-
hece. Você é que tem que edificar o 
Estado. Você é que tem que contribuir 
para construção de um Estado forte. O 
Estado não pode passar a vida andan-
do a reconhecer pessoas, algumas das 
quais medíocres. Nós temos que tra-
balhar na ideia de que reconhecer é o 
trabalho que nós realizamos. A história 
nos reconhecerá. 

A quanto anda o projecto da 
divulgação da colectânea dos 
seus editoriais feitos a partir do 
semanário SAVANA, ZAMBEZE e 
MAGAZINE Independente?    

Isso já está feito há muito tempo, 
só que à espera do timing para publi-
car. São editoriais que fiz no SAVANA, 
ZAMBEZE e MAGAZINE Independen-
te. São tantas coisas e estou sempre a 
diminuir e a tentar ver se conseguimos 
ter um livro exequível. Até cheguei a 
pensar que talvez seria melhor fazer 
logo três livros. Também tenho outro 
livro já pronto, que devia ter publicado 
o ano passado. O livro tem como tí-
tulo “Crónicas do País Real”. O livro traz 
crónicas dispersas em vários órgãos, 
antes de eu escrever os editoriais.

Há anos falava de construção 

de um museu com o seu nome em 
Taninga, a terra onde nasceu. Como 
vai esse projecto? 

-O projecto está lá, mas ainda não 
foi executado. Vai ser executado na 
devida altura. Nada esquecido, mas 
tudo é preciso o seu tempo. 

Disse que esteve em Cuba. Que 
experiência teve naquele país da 
América Central?

-Em Cuba tive uma experiência 
muito grande. Se evidencio hoje al-
guma maturidade nas minhas abor-
dagens, alguma visão sobre os acon-
tecimentos políticos e sociais, alguma 
capacidade de análise, isso foi graças 
a minha estadia em Cuba. Em Cuba 
aprendemos coisas incríveis. Apren-
demos aliar a teoria à prática. Como 
fazer um ensino em que de manhã os 
alunos podiam estar na sala de aulas e 
a tarde na machamba. Os que estuda-
vam de tarde, de manhã estavam na 
machamba e de tarde na escola. Isso 
pode parecer duro, numa primeira 
fase, mas depois de você ambientar-se 
ganha um gosto a este tipo de edu-
cação que, em Moçambique, é ainda 
tabu.

Em Cuba aprendemos igualmente 
a ser bons professores. Os cubanos 
têm uma boa metodologia de ensino. 
Nós, quando chegamos, as primeiras 
pautas todas estavam pintadas 
a vermelho, fazendo lem-
brar aquele estilo do pro-
fessor moçambicano 
que a tendência dele é 
de ver o aluno como 
inimigo. Os cubanos 
quando notaram 
este problema 
recolheram-nos 
para uma forma-
ção e chegaram 
a chamar-nos 
de criminosos 
pedagógicos. Os 
cubanos pergunta-
ram aos professores 
moçambicanos qual 
era a preocupação de um 
médico quando tem quarenta 
doentes numa enfermaria. Era de 
matar o máximo possível ou salvar 
o máximo possível? A esta questão 
respondemos que a preocupação de 
um médico seria salvar o máximo pos-
sível. Então, os cubanos disseram que 
o mesmo acontecia com o professor. 
Este deve salvar muitos alunos que 
estão na escola para aprender e não 
tê-los como inimigos.

 O professor na sala de aulas é um 
médico que está perante enfermos, 
que são os alunos que estão sedentos 
de saber. E se a tendência de um pro-
fessor é chumbar o maior número de 
alunos, a sua atitude deve ser sancio-
nada.

Então, nós fomos para lá fazer um 
curso de um ano para melhorar a nos-
sa forma de trabalhar com os alunos. 
Enquanto fazíamos o curso, ao mes-
mo tempo trabalhávamos com os alu-
nos. As aulas relacionadas com o nosso 

curso eram feitas nas horas vagas, nas 
noites e nos finais de semana. Durante 
esse período aprendemos muito dos 
cubanos sobre como ensinar. E é isso 
que muitos de nós pensavam que 
faziam, mas que foram descobrir que 
não sabiam. Então, aprendemos mui-
to através de muita capacitação, o que 
nos permitiu ter capacidade de análise 
sobre vários assuntos políticos, sociais 
e até económicos.

Cuba revolucionária, na altura, era 
um país agradável de se estar. Um país 
com uma liderança clarividente, uma 
liderança política inquestionável, em 
que você não tinha dúvida sobre onde 
este país vai, porque estava tudo claro.

Em Cuba aprendemos ainda a gos-
tar mais de Moçambique e a fazermos 
de tudo para que este país seja prós-
pero.

Quando fala de Castigo Langa 
em Cuba, quer se referir ao ex-min-
istro dos Recursos Minerais no rei-
nado de Joaquim Chissano?

-Claro, refiro-me ao ex-ministro 
dos Recursos Minerais. Ele integrou, 
ao lado de muitos outros quadros 
moçambicanos, o grupo que acom-
panhou os alunos moçambicanos em 
Cuba, na altura distribuídos por três 
escolas, criadas de 1977 a 1979.

Como este se relacionava com os 
outros moçambicanos em Cuba? 

-Ele era muito amistoso e dava om-
bro a qualquer moçambicano que 
chegasse a Cuba. Nós éramos um 
grupo muito grande que incluía até 
o embaixador Gamiel Munguambe, 
que não sei se está ainda no Brasil ou 
saiu do Brasil para o Vietname. Éramos 
todos grandes amigos, camaradas e 
dormíamos no mesmo sítio. Éramos 
uma comunidade de amigos e partil-
hávamos todos os momentos duros, 
porque não era fácil estar distante de 
Moçambique, numa altura em que 
não havia comunicações. Aliás, a única 
comunicação que havia era escrever 
uma carta que levava dois ou três 
meses para chegar ao destinatário 
em Moçambique ou de Moçambique 

para Cuba. Às vezes recebia uma carta 
que dizia faleceu o fulano em Abril, 
mas só dois meses depois teria acesso 
a esta informação triste, através de uma 
carta que, na pior das hipóteses, podia 
sofrer danos pelo caminho. Então, era 
uma situação incrível na altura, pois 
não havia sistemas de telefonia, não 
havia redes sociais e nem havia inter-
net. Mas nós éramos um grupo muito 
unido, disciplinado e organizado. 
Tínhamos regras dentro das próprias 
escolas, regras rígidas para manter 
bons comportamentos pessoais e col-
ectivos nas escolas, diferentemente de 
outras nacionalidades que também 
estavam na Ilha da Juventude. Havia 
lá etíopes, angolanos, palestinos, nica-
raguenses, namibianos, entre outros, 
que também tinham escolas e haviam 
formado as suas comunidades, com 
regras claras para garantir a sua boa 
convivência naquele país localizado 
na América Central.

Com estas regras todas para boa 
convivência, como é que surgiram 
manifestações nas escolas envol-
vendo alunos de várias nacionali-
dades?

-Sobre as manifestações, eu lembro-
me que os angolanos foram os pri-
meiros a protagonizar greve em Cuba, 
queimando campos de produção, 
destruindo equipamentos e infra-
estruturas escolares, o que para nós 

os moçambicanos eram manifesta-
ções impensáveis. Só mais tarde 

(podem muitos de nós não 
estarem recordados) houve 

um grupo de estudantes 
e professores que pro-

moveu manifestações 
nas escolas moçam-
bicanas. Mas isso foi 
já nos anos de 1990.

Então, naquele 
tempo era muito 

difícil um estudante 
moçambicano chegar 

ao nível de fazer uma 
manifestação contra as 

condições que os cubanos 
ofereciam, que eram condições 

muito boas na altura. Os alunos tin-
ham todas as refeições, tinham lanche 
todos os dias e, claro, tinham uma dis-
ciplina. Todas as manhãs acordavam, 
tinham turmas organizadas para fazer 
trabalhos de limpeza, organizando a 
casa e a escola, e depois do pequeno-
almoço uns iam às aulas e outros aos 
campos de produção.  

Fora estas condições, a educação 
em Cuba era grátis...

-A educação era grátis, mas, mais 
do que isso, era uma educação cheia 
de professores com muita qualidade e 
com enorme bagagem em termos de 
formação. Mais ainda, tínhamos visitas 
regulares de inspectores da educação 
que vinham verificar o que estáva-
mos a fazer. Ao chegarem pediam os 
cadernos dos alunos para examinar o 
que estávamos a ensinar. Verificavam 
ainda a metodologia que o profes-
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2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a defi nição da capacidade máxima e sua 
respectiva afi xação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são responsá-

veis pelo seu cumprimento.

Artigo 25

(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e as 17:00horas.
2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a observância das medidas 
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de funcionamento dos merca-
dos, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.

Artigo 26

(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas, pesqueiras e de 
construção mantém o seu funcionamento normal, devendo garantir a aplicação de medidas de preven-
ção e combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.

Artigo 27

(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve defi nir o limite máximo de passageiros 
a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, 
fl uvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de máscara 
de protecção com a fi nalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas autoridades 
sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi é observada mediante o uso de máscara, no 
limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário normal de 
funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de higiene e segurança 
sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos necessários e adequados 
para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens essenciais, por via dos transportes terrestres, 
marítimos e aéreos, assim como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de esforços com os Muni-
cípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo que a desinfeção dos passageiros e dos 
autocarros é obrigatória e é da responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.

Artigo 28

(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias devem 
reforçar as medidas de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país no âmbito do co-
mércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, 
incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos núme-
ros 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

Artigo 29

(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e 
privados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da pan-
demia no país e, devendo reservar espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a disseminação das me-
didas para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no presente 
Decreto.

Artigo 30

(Visita aos Estabelecimentos 
Penitenciários)

1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos estabelecimentos penitenciários 
realizam-se em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de uma pessoa por mês, por cada recluso.

Artigo 31

(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo Governo no âmbito 
da declaração da Situação de Calamidade Pública.

Artigo 32

(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm 
o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis 
pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justifi cadamen-
te lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas previstas no presente 
Decreto.

Artigo 33

(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista a assegurar as 
funções essenciais à implementação das medidas previstas no presente Decreto.

Artigo 34

(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implementar me-
didas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia 
da COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros 
meios considerados adequados.

Artigo 35

(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio 
e de Alerta)

Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres avaliar sistematica-
mente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta, devendo notifi car 
ao Governo para tomada de medidas necessárias.

Artigo 36

(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decret é considerado crime de desobediência e 
punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz ordena 
o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias 
de multa.

Artigo 37

(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade económica, 
em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específi ca;
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em função da gra-
vidade da infracção; e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas
decorrentes das transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o competente 
processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.

Artigo 38

(Norma revogatória)
É revogado o Decreto n.º 42/2021, de 24 de Junho.

Artigo 39

(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0:00 horas do dia 17 de Julho 
de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 13 de Julho de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA
E FINANÇAS E DA JUSTIÇA, ASSUNTOS

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Diploma Ministerial n.º 62/2021
de 16 de Julho

Tornando-se necessário rever a percentagem dos emolumentos em processos não relativos a pessoal, 
ao abrigo do disposto no
artigo 32 do Regulamento de Custas na Jurisdição Administrativa, aprovado pelo Decreto n.º 114/2020, 
de 31 de Dezembro,
os Ministros da Economia e Finanças e da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, determinam:
Artigo 1. Pelo “Visto” em contratos de qualquer natureza ou minuta de contrato, são pagos, a título de 
emolumentos,
os seguintes valores:
a) 0,95% (por mil) do valor do contrato se este for até 5 vezes o estabelecido anualmente na Lei que 
aprova o Orçamento do Estado, abaixo do qual fi cam isentos da fi scalização prévia contratos não rela-
tivos a pessoal;
b) 0,88% (por mil) do valor do contrato se este for superior a 5 vezes e até 15 vezes o valor limite fi xado 
na Lei que aprova o Orçamento do Estado;
c) 0,70% (por mil) do valor do contrato se este for superior a 15 vezes e até 25 vezes (máximo) o valor 
limite fi xado na Lei que aprova o Orçamento do Estado.
Art. 2. O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data da sua publicação.
Ministérios da Economia e Finanças e da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, em Maputo, 
aos de Julho de 2021. — O Ministro da Economia e Finanças, Adriano Afonso Maleiane. — A Ministra 
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Mateus Kida.
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sor usava para prestar atenção aos 

alunos com mais dificuldades. O pro-
fessor não podia dizer que esta turma 
não sabe nada. Como professor, cabia-
lhe fazer esforço para que a sua turma 
assimilasse os conhecimentos dados. 
O professor na sala de aulas tinha que 
demonstrar ser capaz de atender a to-
dos os alunos, incluindo aqueles que 
denotam certo atraso na assimilação 
das matérias.

Será que há necessidade de se fazer 
uma inspecção pedagógica regular às 
escolas moçambicanas?

-A educação deve ser inspecciona-
da. Os professores devem ser inspec-
cionados para se ver o que é que estão 
a fazer. Os professores e inspectores 
pedagógicos devem trabalhar juntos 
no processo de ensino e aprendiza-
gem. Os inspectores devem assistir 
as aulas que os professores dão aos 
alunos. Mas estes inspectores devem 
conhecer as metodologias mais avan-
çadas de avaliação do que o profes-
sor está a fazer numa sala de aulas. 
Aqui não estamos a falar do inspector 
administrativo, porque este tem o 
seu lugar reservado na área adminis-
trativa da escola. Estamos sim a falar 
do inspector pedagógico, que deve 
ter uma alta formação pedagógica e 
didáctica capaz de saber como é que 
se transmitem os conteúdos escolares 
aos alunos. Isso é muito fundamental à 
qualidade de ensino que se pretende 
em Moçambique.

Como foi a transição do sector 
da educação para o jornalismo 
prático?

-Foi muito simples, porque eu já es-
tando na educação, desde 1977, já era 
correspondente na página dos leitores 
da Revista Tempo e participava em 
debates. Mas tudo começa quando 
eu me candidatei à AIM para escrever, 
onde levei uma série de artigos que eu 
já tinha escrito para serem apreciados. 
Eu também era professor de Língua 
Portuguesa. Quando fui a Cuba era 
para dar Educação Política, mas quan-
do lá cheguei havia falta de professo-
res de Português, e eu acabei dando 
aulas de Português. Na altura, lembro-
me, o meu director da disciplina era 
João Caldeira, irmão do jornalista des-
portivo Renato Caldeira.

 Ainda em Cuba, João Caldeira viria 
a ser director pedagógico da Escola 28 
de Janeiro, onde eu leccionava.

À data do seu destacamento para 
Cuba quantos anos tinha?

-Tinha apenas 21 anos de idade.

Incrível! Com apenas 21 anos de 
idade já tinha uma visão política. 
Como foi isso?

-Na altura, a nossa educação era 
muito rigorosa. Você com 20 anos 
de idade e com habilitações literárias 
abaixo da 10ª classe já era capaz de 
assumir a direcção de processos 
bastante complexos. Veja que nós 

quando fomos ao curso de professo-
res de Educação Política, em 1978, os 
nossos professores eram jovens com 
alguma bagagem no campo político, 
caso de Guidion Ndove que foi minis-
tro da Educação no Governo de Tran-
sição, Daniel Saul Banze que era vice-
ministro dos Negócios Estrangeiros e 
também ex-ministro do Interior, Rui 
Mabjaia, Fabião Mavie e muitos outros 
jovens bastante competentes. Tam-
bém havia pessoas que vinham trans-
mitir experiência sobre como é que os 
processos eram construídos. E um pal-
estrante que nós não desprezávamos 
era o Job Mabalane Chambal. Este era 
um palestrante muito engraçado, no 
sentido em que transmitia conteúdos 
muito fortes de forma muito divertida.

Por isso, nós saímos muito organiza-
dos dessa formação de professores 
em Educação Política e todos conse-
guimos sair com uma capacidade de 
análise de qualquer tipo de situação 
de âmbito político ou social. Dessa for-
mação ganhamos ainda a capacidade 
de análise para saber se a coisa está 
certa ou errada. Aprendemos ainda a 
ser mais abertos e a termos opiniões 
próprias nas nossas abordagens, ape-
sar das limitações das liberdades que 
eram próprias do momento. Mais ai-
nda, com as capacitações que tivemos 
deixamos de ter medo em tenra idade.

Então, com essas qualidades e 
visão política que possui se con-
sidera político ou não?

-Olha, um jornalista é um político. 
Um jornalista no contexto moçam-
bicano e também nos outros é um 
grande político. Eu tenho ambição 
de fazer política, mas o que eu nunca 
pensei é fazer política partidária. Até 
porque sou político, porque fiz e con-
tinuo a fazer muitas intervenções 
políticas. Estou dentro da política e não 
me arrependo. Estou a fazer política 
normalmente, mas dentro de um pris-
ma que consiste em actuar fora dos 
partidos políticos. Isto porque, estar 
dentro de um partido significa estar a 
depender de pessoas e essas pessoas, 
às vezes, têm uma visão muito limita-

da, mas porque o seu chefe é este, é a 
este que terá que obedecer.

Eu não me posso subordinar a 
um líder político que, se calhar, não 
tem visão política superior a minha. 
Então, fazer política fora de um partido 
político você sai em vantagem. Você 
está livre, não se subordina a ninguém 
e goza de opinião própria em tudo 
quanto faz para o bem do país, não 
tendo dúvidas que seja isso que eu 
faço para que as coisas aconteçam.

Já que tem esta visão política que 
é um capital importante para qual-
quer regime, se um dia for convida-
do para assumir um cargo político 
aceitaria?  

-Isso depende, porque antes de 
aceitar o convite, primeiro, precisaria 
de avaliar a sua significância. Um con-
vite dessa natureza posso aceitar, mas 
também posso negar. Isso em política 
não se diz que aceitaria ou não. Tudo 
depende de muitos factores, onde 
seria necessário analisar se você tem 
os pressupostos básicos para o des-
empenho cabal do cargo para o qual 
lhe é convidado a assumir. Se alguém 
me convida, por exemplo, para fazer 
algo que eu sei que não seria capaz de 
fazê-lo, como assumir o cargo de min-
istro da Saúde, honestamente falando, 

não aceitaria. Eu diria que o ministro 
da Saúde tem que ser algum dentro 
da Saúde que entende de medicina. 
Mas há outras áreas que a gente pode 
aceitar. Então, é preciso você analisar 
as implicações futuras de cada con-
vite. Também é preciso aprofundar as 
motivações do convite, quem lhe faz o 
convite e porquê? Quais serão as suas 
atribuições ao aceitar o convite? Quais 
são as mudanças que irá imprimir às 
coisas que neste momento não estão 
a acontecer? No entanto, só depois de 
respondidas estas questões e muitas 
outras associadas poderá tomar uma 
decisão sábia sobre o assunto.

Não basta estar disponível a aceitar 
ou rejeitar convites, é preciso estar pre-
parado e conhecer as implicações e a 
complexidade do cargo que lhe é pro-

posto a assumir. É preciso saber ainda 
que cada cargo é um cargo e o convite 
surge num determinado contexto em 
que é preciso analisar a sua viabilidade 
e a sua preparação para o desempen-
ho desse cargo.

Falamos muito do seu percurso. 
Se me permite, podemos mudar de 
disco para falar de outros assuntos 
de interesse nacional?

Numa boa, podemos fazê-lo. Esta-
mos aqui para isso.

CHEGADA DE TROPAS PECA 
POR SER TARDIA

O país enfrenta hoje a situação de 
terrorismo em Cabo Delgado, as in-
cursões armadas no Centro do país, os 
desastres naturais e a pandemia da Co-
vid-19. O que acha que pode ser feito 
para estancar tudo isto?

-Eu penso que se deveria fazer o 
que se está a fazer agora. A aborda-
gem que se está a fazer ao terrorismo 
é a mais correcta. No entanto, esta 
abordagem peca por ser tardia. O ter-
rorismo começou em 2017, com o 
ataque à Vila de Mocímboa da Praia. 
Depois não havia muita clareza se era 
um pequeno grupo de bandidos ou 

uma organização grande. Mas a partir 
de 2019 e 2020 já havia muita clareza 
de que este não é um grupo pequeno, 
não é um grupo desarmado, mas sim 
uma organização grande com todo 
o tipo de armamento. Às vezes, eles 
podiam colocar pessoas com catanas 
à frente, enquanto tem material bélico 
sofisticado por detrás daqueles que 
são colocados na dianteira, munidos 
de catanas. E tem um centro de trein-
amento algures na República Popular 
do Congo (RDC), onde eles são trei-
nados e radicalizados e, depois, são en-
viados para Moçambique. Então, esta 
organização terrorista é internacional. 
Uma vez internacional, a abordagem 
de combate contra este fenómeno 
também tem que ser internacional. 

Portanto, para mim, a actual a abor-

dagem do Estado moçambicano na 
luta contra o terrorismo está correcta, 
apenas peca por ser tardia.

E como é que interpreta a comu-
nicação do Chefe de Estado sobre 
a situação do terrorismo em Cabo 
Delgado, quatro anos depois da 
chegada do fenómeno?

-Olha, na milha opinião, a comunica-
ção do Chefe de Estado foi oportuna. 
Nos últimos quatro anos aparece-
ram pessoas a fazer a abordagem do 
fenómeno. Já apareceu o Coman-
dante-geral da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), Bernardino 
Rafael, o ministro da Defesa Nacional, 
Jaime Neto, o ministro do Interior, 
Amade Miquidade, entre outros. Ag-
ora, a comunicação do Presidente da 
República é particularmente oportuna 
porque já se está a fazer a mobilização 
de forças externas. Já se está a concreti-
zar aquilo que se andava a dizer que 
tinha que acontecer. Que devia haver 
apoio internacional para se estancar, 
de uma vez, a situação de ameaça à 
segurança e integridade territorial em 
Cabo Delgado.

O terrorismo é muito difícil de se 
combater. Não há nenhum país no 
mundo que tenha combatido o terror-
ismo sozinho. O terrorismo tem rami-
ficações internacionais muito fortes. 
Tem um financiamento colossal que 
nós não imaginamos. As organizações 
que financiam o terrorismo têm biliões 
e biliões de dólares. Não é uma for-
çazinha que faz isso. A forçazinha que 
vai à frente, munida de catanas, é carne 
de canhão. Os mentores daquilo estão 
muito sofisticados e organizados. Há-
de ver agora que está a chegar a força 
da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC). Há-de haver 
uma tentativa de resistência muscular 
por parte dos terroristas, para mostra-
rem às forças da SADC que não são fra-
cos. Neste momento parece que estão 
a fugir de um lado para o outro, mas 
daqui a pouco, com a chegada de mais 
tropas da SADC, as coisas vão mudar. A 
tentativa deles resistir será evidenciada 
e a força da SADC terá que ser forte 
para oferecer uma resposta satisfatória.

Vale dizer que os terroristas, depois 
de saírem de Moçambique, não vão 
conseguir entrar mais, porque tudo 
estará fechado, sobretudo se a Tanzâ-
nia colaborar. Para mim, o maior receio 
neste esforço todo é a ausência de co-
laboração da Tanzânia. Com a morte 
do Presidente tanzaniano, John Ma-
gufuli, ficamos um pouco duvidosos 
até que ponto a Tanzânia adere a esta 
agenda, da mesma forma como co-
laboram os restantes países da região 
austral de África. Até porque, havendo 
uma boa colaboração, no meu ponto 
de vista, podia-se montar uma base de 
apoio na Tanzânia contra os terroristas 
que, fugindo de serem exterminados 
em Moçambique, procurarão refúgio 
naquele país vizinho. 

PRESIDENTE NÃO ASSALTOU O 
PODER

Acha que competia ao Presi-
dente comunicar ao Parlamento 
moçambicano sobre a chegada do 
primeiro contingente de soldados 
ruandeses ao país, no contexto da 
luta contra o terrorismo em Cabo 
Delgado?

-Olha, o Presidente da República 
tem legitimidade para fazer o que está 
a fazer. O Presidente da República não 
assaltou o poder em Moçambique. Ele 
foi eleito democraticamente e jurou 
defender a Constituição e todos os 
cidadãos moçambicanos. Agora, o 
que está a acontecer é que existe uma 
corrente de legalismo estreito que in-
terpreta tudo com base em artigo X, 
Y ou Z. Mas nós podemos até ficar a 
interpretar artigos, a levar expediente 
para aqui e para ali, mas a população 
continuará a morrer. 

Eu penso que tudo o que o Presi-
dente está a fazer com visa a salvar 
cidadãos moçambicanos da chacina 
pelos terroristas tem cobertura legal. 
O resto de formalismo há-de seguir 
depois, enquanto se salvou vidas. 

É evidente que anualmente o Presi-
dente da República vai ao Parlamento 
moçambicano prestar o seu Informe 
à Nação. Se por exemplo houver a 
necessidade de ter que se decretar o 
estado de sítio em Cabo Delgado, é 
óbvio, o Presidente o faria em forma de 
comunicação à Nação. Há-de fazê-lo 
usando as vias legais e constitucionais. 
Portanto, eu penso que deveríamos 
apoiar o Presidente e não amarrá-lo 
a um legalismo estreito que até difi-
culta o combate ao terrorismo. A nossa 
melhor colaboração neste momento 
devia consistir em apoiar o esforço 
do Presidente e de todo o Governo 
na luta contra o terrorismo. Havendo 
a necessidade de aprimorar um e 
outro aspecto do ponto de vista legal, 
temos ministérios para tratarem disso 
e temos o Gabinete do Presidente da 
República, onde existem pessoas alta-
mente capazes e competentes. 

Nós não podemos parar um país, 
deixando de lutar, só porque falta um 
documento que não foi enviado à As-
sembleia da República. Quero dizer, 
ver pessoas a morrer e não fazer nada 
porque falta escrever um documento 
para o Parlamento moçambicano. Isto 
é absurdo!

Vamos deixar o Presidente da 
República agir. O Presidente que está a 
agir, todos nós o conhecemos e sabe-
mos que ele é legítimo. Foi eleito dem-
ocraticamente, foi empossado, pre-
stou juramento e está a trabalhar, de 
acordo com os ditames da lei, da Con-
stituição da República e da sua con-
sciência. Por isso, eu penso que o Presi-
dente deve enveredar pelo caminho 
de pragmatismo que está a usar do 
que ficar amarrado ao legalismo est-
reito que não lhe conduzirá a nada. A 
agenda do Presidente é agenda do 
país, e por isso vamos todos apoiá-lo, 
porque a mesma consiste na luta con-
tra o terrorismo e permitir que aqueles 
projectos que não podem continuar 
por causa deste fenómeno retomem 
e fluam normalmente, contribuindo 

para o bem-estar da população.

O Presidente da República de-
ixou claro que a chegada de tropas 
estrangeiras é solidária e funda-se 
em acordos de cooperação bilater-
ais e multilaterais que Moçambique 
tem com os diferentes países da 
região, do continente e do mundo. 
Mas há quem olha a chegada de 
tropas como um problema. Ques-
tiona-se o tratamento a ser dado 
à morte de tropas estrangeiras. 
Como olha para esta situação?

-Olha, os militares sabem que 
quando saem dos seus países para 
irem combater num outro Estado 
podem voltar ou podem morrer. Mas 
se morrerem em Moçambique por 
uma causa justa, isso não pode ser 
visto como um problema. Também 
temos moçambicanos que morreram 
no Uganda, quando foram combater 
em apoio a Tanzânia que estava a ser 
vítima de agressão ugandesa. Temos 
moçambicanos que morreram no 
Zimbabwe combatendo ao lado da 
ZANU. Na guerra morre-se e mata-
se. Todos têm a consciência disso.

As forças que estão cá em 
Moçambique foram enviadas 
pelos seus países para virem 
combater e não para assobiar, 
porque não é de assobios 
que os terroristas vão fugir. 
Esses militares quando 
saíram dos seus países 
já tinham a consciência 
de que vão a um país 
onde vão combater, 
com o risco de mor-
rer ou escapar. Por isso, 
o problema que está a 
ser levantado de alguma 
forma pode condicionar a 
solidariedade que Moçam-
bique está a ter neste mo-
mento, em resultado de acor-
dos de cooperação bilateral e 
multilateral que o país tem com 
a região e com o mundo.

Neste momento não está pre-
vista nenhuma compensação ou 
pagamento no caso de morte de um 
soldado de um determinado país que 
coopera com Moçambique.

Lembram quando houve uma in-
vasão no Iraque pelos Estados Unidos 
da América? O maior carregamento 
que foi lá foram caixões que as tro-
pas americanas traziam dos Estados 
Unidos para embalar corpos. Nessa 
altura o cargueiro levava 90 mil urnas. 
Isto porquê? Porque estavam a prever 
mortes porque se tratava de combate. 
Então, neste tipo de situações tudo 
está previsto.

ABORDAGEM DO DDR É 
CORRECTA

Como olha para a implementa-
ção do DDR no contexto da pacifi-
cação do país?

-O DDR é um mecanismo encon-
trado entre a liderança da Renamo e 
o Governo e começou nos tempos de 

Afonso Dhlakama, sendo que agora 
está a ser continuado por Ossufo Mo-
made, actual líder da Renamo. Penso 
que é a melhor estratégia para ambas 
as partes para uma saída airosa, com 
uma integração garantida das forças 
residuais da Renamo. Caso contrário, 
aqueles senhores seriam esquecidos. 
Sairiam do mato sem enquadra-
mento na sociedade. Agora o DDR é 
um mecanismo encontrado para que 
estas pessoas se desmobilizem com 
garantia: ou vão para o Exército ou vão 
para a Polícia e ou vão ainda para o 
Serviço de Informação e Segurança de 
Estado (SISE), ou vão para a sociedade 
com garantias de um kit de reintegra-
ção social e com alguma compensa-
ção material. Isso para mim é a melhor 
coisa que pode acontecer para um 
cidadão que ficou muito tempo no 
mato.

BANDIDOS NÃO PODEM SER 
TOLERADOS

E sobre a Junta Militar que con-
tinua a fazer vítimas no Centro do 
país?

-A Junta Militar da Renamo é um 
grupo de bandidos que foi tolerado, 
na véspera das eleições de 2019. O 
surgimento de Mariano Nhongo 
não tem nenhuma razão de ser, pois 
aquilo que ele apresenta como carta 
reivindicativa não compete ao Gov-
erno resolver. Ele diz que a causa do 
seu descontentamento é Ossufo 
Momade, o líder da Renamo, mas ele 
nunca atacou Ossufo Momade, nem 
a família de Ossufo Momade. Ataca o 
país. O que é que o país tem a ver com 
isso? A Junta Militar da Renamo é um 
grupo de bandidos, cujos integrantes 
deviam ser perseguidos e aniquilados 
pelas Forças de Defesas e Segurança 

(FDS).
Este grupo não devia ter sido tol-

erado. Lembram quando Mariano 
Nhongo andou a dar entrevistas no 
mato? Quem conduzia jornalistas 
para lá? Quem dava telefone ao Mari-
ano Nhongo para falar ao país? Quem 
deu espaço de antena (um dia antes 
das eleições de 2019) na RM e na Tele-
visão pública de Moçambique (TVM), 
para Mariano Nhongo andar a dizer 
que não votem no Ossufo Momade? 
Acrescentando que quando votarem 
no Ossufo Momade isto não vai estar 
bem, vai arder. Para já, propaganda 
política naquele dia é ilegal. Os órgãos 
de comunicação social sabem muito 
bem que eles não veiculam nenhum 
político a fazer campanha ou abor-
dar assuntos meramente políticos do 
seu interesse, porque é o período de 
repouso e reflexão. Mas naquele dia, 
Mariano Nhongo teve direito a es-
paço de antena para falar mal de um 
dos candidatos. Isto quer dizer que 
Mariano Nhongo, pelo menos até às 
eleições, foi acarinhado pelo Governo, 
tendo em conta que a RM e a TVM 
são órgãos de Estado. Até posso ad-
mitir que os órgãos públicos para 
cometerem tamanha ilegalidade 
de proporcionar um espaço de 
antena ao Nhongo para falar 
de assuntos políticos, num dia 
em que não podia o fazer por 
força da lei, não agiram por 
conta própria, receberam 
orientações dos seus su-
periores. É isso que não 
está bem neste país.

Nós não podemos 
acarinhar bandidos 
quando nos convém 

acarinhá-los, e depois 
quando estes bandidos 

nos fazem mal começar-
mos a chorar e a dizer que 

este bandido é do fulano. 
Isso não pode ser. Você é que 

acarinhou o bandido, então 
aguente com as consequências.

Mas como se pode resolver 
este problema?

-Olha, eu penso que o problema 
de Mariano Nhongo é simples de re-
solver. É só accionarmos as forças. Nós 
temos afinal um Estado e um Governo 
com poderes para fazer isso. O Estado 
pode recorrer à violência para capturar, 
maltratar e aniquilar Mariano Nhongo 
e seus comparsas.

Não podemos passar a vida a gerir 
um Mariano Nhongo. Até tenho pena 
do Presidente da República, Filipe Ny-
usi, que anda sempre a apelar Mariano 
Nhongo para se entregar com vista a 
beneficiar do processo de DDR.

 Na minha óptica, o Chefe de Es-
tado não pode apelar todos os dias 
Mariano Nhongo para se entregar e 
ser desmobilizado. O Chefe de Estado 
tem que apelar, mas quando ver que 
este não está a colaborar, tem poderes 
para accionar outros mecanismos 
de pressão para que este colabore. 
Depois de tantos apelos, o Chefe de 
Estado pode dizer que agora já não 

se apela. O Chefe de Estado é Coman-
dante-chefe das FDS. Tem competên-
cias para dar instruções às FDS para 
capturar ou aniquilar Mariano Nhon-
go e se estes não conseguem, pode 
fazer algumas remodelações nas FDS, 
até encontrar comandantes capazes 
e com inteligência suficiente para ir 
agarrar Mariano Nhongo e colocá-lo 
na barra da Justiça.

A Junta Militar da Renamo não 
pode ser confundida com o terror-
ismo. Terrorismo é um assunto sério. 
A Junta Militar é uma brincadeira de 
mau gosto que nós próprios criamos, 
iludidos de que talvez isso nos desse 
alguns dividendos políticos. Agora es-
tamos a descobrir que afinal de contas 
é um punhado de gente que só anda 
a desgraçar a população que viaja de 
machimbombo. Isto não pode ser. 
Tem que se encontrar formas para 
estancar este problema. Mas tudo 
depende do Chefe de Estado que, na 
qualidade de Comandante-chefe das 
FDS, tem competência para instruir as 
forças a localizarem Mariano Nhongo 
e aniquilarem, caso este resista a qual-
quer tentativa de captura.

Falamos bastante. A conversa foi 
muito produtiva. Querendo, pode 
tecer as últimas considerações…

-Nós devemos deixar de ser uma 
sociedade de crítica por crítica. O 
Presidente da República andava a ser 
criticado violentamente porque não 
convidava a intervenção internacional. 
Agora que convidou a intervenção in-
ternacional dizem que porque não se 
comunicou a Assembleia da Repúbli-
ca. Isso é crítica por crítica. Nós somos 
moçambicanos e temos que ter um 
espírito patriótico. Vamos nos juntar 
para expulsar os terroristas, o resto fi-
camos a discutir entre nós. Temos que 
saber distinguir a contradição funda-
mental e a contradição secundária.

 A contradição fundamental que 
o país tem é o terrorismo e a nossa 
prioridade tinha que estar centrada 
na eliminação deste fenómeno, para 
depois ficarmos a discutir o resto. 
Por exemplo, há dois cães a lutarem 
na estrada. Vem um carro, os cães se 
afastam para deixar passar o carro e 
continuarem a lutar. Porque é que 
fazem isso? É porque eles souberam 
distinguir a contradição fundamental 
da contradição secundária. Enten-
deram que as suas contradições são 
secundárias. Podem resolver depois. E 
por isso deixaram passar o carro, senão 
morreriam antes de resolver a sua con-
tradição. Então, entre nós temos que 
saber fazer esta diferenciação.

O problema de terrorismo, meus 
irmãos, se nós não nos acautelarmos, 
não tomarmos medidas enérgicas 
como estas que estão a ser tomadas 
agora, vamos ficar sem país. Vamos 
perder a nossa soberania. Hoje os ter-
roristas estão em Cabo Delgado, mas 
amanhã podem estar em Maputo ou 
em outro canto do país. Por isso temos 
que ter uma actuação séria e estarmos 
unidos, apoiando o Chefe de Estado e 
não passarmos a vida a criticá-lo.

Filipe Nyusi e Ossufo Momade numa das bases abrangidas pelo DDR
Mariano Nhongo
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Economia moçambicana 
entre avanços e recuos

Moçambique lança nova recarga universal 

No entanto, observou que o grande 
receio que a CTA tem é de que, na aus-
ência de estímulos ao sector empresar-
ial, estas medidas restritivas podem re-
sultar numa situação pior à observada 
no I Semestre do ano, período em que 
se registou uma perda de cerca de 802 
postos de trabalho em 90 empresas.

Adicionalmente, a recente aprova-
ção do Regulamento de Selagem de 

janela de esperança para o restabeleci-
mento da segurança e estabilidade nas 
localidades afectadas pelo terrorismo na 
província de Cabo Delgado, o que pos-
sibilitará uma retoma dos projectos de 
Oil&Gas, com o positivo impacto que 
isso poderá ter na economia.

Por outro lado, os progressos na 
campanha de vacinação, com o anún-
cio da aquisição pelo Estado moçam-
bicano de cerca de 11 milhões de 
vacinas contra a COVID-19, ao que se 
associam os esforços empreendidos 
pelo sector privado, poderão massifi-
car o acesso à vacina e reduzir os im-
pactos sanitários da COVID-19.

Por sua vez, o Director Executivo da 
CTA, Eduardo Sengo, fez saber que o 
ambiente de negócio é caracterizado 
por momento muito difícil e bastante 
crítico para as empresas, num con-
texto em que há restrições devido a 
rápida propagação da pandemia viral.

“A situação macroeconómica que 
o País apresenta indica melhoria, pois 
esta é explicada pela melhoria da 
tendência da apreciação durante o 
II Trimestre. Como podemos ver, do 
Primeiro Trimestre para o segundo 
saímos de 64.26 em média do metical 
face ao dólar para 59.31; esta também 

Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manu-
facturado, que não incorpora as preo-
cupações levantadas pelo sector em-
presarial, irá contribuir negativamente 
para o desempenho empresarial no 
próximo trimestre.

Entretanto, os últimos desenvolvi-
mentos na zona Norte, partilhados re-
centemente pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto Nyusi, abrem uma nova 

foi a tendência de outras moedas, 
neste contexto houve uma acelera-
ção tímida, e tendo em conta os seus 
indicadores económicos, o II Trimestre 
foi melhor que o primeiro”, apontou.

Para o representante do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Alex 
Meia, o crescimento económico an-
tes da pandemia da COVID -19 estava 
num bom ritmo, lamentavelmente, 
com a chegada desta doença o ritmo 
desacelerou. Esta situação de arrefe-
cimento levou com que houvesse 
uma queda na economia nacional. 
Contudo, o FMI vai continuar a apoiar 
financeiramente o País, prevendo um 
crescimento robusto a curto prazo. 

Numa fase em que a economia 
está num ritmo lento e numa fase de 
desaceleração, por causa do impacto 
negativo da COVID-19, a mais nova fá-
brica de cimento, a Dugongo Moçam-
bique, veio como uma luz no fundo do 
túnel para animar aqueles que ficaram 
com as obras paradas há muitos anos, 
sobretudo a população jovem.

Por isso, Victor Timóteo, PCA da Du-
gongo Moçambique, esclareceu que 
a empresa não veio para desestabili-
zar outras fábricas de cimento, nem 
as olha como concorrentes, mas sim 
como potenciais clientes.

“A Dugongo Moçambique é uma 
fabrica de cimento que está num bom 
ritmo de crescimento, apesar das re-
strições que a pandemia da COVID-19 
impõe. Neste momento gostávamos 
de convidar as outras empresas a 
aderir ao nosso produto”, sustentou 
Victor Timóteo. 

Ao longo do II Trimestre de 2021, 
o ambiente macroeconómico reg-
istou uma ligeira melhoria, tendo 
aumentado em quatro pontos 
percentuais, de 46.0% para 50%. 
Estes dados foram avançados 
semana passada pelo Presidente 
da CTA, Agostinho Vuma, durante 
o Economic Briefing, no qual foi 
apresentado o Desempenho do 
sector empresarial no II Trimes-
tre de 2021 e as Perspectivas 
Económicas de curto e médio 
prazo. O Presidente da CTA desta-
cou que a última comunicação à 
Nação do Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, sobre os últimos 
desenvolvimentos no combate 
ao terrorismo em Cabo Delgado, 
abre uma nova janela de esperan-
ça para o restabelecimento da se-
gurança e estabilidade e possibili-
tará uma retoma dos projectos de 
Oil&Gas, com o positivo impacto 
que isso poderá ter na economia. 

Com este passo dado, segundo um 
comunicado de imprensa enviado 
para a Redacção do PÚBLICO, Moçam-
bique move-se para uma nova Era, 
onde a simplificação e a flexibilidade 
na forma de recarregar o celular torna 
a massificação das comunicações 
móveis uma realidade. Recarregar o 
celular tornou-se agora muito mais 
fácil, pois a Recarga YO! funciona quer 
na rede Tmcel, quer na rede Movitel, 
com todas as vantagens e bónus asso-
ciados a cada uma das operadoras. A 
Recarga YO! encontra-se já disponível 
nos revendedores YO! em todo o País.

A Recarga YO! é uma aposta na ca-
mada jovem moçambicana, que cada 
vez mais tem no celular uma ferra-
menta para o seu dia-a-dia, tanto para 
a sua vida social como igualmente 
para os estudos e o trabalho. É tendo 
em mente esta camada jovem que a 
marca apostou num visual vibrante e 
colorido, que espelha a nossa juven-

tude, com o seu carácter dinâmico, 
confiante, social e extrovertido.

Segundo Flávio Menete, Presidente 
do Conselho de Administração da 
Universal Talktime Networks, "com a 
chegada desta recarga, a Universal 
Talktime Networks Moçambique, 
empresa moçambicana virada para a 

inovação no mercado de tecnologias 
móveis, alcança um marco muito im-
portante, que trará grandes impactos 
para a vida de milhões de usuários. Isto 
vai de encontro à nossa missão de dar 
aos moçambicanos de todos os can-
tos do País maior acesso ao mundo".

Para além da Recarga YO!, a Univer-

sal Talktime Networks está a imple-
mentar um modelo de distribuição e 
vendas diferenciado, com vantagens 
acrescidas para os seus parceiros e 
revendedores, para além de canais 
de comunicação próprios com os cli-
entes, nas redes sociais e na Linha de 
Cliente 188.

A Universal Talktime Networks 
Moçambique lançou a nível na-
cional a Recarga YO! Esta é uma 
iniciativa muito inovadora na área 
das telecomunicações, que vai 
beneficiar milhões de pessoas e 
com certeza ficará na história do 
sector em Moçambique.

FLORA MARQUES                                        
Email: marquesflora16@gmail.com

De acordo com Vuma, a actividade 
empresarial conheceu uma tímida recu-
peração ao longo do período em análise, 
resultante do alívio das medidas de con-
tenção da propagação da pandemia da 
COVID-19, a par do arranque da comer-
cialização agrícola e o início da tempo-
rada de exportações das commodities 
agrícolas e produtos pesqueiros. 

Como corolário, o Índice de Robust-
ez Empresarial melhorou de 28% para 
29%, influenciado pela reanimação da 
actividade económica nos sectores da 
Agricultura, Hotelaria e Restauração, 
Comércio e Serviços e Transportes, 
que beneficiaram dos factores a que 
fizemos referência, incluindo o alívio 
das medidas de contenção da CO-
VID-19 que observamos de Abril a 
Junho último.

Falando do ambiente de negó-
cios, o Presidente da CTA disse que o 
II Trimestre do ano foi marcado por 
algumas alterações regulatórias com 
impacto positivo na actividade em-
presarial, nomeadamente o alívio 
das medidas restritivas de combate à 
pandemia da COVID-19; revogação 
das taxas de assistência e fiscalização à 
bordo nos postos fronteiriços e lança-
mento da Central de Registo de Garan-
tias Mobiliárias.

Todavia, a entrada em vigor do 
novo Regulamento das Custas da Ju-
risdição Administrativa, que institui o 
agravamento do valor das custas em 
cerca de 170%, exacerbou os custos 
transaccionais às empresas que ainda 
se debatem com os efeitos nefastos da 
pandemia da COVID-19.

No capítulo das perspectivas, 
Agostinho Vuma disse esperar que o 
desempenho empresarial retroceda, 
devido à retoma das medidas restri-
tivas recentemente anunciadas pelo 
Governo, em face do surgimento da 
nova vaga de propagação da pan-
demia viral, a variante Delta. 

“Estas medidas irão limitar, mais 
uma vez, o funcionamento da máqui-
na empresarial, num momento de 
ausência de medidas de estímulos e 
apoio ao sector empresarial”, disse.

Agostinho Vuma
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Secretária de Estado da Zambézia, Judite Mussácula

Publicidade

O Plano de Acção de Implemen-
tação da Política da Juventude 
(PAIPJ)-2021 e a respectiva estratégia 
de implementação servem de base 
para a elaboração do Relatório de 
Implementação da Política da Juven-
tude–2021.

O Plano de Implementação da 
Política da Juventude é constituído 
por 10 indicadores, distribuídos por 
diversos sectores de actividades do 
Governo.

Para a Secretaria de Estado da 
Juventude e Emprego, dirigida por 
Oswaldo Petersburgo, os resultados 
devem-se, em parte, ao impacto da 
propagação da COVID-19 que condi-
cionou o desempenho dos sectores e 
parceiros na realização das actividades 
no período em análise.

“Com a implementação das activi-
dades do Plano de Acção foram cria-
das oportunidades de auto-emprego 
e geração de renda para jovens, reten-
ção da rapariga na escola, desenvolvi-
mento de competências e habilidades 
para o acesso ao emprego”, lê-se do 
balanço intermédio do Plano de Im-
plementação da Política da Juventude.

Com efeito, o documento recomen-
da para a necessidade de continuar-se 
a envidar esforços com vista a assegu-
rar que no segundo semestre de 2021 
sejam cumpridas todas as actividades 
parcialmente realizadas, incluindo 
as não realizadas, com enfoque para 
a atribuição de bolsas de estudo, a 
expansão dos Serviços Amigos de 
Adolescentes e Jovens, fomento de 
habitação, como forma de contribuir 
para que os adolescentes e jovens 
participem no desenvolvimento de 
Moçambique.

“Igualmente, é pertinente o redo-
brar de intervenções visando a preven-
ção da propagação da COVID-19 no 
seio dos adolescentes e jovens, com 
enfoque nas acções de comunicação, 
assegurando o seu envolvimento 
para a mudança de comportamento”, 
refere o documento.

REALIZAÇÕES POR PILAR

No que tange às realizações, o 
relatório destaca no primeiro pilar, re-
lacionado com a “Organização, Plani-
ficação e Enquadramento Jurídico da 
Juventude”, a assinatura do contrato-

Dados indicam que a LAM- Linhas 
Aéreas de Moçambique transportou 
em Junho de 2021 um total de 37.952 
passageiros, contra os 34.582 pas-
sageiros transportados no anterior mês 
de Maio, representando deste modo 
um crescimento de 10%. 

Ainda nesta vertente, no mês 
homólogo de 2020 (Junho) a LAM 
transportou 10.695 passageiros. As 5 
maiores rotas em termos de tráfego 
de passageiros transportados foram 
Maputo-Nampula-Maputo com 8.594, 
Maputo-Beira-Maputo com 7.768, 
Maputo-Tete-Maputo 5.072, Maputo-

Pemba-Maputo com 4.322 e Maputo-
Quelimane-Maputo com 3.807. 

Entretanto, a companhia de bandei-
ra registou, no mesmo mês de Junho, 
um índice de pontualidade operacional 
de 78% num universo de 656 partidas, 
significando um crescimento de 9 pon-
tos percentuais em relação ao mês de 
Maio, onde a pontualidade registada foi 
de 69% para um total de 588 partidas. 

De entre as escalas analisadas no 
período em referência destacaram-se 
as de Chimoio, com um registo de 97%, 
Joanesburgo 89% e Dar-Es-Salaam 
com 89% de pontualidade.

As duas instituições, que mantêm 
uma excelente parceria, mostraram-se 
preocupadas com a aparente inércia 
de alguns contribuintes devedores ao 
sistema em aderir à campanha em 
curso, uma vez que apenas 629 deve-
dores é que têm processos de pedido 
de perdão já remetidos, de um univer-
so de 6.977 contribuintes que devem 
dinheiro de contribuições ao INSS na 
província de Nampula, corresponden-
do a 18.938.568,50 meticais em dívida.

Falando no encontro havido entre 
as duas partes, o delegado provincial 
do INSS de Nampula, Arone Alfredo 
António Uamba, enalteceu os esforços 
envidados pelo Juízo Privativo de Ex-
ecuções Fiscais no apoio à sua institu-
ição, no âmbito da cobrança da dívida 
de contribuintes, visto que situações 
irregulares nas contribuições ao sistema 
do INSS impossibilitam que os trabalha-

Governo aprova desempenho 
de Petersburgo

Juízo Privativo de Execuções Fiscais renova apelo

programa no valor de 5.000.000,00Mt 
(Cinco milhões de meticais), entre o 
Conselho Nacional da Juventude (CNJ) 
e o Governo, através do Instituto Na-
cional da Juventude, visando poten-
ciar para a realização das suas funções, 
competências e dinamizar a participa-
ção dos jovens associados e singulares 
no desenvolvimento do País. Foi de-
sembolsado, no I Semestre, o valor de 
1.850.000,00Mt (Um milhão, oitocentos 
e cinquenta mil meticais); realizados 
seminários regionais do Comité Inter-
sectorial de Apoio aos Adolescentes 
e Jovens, incluindo a capacitação dos 
administradores, com o objectivo de 
facilitar o seu envolvimento e melhor 
tratamento das matérias relacionadas 
com os adolescentes e jovens.

No segundo pilar, que versa sobre  
“Associativismo Juvenil”, foram

realizados diálogos com diferen-
tes estratos sociais da juventude, de 
forma presencial e com recurso aos 
meios de comunicação social, através 
de debates radiofónicos e televisivos, 
incluindo vídeo-conferências, abran-
gendo um total de 105.068 jovens dos 
178.886 planificados, correspondente 
a uma realização acima de 58%. 

No que concerne ao terceiro pilar, 
sobre “Educação e Formação Profis-
sional”, a SEJE aponta no relatório a 
construção de duas escolas do Ensino 
Secundário Geral, sendo uma no distri-
to de Monapo, em Nampula, com 24 
salas, e outra na Zambézia, no distrito 
de Gilé, com 10 salas, das três que ha-
viam sido planificadas, equivalente a 
uma realização de 67%, beneficiando 
um total de 3.740 alunos. 

Neste período, foram isentos do 
pagamento de taxas de matrícula 
para o ensino secundário 8.499 jovens 
filhos de combatentes, dos 7.500 plani-
ficados, correspondente a uma realiza-
ção acima de 100% e um crescimento 
de 23.9% em relação a igual período 
de 2020.

dores se beneficiem dos seus direitos. 
Arone Uamba colocou, mais uma 

vez, a sua instituição à disposição do 
Juízo Privativo de Execuções Fiscais 
de Nampula, sobretudo em algumas 
questões processuais que carecem de 
um acompanhamento permanente, 
como é o caso de confirmações de 
autenticidade dos comprovativos de 
pagamentos apresentados pelos con-
tribuintes, uma vez que alguns destes 
têm tentado contornar as autoridades 
fiscais, recorrendo a documentos não 
autênticos, para além de outros que 
mudam de designação e registam-se 
novamente na Autoridade Tributária.

Do mesmo ponto de vista, a Juíza de 
Execuções Fiscais de Nampula, Suzete 
Loureiro, disse que deve haver mais in-
teracção entre o INSS e o Juízo Privativo 
de Execuções Fiscais, de modo a reduzir 
o maior número de empresas devedo-
ras ao INSS. Para tal, explicou, é preciso 
que as duas partes partilhem informa-
ções relativas às cobranças efectuadas 
às empresas devedoras.  

Suzete Loureiro louvou, por outro 
lado, o Governo pela informatização 
e modernização geral do sistema do 
INSS, cujos resultados têm-se notado 
na melhoria da prestação de serviços 
e na satisfação das necessidades dos 
utentes, em que se encurtou o espaço 
de tempo para a obtenção de resposta 
das solicitações. 

O INSS tem-se desdobrado, quer 

em seminários, quer em palestras e 
visitas a empresas e outras unidades 
de produção, a explicar e esclarecer 
aos parceiros sociais e outros interve-
nientes do mercado laboral sobre os 
contornos que norteiam o perdão de 
multas e redução de juros de mora 
aprovado pelo Conselho de Ministros, 
cujo objectivo é de aliviar as empre-
sas devedoras, face às dificuldades 
económicas e financeiras que enfren-
tam, devido à pandemia do coro-
navírus e outros factores decorrentes 
do mercado. 

“Eu Sou Capaz”, em Abril passado, no 
distrito de Gondola, província de Man-
ica, pela Primeira-dama Isaura Nyusi, 
reverteu-se o cenário do abandono es-
colar, principalmente nos distritos mais 
críticos das províncias de Cabo Delgado, 
Zambézia, Manica e Cidade de Maputo.

De acordo com Oswaldo Petersbur-
go, foram distribuídos 28.697 uniformes, 
em 10 distritos da província de Manica, 
nomeadamente Gondola, Mossurize, 
Macate, Báruè, Manica, Machaze, Van-
duze, Macossa,Tambara e Chimoio.

Com esta intervenção, de acordo 
com o SEJE, no primeiro semestre o 
número de raparigas matriculadas nos 
10 distritos beneficiários do programa 
aumentou em 27%.

No pilar relacionado com “Emprego, 
Auto-emprego e Empreendedorismo 
Juvenil”, Petersburgo fala da assistência 
e acompanhamento de 225 jovens 
empreendedores e PME das provín-
cias de Cabo Delgado, Nampula, Zam-
bézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane 
e Maputo, dos 214 planificados, o que 
corresponde a uma realização acima 

Foi entregue a maior e mais mod-
erna Unidade Móvel Completa de 
processamento de grãos e cereais na 
província da Zambézia, no distrito de 
Namacurra. A unidade permite formar 
até o certificado ocupacional.

E com o lançamento do Programa 

de 100%.
Indicou ainda a promoção de 

18.597 auto-empregos para jovens, 
através do fomento agrícola nas 
províncias de Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, Tete, Manica, 
Sofala, Inhambane, Gaza, província 
de Maputo e Cidade de Maputo, dos 
2000 planificados, o que corresponde 
a uma realização acima de 100%.

Ainda no período em análise, foram 
alocados 604 kits de auto-emprego, 
no âmbito do Programa “Meu Kit, Meu 
Emprego”, nas áreas de carpintaria, 
agricultura, avicultura, pedreiro, corte 
e costura, serralharia, soldadura, frio e 
climatização, nas províncias de Niassa, 
Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, 
Maputo-província e Maputo-cidade.

Já no pilar do “Financiamento das 
Actividades da Juventude”, o relatório 
da SEJE observa que, no âmbito da 
implementação do FAIJ em 2021, 
foram recebidas 3.430 candidaturas 
para o financiamento nas áreas de 
agro-pecuária, agro-processamento, 
produção de embalagens, artes e 
cultura, pesca, turismo e inovação 
tecnológica, das províncias de Gaza, 
Inhambane, Tete e Niassa. 

Através das plataformas previa-
mente criadas foram financiados 272 
jovens empreendedores das provín-
cias de Niassa, Zambézia, Tete, Manica 
e Sofala, e seis PME's da Zambézia, Tete 
e Manica.

Na 25.ª Sessão Ordinária do Con-
selho de Ministros, realizada no dia 
20 de Julho findo, o Governo apre-
ciou positivamente o balanço in-
termédio do Plano de Implemen-
tação da Política da Juventude, 
apresentado pela Secretaria de 
Estado da Juventude e Emprego 
(SEJE), que preside e coordena as 
actividades do Comité Intersec-
torial de Apoio ao Desenvolvim-
ento de Adolescentes e Jovens 
(CIADAJ), referente ao primeiro 
semestre de 2021. O relatório que 
o PÚBLICO teve acesso revela que, 
do total de 89 acções e 121 indica-
dores de produto previstos no ano 
em curso, foram cumpridas 45 das 
98 actividades planificadas e 26 
foram cumpridas parcialmente e 
27 incumpridas.

O Juízo Privativo de Execuções 
Fiscais de Nampula e a Delegação 
Provincial do Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS) voltaram a 
sensibilizar, semana finda, os agen-
tes económicos, cujas empresas es-
tão em dívida para com o Sistema 
de Segurança Social, a aproveita-
rem das facilidades criadas pelo 
Governo, aderindo à campanha 
de perdão de multas e da redução 
de juros de mora, aprovadas pelo 
Conselho de Ministros, através do 
Decreto 29/2021, de 12 de Maio.

No primeiro semestre Aos devedores do INSS

Durante uma visita efectuada à 
Delegação Provincial do INSS na Zam-
bézia, na segunda-feira passada, in-
serida na sua agenda de monitoria aos 
diferentes sectores sob sua jurisdição 
naquele ponto do Centro do país, a Se-
cretária de Estado apontou o facto de 
o INSS conceder o subsídio de funeral 
de forma imediata, ou seja, dentro 
de 24 horas, como um passo muito 
importante que se deu no âmbito da 
informatização e modernização geral 
do sistema e da própria instituição, 
porque tal, segundo explicou, poupa 
tempo e recursos aos familiares.

Judite Mussácula, que realizou a sua 
primeira visita ao INSS, disse ainda que 
essa plena funcionalidade do sistema 
no atendimento ao público vem re-
sponder aos anseios tanto do público 
utente, como do próprio Governo, 
uma vez que está plasmado no Plano 
Quinquenal do Governo e constitui 
um contributo significativo para o 
alcance de um dos pressupostos de 

Secretária de Estado satisfeita com 
funcionamento do INSS LAM aumenta em 10% número 

de passageiros transportados

Moçambique, em geral, e da provín-
cia da Zambézia, em particular, que é 
a melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores e seus dependentes. 

A tramitação dos processos no INSS, 
importa sublinhar, tem vindo a mel-
horar substancialmente, no contexto 

das reformas operadas no Sistema de 
Segurança Social, nomeadamente a 
informatização e modernização geral 
realizada, com destaque para a imple-
mentação do Sistema de Informação 
da Segurança Social de Moçambique 
(SISSMO).

O nível de funcionamento do Sistema de Segurança Social Obrigatória na Zambézia, gerido pelo Instituto Na-
cional de Segurança Social (INSS), deixou satisfeita a Secretária de Estado naquela província, Judite Mussácula, 
com destaque para os procedimentos usados no atendimento ao público utente e o tempo reduzido na res-
posta às solicitações recebidas. 

Na Zambézia

NACIONALNACIONAL
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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)

CULTURA

Vencedor conhecido este mês
Morre um dos membros fundadores 
da banda “Rockfeller’s”

Perspectivas do meu guetto, de Cecília Mahumane; Silêncio, de Gigli-
ola Zacara; O preto, de Ivo Mabjaia; As minhas rosas, de Ruben Morga-
do; O táxi, de Isidro Mangue; e Deus nos acudi, de Pak Ndjamena, são 
os seis � lmes nomeados ao Prémio Novos Autores de Moçambique, 
realizado pelo KUGOMA, cujo grande vencedor deverá ser anunciado 
este mês/Agosto.

Evangelos Velhanos, carinhosa-
mente conhecido por “Ivan”, 
membro fundador, baixista e líder 
da banda moçambicana de rock 
“Rockfeller’s”, perdeu a vida na 
madrugada desta terça-feira, em 
Maputo, vítima de complicações 
derivadas da doença COVID-19.

(Como decorre a operação das peças?

DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (3)

VAKITHY NYAMBUWE

O curandeiro consegue detectar, se 
existe: Uns pequenos sinais de peque-
na elevação da “carne” na superfície do 
corpo, não se trata de nenhum incha-
ço, mas sim pequenas saliências, car-
acterizando-se por pequeno rebento 
que aparece no corpo e cresce até um 
pequeno fio, que se pode pegar pelas 
pontas dos dedos e, na sua evolução 
atingem o tamanho de longamidade, 
de acordo com o tempo da sua ex-
istência na vítima. Então, é prova da 
existência de kutsamiwa nela. Sobre 
kutsamiwa, o curandeiro Alfiosse Ndhi-
mande, natural da província de Gaza, 
disse neste teor a sua versão:

" (...) existe a dita doença que se locali-
za nas partes íntimas. A mesma atribui o 
azar bastante feroz na vítima. Por conta 
disso, faz o Homem perder a sua essên-
cia do brilho atractivo no aspecto cor-
poral, a xiviri. Então, em função da perca 
deste elemento qualificativo da pessoa, 
consequentemente, quem olhar nela 
depara uma força repelente, que induz 
o observador a um olhar de desdenho, 
porque está isenta da dignidade, pos-
tura e personalidade. O aspecto físico 
da sua pessoa não transmite a sensação 
de agrado, que cativa, que fascina o ob-
servador. Neste âmbito, ninguém gosta 
desta pessoa porque a tsamiwile, a ni 
xisila, está sob efeito da aversão. Assim, 
como ter namorada(o)?

Mas, basta ser identificado pelo 
curandeiro, este elimina-a pela ex-
tracção, cortando e aplicando o remé-
dio e secundado pelo banho purifica-
dor, no sentido de a vítima readquirir 
as suas qualidades perdidas, tudo 
passa. Dito e feito, o olhar por onde 
passar a vítima, já purificada, à vista de 
todos, sobretudo a do sexo oposto, fica 
preso pela imagem real que agrada, 
pois está repleto de erotismo da sua 
pessoa, como entidade humana (...) "

A enfermidade referida trata-se de sur-
gimento de duas peças, macho e fêmea, 
que emergem do aparelho reprodutivo 
da mulher, evoluindo continuamente, o 
seu diâmetro pode comparar-se com a 
grossura de tamanho de um fio eléctrico 
não cascado, não é mais alongado, que 
se pode pegar pelas pontas dos dedos, 
estas peças são sem poder da erecção, 
débeis e sensíveis. Segundo a explica-
ção da vítima, Otília, numa entrevista 
improvisada, disse, explicando do início 
e o seu desenvolvimento e respectivas 
características desta enfermidade:

"A kutsamiwa é dos feiticeiros, são eles 
que montam as tais duas peças local-
izáveis nas partes referidas; elas contêm 
veneno mortífero, se é um menino que 
vai nascer, a peça macho pica-o e expele 
o dito líquido mortal, e caso seja uma me-
nina é a fêmea que funciona para eliminar. 
Verifica-se a lei da física que diz: dois corpos 
do mesmo sinal há repulsão. No momen-
to da transição do feto do útero para o ex-
terior, como é impossível não tocar a zona, 
pois é o caminho de nascimento. Assim, a 
morte da criança não escapa..."

 
A Nwanghilitchi continuou:
-"Estas peças têm seus sintomas, 

fazem sentir antes de estar visíveis, até 
as medidas normalmente conhecidas, 
começam por notar-se como se fosse 
um pequeno botão germinativo, no 
caule se tratasse numa árvore, pois 
vão crescendo, crescendo progres-
sivamente, tornar um rabinho. Os tais 
sinais são através da comichão, alguns 
momentos sinalizam pelas picadelas 
como se fosse agulha, geralmente an-
unciam as mudanças das temperatu-
ras atmosféricas. 

Às vezes ficam adormecidas como se 
não estivessem, recordando-as no mo-
mento do banho quando a mão pas-
sava onde estivessem. A mulher que 
padece do dito kutsamiwa, se a sorte 
bater sua porta, só se o parto for com a 
barriga aberta, sem isso (ela colocou o 
dedo de baixo do olho, puxou abrindo-
o e disse), digo-te: on-onooo... (nunca).

Uma vizinha minha perdeu quatro 
filhos consecutivos, da mesma estra-
nheza, mas na quinta gravidez a mãe 
dela tomou conhecimento da enfer-
midade, corajosamente suplicou aos 
médicos explicando as razões da sua 
petição e aqueles agentes da saúde 
entenderam o desespero dela e fizeram 
cesariana à filha, apesar de ter condições 
para dar parto normal. Deu um rapaz, 
até hoje está ali o miúdo, porque não foi 
interceptado pela malfeitora peça”.

Disse ainda Nwanghilitshi, cheia 
de energia e continuou:

"A minha tia era tão invejosa, por isso 
foi a principal inventora da magia para 
destruição do meu risonho namoro 
nessa altura, com o jovem mineiro de 
Magude, da família Nwamba; ela ten-
tou inviabilizar através do mal que ela 
ostenta, até agora fanática com as suas 
parceiras... Felizmente, não conseguiu, 
graças à protecção da minha defunta, 
a chará. E finalmente casei-me com ele.

Mas ela nunca baixou seus braços 
ferozes. Imitiu outra magia. Fiquei muitos 
anos com a pedra, que pressuponho no 
útero, imposta pela mesma maldita tia 
feiticeira. Esse objecto tinha a função de 
impedir conceber. Como sabeis, o brilho 
do amor do casal tsonga está em função 
de conceber e nascer filhos. Caso não, 
punha em causa o relacionamento e a 
segurança da mulher no lar, junto do seu 
marido e a família em geral. Era objectivo 
da dita tia satisfazer a sua inveja.

CULTURA

membros do júri terão uma tarefa difícil, 
pois os seis filmes seleccionados tradu-
zem um conjunto de linguagens com-
pletamente distintas. “O júri já se encon-
tra a trabalhar na avaliação do melhor 
filme ou do melhor realizador. Temos 
filmes que, ao nível do conteúdo, são 
bons para discutirmos, e, em termos de 
questões técnicas, têm um desenvolvi-
mento bem maior”. De acordo com An-
tónio Maxlhaieie, são essas as principais 
questões que interessaram à produção 
e à curadoria do KUGOMA.

A equipa de produção da terceira 
edição do Prémio Novos Autores 
Moçambique, igualmente, entende 
que estão assegurados os requi-
sitos para estimular produções cin-
ematográficas realizadas por cineastas 
em ascensão. 

turação que viria a culminar com mais 
um trabalho discográfico da banda.

De lembrar que Rockfelleŕ s foi a 
primeira banda de rock moçambicana 
que se notabilizou no cenário main-
stream moçambicano, com 2 álbuns 
gravados e responsáveis por temas 
considerados hinos da sua geração.

Os Rockfeller’s receberam vários 
prémios e actuaram em mais de 500 
espectáculos em estádios de fute-
bol, arenas e espaços ao ar livre para 
audiências com mais de 10.000 pes-
soas em todo o país (dividindo palco 
com artistas como UB40, Martinho 
da Vila, Max Gazze, Lucky Dube, Hugh 
Masekela, Oliver Mtukuzi, Kassav, 
Bayete, Xutos e Pontapés, Sérgio Go-
dinho, Os Travessos, Tito Paris, Mafikizo-
lo, Bongo Mafin, Danielle Silvestri, 
Filipe Mukenga, Tiazinha, Kapa Dech, 

Awilo Longoba, Splash, Gil Semedo, 
Irmãos Verdade, Oliver Ngoma, Stew-
art Sukuma, Banda Kakana, Suzana 
Lubrano, Mandoza, Ghorwane, Waz-
imbo, Mingas e muitos outros), sendo 
considerada uma das bandas musi-
cais mais influentes e incontornáveis 
no panorama da música moderna 
moçambicana.

“Ivan Velhanos” deixa 3 filhos e um 
legado artístico significativo e incon-
testável no panorama da música rock 
em Moçambique.

De referir que para além da sua ver-
tente musical, “Ivan Velhanos” tinha 
formação em Direito e dedicava-se 
ao empreendedorismo e inovação, 
estando nos últimos meses da sua 
vida a investir no estabelecimento de 
uma marca de produtos orgânicos de 
produção local.

Este mês, o KUGOMA – Fórum de 
Cinema de Moçambique deverá anun-
ciar o grande vencedor da terceira ed-
ição do Prémio Novos Autores Moçam-
bique. Enquanto isso não acontece, já 
são conhecidos as curtas-metragens 
nomeadas, designadamente: Perspec-
tivas do meu guetto, de Cecília Ma-
humane; Silêncio, de Gigliola Zacara; 
O preto, de Ivo Mabjaia; As minhas 
rosas, de Ruben Morgado; O táxi, de 
Isidro Mangue; e Deus nos acudi, de 
Pak Ndjamena. Portanto, são seis os 
filmes que serão avaliados por um júri 
composto por três cineastas moçam-
bicanos: João Ribeiro, Inadelso Cossa e 
Lara Sousa.

Numa curta referência à qualidade 
das películas, o Produtor-Executivo do 
KUGOMA garantiu que nesta edição os 

Em vida, “Ivan”, juntamente com al-
guns colegas, nomeadamente Marco 
Ribeiro e Victor Ribeiro, foi co-fundador 
da banda de rock “Inéditos”, que mais 
tarde mudou para Rockfeller’s. 

Ivan foi um dos poucos membros 
constantes da banda desde a sua 
criação que ao longo dos anos contou 
com diferentes elementos (Xavier Ma-
chiana, Paulo Wilson, Bruno Akani, Zé 
Pesqueira, entre outros), sendo que es-
tava em curso um processo de reestru-

Prémio Novos Autores Publicidade
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O Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Novo Rumo, Li-
mitada, a Direcção Editorial do Jornal Público e os trabalhadores em geral, la-
mentam com profunda dor o desaparecimento físico de João Matola, vítima 
de doença, ocorrido no dia 29/07/2021, na cidade de Maputo. João Matola 
era jornalista da Rádio Moçambique, onde ingressou em 1989 e, à data da sua 
morte, era editor na Redacção Central, em Maputo. Durante o seu percurso, 
Matola desempenhou várias funções administrativas, com destaque para de-
legado de Emissor Provincial de Nampula e director adjunto de Informação. 
Neste momento de dor e luto, apresentam-se as mais sentidas condolências à 
família enlutada. Paz à sua alma!

O Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Novo Rumo, Li-
mitada, a Direcção Editorial do Jornal Público e os trabalhadores em geral, 
lamentam com profunda dor o desaparecimento físico do empresário Zaide 
Aly, vítima de doença. Zaide Aly perdeu a vida no dia 26/07/2021, no Hospi-
tal Privado da Beira. Homem multifacetado, com fortes ramifi cações no em-
presariado, na política e no desporto, Zaide Aly, nasceu em 1953, na cidade 
de Maputo. Na Beira era proprietário do Hotel Moçambique e era também 
presidente da Associação Comercial da Beira, deputado da Assembleia da 
República pela bancada parlamentar da Frelimo e membro do Conselho de 
Administração do antigo FUTUR. Neste momento de dor e luto, apresen-
tam-se as mais sentidas condolências à família enlutada. Paz à sua alma!

Morreu Jornalista João Matola

Morreu o empresário Zaide Aly

Necrologia
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Não faz muito tempo que as 
tropas ruandesas chegaram ao 
país, mas já mereceu aplausos e 
troféus. Até aqui, eles estão a sa-
ber honrar os propósitos que lhes 
levaram ao nosso país que consis-
tiam em apoiar as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS), o que estão a 
fazer com alguma razoabilidade. 
Muitos terroristas nas mãos das 
forças de Kigali estão a cair mortos, 
acalentando esperança a muitos 
moçambicanos sobre o sucesso 
da abordagem que se está a fazer 
rumo à segurança e paz em Cabo 
Delgado. 

Na verdade, é disso que os 
moçambicanos precisam e en-
corajámos a todas as forças envolv-
idas no combate contra os terroris-
tas em Cabo Delgado a manterem 
o ritmo que já era necessário para 

BONS EXEMPLOS

Publicidade

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

afugentar os insurgentes daquela 
zona.   

Sabemos que combater o 
terrorismo, tal como tem dito o 
Presidente Nyusi, não é algo fácil, 
requerendo sempre a conjugação 
de esforços. Por isso, colocamo-nos 
à disposição de todos para colabo-
rar nesta luta que já começou a 
produzir os primeiros resultados.

Nós sabemos ainda que, por 
se tratar de um fenómeno global, 
com tendência a espalhar-se 
por todo o mundo e com conse-
quências graves para a segurança 
regional e internacional, o seu 
combate requere também uma in-
tervenção internacional, pelo que 
congratulamos também ao Chefe 
de Estado pela nobre iniciativa de ir 
buscar apoios externos, para acel-
erar a luta contra o terrorismo.


