
o

A farra dos camaradas

Págs.  2, 3 e 4

Ferido, Guebuza declara guerra contra camaradas que o querem derrubar

Pág. 10

Salimo Abdula ao volante de Rolls-Royce sem impostos

Pobre capim!



TEMA DA SEMANA2 Savana 27-01-2023

Um incendiário insubmisso à solta
Por Argunaldo Nhampossa (texto) e Naita Ussene (fotos)

Algumas horas após a pre-

sidência da República 

ter tornado públicos os 

elogios e felicitações de 

Filipe Nyusi ao seu antecessor, 

pelos 80 anos de vida, Armando 

Guebuza deixou claro que não 

foi na “cantiga” e desfiou o seu 

“inventário de angústias” contra 

“camaradas” que o querem “der-

rubar”.

“Tenho o Ndambi, que a justiça 

não explica por que é que está lá 

[na cadeia], em termos aceitáveis, 

mas fizeram de propósito, para ele 

não estar cá também connosco, te-

mos o Mussumbuluko [outro filho 

de Armando Guebuza]” e também 

“não temos a Valentina, que nos foi 

arrancada nesta confusão que co-

locou agora o Ndambi na prisão”, 

disse o antigo presidente, falando 

no encerramento de um simpósio 

alusivo ao seu 80º aniversário na-

talício, realizado há uma semana.

Apesar de a justiça ter considerado 

o homicídio de Valentina Guebu-

za, em 2016, como crime passional 

– condenando o marido, Zófimo 

Muiane, a 24  anos de prisão -, e 

de ter ficado provado, pelo menos 

para o tribunal, que Ndambi Gue-

buza ficou com USD 33 milhões 

das dívidas ocultas, para o históri-

co líder da Frelimo, estas tragédias 

são parte de uma cabala política 

que visam acabar com ele e deses-

truturar a sua família.

“Se o colonialismo português não 

conseguiu calar-nos, vencer as 

nossas convicções, não são os nos-

sos camaradas que vão conseguir 

isso”, reflectiu.

O simpósio, organizado pela Fun-

dação Armando Emílio Guebuza, 

decorreu sob o lema: “Armando 

Emílio Guebuza, uma história de 

auto-estima”, mas o discurso do 

patrono foi marcado por um tom 

de profunda mágoa.

O simpósio
Quando o relógio marcava 13:40, 

crianças desciam das escadas da 

sala VIP da Galeria do Porto de 

Maputo, espalhando pétalas de 

rosas que anunciavam a entrada 

triunfal do aniversariante e sua 

mulher, Maria da Luz Guebuza. 

Gritos e salvas de palmas eram da-

dos em sinal de saudação ao aniver-

sariante, numa sala que já rebentava 

pelas costuras, com uma plateia re-

pleta de convidados, em que se des-

tacavam ex-colaboradores do anti-

go chefe do Estado, ao longo dos 

10 anos da sua governação, fami-

liares, camaradas, amigos, antigos 

combatentes, membros do fami-

gerado G-40 e até alguns políticos, 

que procuram reposicionamento, 

após caírem em desgraça com o 

actual timoneiro, como é o caso 

de Basílio Monteiro, entre outros. 

Nos media, o dia começara com 

uma mensagem de felicitação do 

presidente da República, Filipe 

Nyusi, ao seu antecessor, num acto 

cheio de bastante simbolismo, mas 

visto como branqueamento de 

imagem, tendo em conta a relação 

conflituosa entre ambos. 

Nyusi enalteceu o percurso políti-

co de Guebuza desde tenra idade 

e a entrega à causa da libertação 

nacional.  

“O seu engajamento juntamente 

com outros jovens da sua geração, 

sempre sob forte pressão e vigilância 

constante das autoridades coloniais, 

permitiu fazer de si um homem de-

terminado a confrontar o coloniza-

dor, daí a sua decisão de se entregar 

ainda em tenra idade à causa da 

libertação da pátria”, disse Nyusi.

A mensagem de felicitação de 

Nyusi não inibiu Guebuza de 

dizer aquilo que lhe vai na alma, 

num autêntico aviso à navegação. 

Que as relações entre Guebuza e 

Nyusi não atravessam o seu me-

lhor momento, desde a eclosão das 

dívidas ocultas em 2016, não cons-

titui novidade para ninguém. 

De lá a esta parte, Nyusi tem apa-

recido em cerimónias públicas ao 

lado do antigo presidente da Re-

pública, Joaquim Chissano. Coin-

cidência ou não, ambos não estive-

ram no simpósio.

A tensão entre Nyusi e Guebuza 

nunca havia atingido o extremo 

publicamente, tal como se verifi-

cou na última sexta-feira.

E foi mesmo no discurso de encer-

ramento do simpósio que o aniver-

sariante gelou a sala, gerando mo-

mentos de silêncio intercalados 

com salva de palmas. 

Manifestou descontentamento 

com a prisão do filho Ndambi 

Guebuza, apontando que a justiça 

não explica, em temos aceitáveis, 

os motivos da sua prisão.  Ndambi 

foi condenado a 12 anos de prisão, 

depois de o tribunal ter dado como 

provado que se beneficiou de USD 

33 milhões da Privinvest, empresa 

do franco-libanês, Iskandar Safa, 

que esteve por detrás das dívidas 

ocultas. 

“Que seja uma lição [os 49 anos 

de casamento com Maria da Luz 

da Guebuza], pelo menos para os 

meus filhos. Tenho quatro filhos. 

Tem a Nora, que não está aqui. Te-

nho o Ndambi, que a justiça não 

explica por que é que está lá, em 

termos aceitáveis.  Mas fizeram 

de propósito para ele não estar cá, 

também, connosco. Temos o Mus-

sumbuluku e não temos a Valen-

tina, que nos foi arrancada nesta 

confusão que colocou, agora, o 

Ndambi na prisão”, disse.

Esta não é a primeira vez que o an-

tigo estadista critica a justiça mo-

çambicana e o processo das dívidas 

ocultas. 

Guebuza já disse que “há muita 

poeira e muito boato” no processo, 

mas em sede de tribunal não con-

seguiu trazer à tona as nuances da 

referida poeira e boatos. 

Igualmente, exteriorizou a sua fal-

ta de confiança na Procuradoria-

-Geral da República, no âmbito 

do referido processo.  

Na alocução por ocasião dos 80 

anos, Guebuza avançou que as 

questões que envolvem os filhos 

não o abatem, partindo depois 

para o ataque, de forma serena e 

calma: 

“Mas nós aguentamos. Somos for-

tes. Nós aguentamos, somos for-

tes”, disse Guebuza, virado para a 

esposa. Depois prosseguiu: “Se o 

colonialismo português não con-

seguiu calar-nos, vencer as nossas 

convicções, não são nossos cama-

radas que vão conseguir fazer”, 

afirmou, arrancando fortes aplau-

sos dos presentes.

O colóquio da vida e obra de Gue-

buza é visto como uma espécie de 

ressurreição de um dirigente que 

era dado como “morto politica-

mente”, após o escândalo das dí-

vidas ocultas. 

O aviso de que Guebuza “está de 

volta” foi dado pelo seu advogado 

Alexandre Chivale, num artigo 

de opinião publicado no Canal de 

Moçambique, no princípio do ano. 

Chivale, que habitualmente manda 

as suas lavras a partir de “parte in-

certa”, já que é procurado pela jus-

tiça, traçou um paralelismo entre o 

processo de transição no Brasil e 

a situação política moçambicana, 

apontando que se o Lula da Silva 

voltou à presidência do país, não 

seria de estranhar que “o coman-

dante supremo AEG seja forçado 

pelo povo a voltar à presidência”. 

Falou das perseguições de Bolso-

naro a Lula da Silva e seus aliados 

bem como da sua fuga para os EUA. 

“Se Bolsonaro, que só teve um 

mandato perseguindo os outros 

teve de fugir, imagina aqueles que 

levam dois mandatos a perseguir e 

prender inocentes, o que terão que 

fazer?”, questionou, numa clara 

alusão a Filipe Nyusi. 

O colóquio sobre a vida e obra de 

Armando Emílio Guebuza foi um 

momento de exaltação da sua tra-

jectória e feitos ao longo dos seus 

80 anos de vida. 

No simpósio, falou-se de um Ar-

mando Emílio Guebuza corajoso, 

destemido, revolucionário, nacio-

nalista e crítico, que sonhava com o 

povo moçambicano livre da subju-

gação e, acima de tudo, da pobreza.  

A ironia do destino é que os va-

lores pelos quais Guebuza e seus 

contemporâneos se bateram ao 

longo do tempo estão agora a 

combatê-los, facto que faz com 

que muitos jovens de hoje consi-

derem que aquela geração comba-

teu o colono para que estivesse no 

seu lugar. 

Os painelistas estavam alinhados 

na exaltação ao aniversariante. A 

título de exemplo, Mariano Mat-

sinha destacou os feitos na presi-

dência de Samora Machel para al-

cance da independência nacional, 

de Joaquim Chissano na pacifica-

ção do país, Armando Guebuza 

na construção de infra-estruturas 

e dinamização dos distritos, atra-

vés dos sete milhões de meticais. 

Matsinha em nenhum momento 

mencionou o trabalho que está a 

ser desenvolvido por Nyusi. 

A sessão de testemunhos sobre os 

feitos do aniversariante abriu com 

Clara Guebuza, irmã mais nova de 

Armando Guebuza, de um total 

de oito irmãos. 

Mana Clarinha, como é carinho-

samente tratada junto dos seus 

próximos, disse que apesar de ser 

a mais nova da casa, foi-lhe conta-

da que quando o seu irmão, “mano 

Mandinho”, nasceu houve muita 

admiração por parte daqueles que 

foram visitá-lo nos seus primeiros 

dias de vida, apontando que se 

tratava de uma criança que dava 

indicações de que seria  alguém 

especial. 

“Nasceu diferente dos outros ir-

mãos e diziam que seria um gran-

de homem. Ele era uma espécie de 

um anjo enviado na família”, disse.

Descreveu Guebuza como alguém 

inconformado com o colonialismo, 

principalmente pelo facto daquele 

proibir as manifestações culturais 

nacionais. 

Disse que despertou essa cons-

ciência de combater o colonialis-

mo no grupo da juventude da igre-

ja Presbiteriana, com o apoio dos 

pastores, que mais tarde também 

desempenharam um papel funda-

mental forjando nacionalistas.

 Clara Guebuza falou do activismo 

do irmão na formação do homem 

para se libertar do jugo colonial, 

destacando que foi responsável 

pela introdução do curso nocturno 

para permitir que as camadas mais 

desfavorecidas aprendessem a ler 

e a valorizar a cultura nacional no 

Núcleo dos Estudantes Africanos 

de Moçambique (NESAM), 

agremiação na qual havia sido 

eleito presidente. 

Armando Guebuza

Armando Guebuza extrema posição

Clara Guebuza
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INTERLIGAÇÃO ENTRE AS 3 OPERADORAS

Já pode fazer transacções entre as 3 carteiras móveis: 

m-pesa, mkesh e e-Mola.

Para mais informações contacte a sua operadora de moeda 

electrónica ou carteira móvel.

É simples: basta que entre da mesma forma no serviço de 

uma das operadoras no seu telemóvel, escolha a opção 

“transferir para” e “transferência para carteira móvel”. 

Depois, é só seguir os passos.

Atenção! Ao fazer a operação no telemóvel, lembre-se de:

1. Transferir
2.500,00 MT

Recebeste o valor 
de 2.500,00 MT

aos 23/11/22 às 
12:43 PM.

Nosso farol
Fernando Fazenda, antigo embai-

xador de Moçambique na vizinha 

África do Sul, é três anos mais 

velho em relação a Guebuza, mas 

desde o primeiro momento que o 

conheceu, em 1960, no NESAM, 

viu nele um jovem muito corajoso, 

destemido, patriota e que, apesar 

da sua baixa estatura, transmitia 

muita confiança naquilo que dizia 

e fazia. 

Disse que Guebuza desafiava 

frontalmente o colono pelo des-

prezo da cultura nacional e foi as-

sim que despertou os seus colegas 

quanto à necessidade lutar pela 

libertação da pátria. 

“É nossa responsabilidade como 

jovens fazer com que o povo 

pare de sofrer. Ninguém fará 

isso por nós”, recorda Fazenda, 

citando palavras de Guebuza na 

altura. 

Acrescentou que Guebuza intro-

duziu o discurso de que, ao invés 

de ser vítima do colonialismo, era 

preciso ser dono do destino do lu-

gar chamado Moçambique. 

É neste prisma que diz que em 

Dezembro de 1964, com Guebuza 

como cabeça, iniciaram com a pro-

paganda da Frelimo, distribuindo 

panfletos sobre o recém-criado 

movimento, que tinha como ob-

jectivo final lutar pela indepen-

dência nacional. 

Segundo Fazenda, a mobilização 

da juventude teve lugar num pe-

ríodo em que a PIDE era muito 

temida, mas, tendo Guebuza como 

farol, conseguiram desenvolver o 

trabalho, pese embora as vicissitu-

des típicas do período que tiveram 

de enfrentar. 

Manifestou o seu descontenta-

mento com a forma como o seu 

amigo é tratado nos últimos tem-

pos, sublinhando o seu percurso e 

entrega abnegada à causa da nação. 

“Vocês não conhecem o Guebuza 

que eu conheci”, sentenciou.  

O teimoso Muguimo 
O antigo combatente, Amós Ma-

hanjane, explicou que no processo 

da luta de libertação, a Frelimo ha-

via definido três frentes de luta, a 

saber: a luta armada, diplomática e 

na clandestinidade. Guebuza ope-

rou na luta clandestina, onde usava 

a alcunha de Muguimo para ludi-

briar a PIDE - DGS. 

Viram a sua viagem para Dar Es 

Salam, Tanzânia, para se juntar 

à Frelimo abortada na Rodésia, 

actual Zimbabwe, pela polícia se-

creta rodesiana, por considerá-la 

resquício do colono, em virtude de 

nenhum deles ter apresentado se-

quer um documento (passaporte). 

Foram presos em Vitória Falls e 

repatriados para Chicualacuala, na 

província de Gaza, via Bulawayo.   

“Depois de presos, Muguimo pe-

diu aos polícias rodesianos para 

que orássemos, porque nós éra-

mos religiosos, mas aqueles eram 

pagãos, por isso, na mesma nos 

devolveram. Quando chegamos a 

Chicualacuala, o tal cobra-mamba 

Chico Feioestava ali para nos 

receber, mas Muguimo era o mais 

animado”, disse. 

Acrescentou que ele e Muguimo 

foram algemados juntos, o seu 

companheiro foi torturado por 

Chico Feio, mas, estranhamente, 

não deixou cair sequer uma lágrima. 

No entanto, Mahanjane disse que 

foram transferidos para a cadeia 

civil, em Maputo, onde intensifi-

caram a luta clandestina escreven-

do palavras de ordem nos pratos 

plásticos, que usavam para comer, 

tais como “o colonialismo portu-

guês será vencido”.  

Este modelo alastrou-se para as ca-

sas de banho onde usavam fezes para 

escrever mensagens nas paredes 

dizendo “Salazar será derrotado”. 

Defensor de mulheres
Marina Pachinuapa, também an-

tiga combatente, destacou o papel 

de Guebuza na promoção e defe-

sa do género. Disse que conheceu 

Guebuza quando chegou a Na-

chinguea, em 1967, integrando o 

grupo das primeiras 25 meninas 

que se juntaram à Frelimo. 

Afirmou que nenhuma das inte-

grantes do Destacamento Femini-

no sabia ler e escrever e foi graças 

a Guebuza que aprenderam. Aliás, 

foi o mobilizador da educação no 

seio dos combatentes, responsável 

pela instalação de escolas nas zo-

nas libertadas da Frelimo e, por 

via disso, conheceu muito bem as 

matas de Cabo Delgado, Niassa e 

Tete. 

Como Comissário Político, pros-

seguiu, teve a missão de explicar 

quem era o inimigo e como devia 

ser desencadeada a luta armada.  

“Nós que caminhamos contigo, 

estamos felizes pelos 80 anos. Pa-

rabéns. Os outros podem não gos-

tar, mas nós dizemos que estamos 

felizes”, disse. 

Combate à pobreza era 
prioridade
Coube ao antigo embaixador de 

Moçambique em Londres, Antó-

nio Gumende, falar da “prática di-

plomática de Armando Guebuza”, 

que o descreveu como uma pessoa 

de forte personalidade. 

Enquanto embaixador, foi incum-

bido de trabalhar na cooperação 

económica, facto que fez com que 

Moçambique começasse a ser um 

país com quem se fala e não o 

país de quem se fala. 

Antigos dirigentes, colaboradores e amigos de Guebuza que marcaram presença  
do simpósio

Fernando Fazenda Amós Mahanjane
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Gumende recordou que uma das 

características de potenciais in-

vestidores é aferir a capacidade de 

uma missão diplomática em con-

ceder respostas céleres e informa-

ções relevantes sobre assuntos do 

seu interesse, assim como a capa-

cidade de facilitação de contactos.   

E, acrescentou, foi em virtude de 

esta componente ter ganho proe-

minência que o país começou a 

registar aumentos substanciais de 

investimento privado, assim como 

visitas exploratórias que trouxeram 

investidores em sectores como hi-

drocarbonetos, portos e agricultura. 

Destacou o papel de Guebuza na 

libertação da iniciativa criadora 

dos seus colaboradores, desde que 

estivesse dentro dos parâmetros 

designados e dentro das priorida-

des de actuação. 

“Sempre aconselhou nunca so-

nhar fora da cama e nunca divul-

gar antes da sua materialização. O 

chefe de Estado exigia resultados 

de impacto diplomático no desen-

volvimento do país. Encorajava o 

conhecimento profundo do terri-

tório de acreditação e tinha uma 

maneira de comunicar sui generis 
deste desiderato, incluindo ques-

tionamentos que, a priori, pareciam 

despropositados sobre a realidade 

política, económica, social e local”, 

disse.

Assinalou que o antigo chefe de 

Estado moçambicano queria ver 

o impacto do trabalho diplomá-

tico em questões que trouxessem 

resultados tangíveis para o país. 

Fez referência à instrução que re-

cebeu do então estadista, quando 

foi apresentar cumprimentos de 

despedida, após a nomeação para o 

cargo de embaixador de Moçam-

bique junto das Nações Unida, em 

Nova Iorque. 

“Vai fazer seu trabalho, não me ve-

nha aqui dizer que foi persuadido 

pelos seus colegas que é tempo de 

Moçambique concorrer para mem-

bro não permanente do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas. 

A nossa prioridade é a agenda do-

méstica e desenvolvimento da luta 

contra pobreza e não representati-

vidade nesse órgão, que pode dar 

azo a que nos desviemos da nossa 

essência”, recordou Gumende, uma 

lembrança que provocou alguns 

sorrisos de Armando Guebuza, 

numa altura em que sectores go-

vernamentais andam eufóricos e 

triunfalistas pela eleição do país a 

membro não permanente das Na-

ções Unidas, apresentando o feito 

como iniciativa primária e legado 

de Filipe Nyusi.   

Libertador do “espírito do 
mudliwa ” 
O académico, Elísio Macamo, 

falou da auto-estima como fio 

condutor, numa dissertação, cuja 

mensagem, aparentemente, serviu 

para os de dentro e para os de fora. 

Macamo socorreu-se de uma mú-

sica de Xidiminguane, para me-

taforizar com a questão da auto-

-estima. 

O referido tema fala de um espí-

rito  “mudliwa, um espírito mau, 

que considerou ser o maior terror 

da metafísica das famílias do sul do 

país.

Mudliwa, explicou o sociólogo, re-

fere-se àquele que foi comido, mas 

na verdade um espírito perdido em 

terras alheias.

O músico usou esta metáfora para 

descrever uma sociedade em desar-

ticulação, que se ressente da ausên-

cia de um elo social muito funda-

mental para a harmonia. 

“E esse elo social essencial é a uni-

dade. Essa unidade de pensamento 

sobre o que é o nosso país, como 

é que deve ser governado e para 

onde”, declarou. 

“Significa apenas o reconhecimen-

to que nos une e nos compromete 

com o sistema e com o destino de 

cada um de nós”, disse.

Segundo Macamo, a solução de 

Xidiminguane para expulsar o 

espírito mau é muito complica-

da, sublinhando que o presidente 

Guebuza apresentou, ao longo da 

sua governação a sua proposta, que 

é mais simples e elegante, que é a 

auto-estima. 

É seu entender que a auto-estima 

pode ser interpretada como subs-

tância da unidade e propósito, pois 

não se governa trabalhando apenas, 

governa-se também promovendo a 

crença em nós mesmos.  

É neste sentido que aponta 

que a auto- estima é uma es-

pécie de bandeira que pode 

reforçar o vínculo social de 

várias maneiras, sendo uma refe-

rente a crença e outra a princípio.

“O princípio de responsabilidade 

é uma propriedade da cidadania, 

se nós entendermos que cidadania 

é cada moçambicano ter o direito 

de interpelar quem o governa. Tem 

o direito de discordar e, acima de 

tudo, a obrigação de exigir ser parte 

da deliberação sobre tudo o quanto 

é decisão política que pode afectar 

a pessoa na sua vida pessoal”, disse, 

para de seguida acrescentar que é 

mais moçambicano quem interpela 

criticamente a governação e traidor 

aquele que não o faz. 

“Uma sociedade que não satisfaz 

este apelo de cidadania trai o pro-

jecto de independência, o mesmo 

projecto que nos dá a oportunidade 

de dizermos que somos moçambi-

canos”, enfatizou. 

Para Macamo, quem é capaz e tem a 

coragem de exigir os seus direitos de 

cidadania manifesta coerência com o 

projecto da independência nacional.

Depois discorreu em torno do 

percurso de Guebuza, começando 

pelo seu nacionalismo, participação 

na luta de libertação, integração no 

governo de transição, com cerca de 

30 e poucos anos, o facto de ter che-

fiado a equipa de negociação da paz 

em Roma, Itália, a presidência da 

República e a criação de condições 

para emancipação dos distritos.

Todo esse percurso, prosseguiu o 

académico, demonstra que estamos 

perante uma figura com forte sen-

tido de valor próprio e auto-estima. 

Para diversas correntes de 

opinião, as referências 

que Armando Guebuza 

faz ao seu papel na luta 

contra o colonialismo portu-

guês, procuram a virtude de ali-

mentar a legitimidade histórica 

dos libertadores da pátria para 

a reivindicação de intocabili-

dade e até certa santidade com 

que vivem desde a independên-

cia do país, em 1975.

Ademais, vários analistas pon-

deram que esses dissensos bem 

cristalizados não têm a ver com 

ideologia ou projeto de socie-

dade, nem bem-estar geral, mas 

antes parte de uma correlação 

de forças de grupos de interes-

ses virados para a captura do 

Estado e satisfação de apetites 

patrimonialistas.

O director executivo do Centro 

para Democracia e Desenvol-

vimento (CDD), Adriano Nu-

vunga, analisou a intervenção de 

Armando Guebuza no colóquio 

em três dimensões, para dizer 

que o antigo estadista está a ser 

vítima dos seus próprios actos.

A primeira tem que ver com a 

insistente evocação do colonia-

lismo, por parte dos dirigentes 

do país, sempre que se vêem em 

contramão com os valores que 

procuráramos consolidar como 

Estado e sociedade. Disse que 

isso é recorrente por parte de 

Guebuza e olha para aquela 

atitude como uma forma de se 

colocar cima das pessoas e da 

sociedade, facto que o acadé-

mico considera errado e con-

denável

Recordou que aquando da sua 

audição parlamentar, pela Co-

missão e Inquérito às dividas 

ocultas, Guebuza evocou o seu 

percurso nacionalista contra o 

colonialismo para concluir que 

Provou do seu próprio veneno

lutou para libertação do país e não 

merecia ser submetido àquela si-

tuação. 

O colonialismo, de acordo com 

Nuvunga, terminou há 48 anos. 

“Moçambique tornou-se num 

Estado soberano e estamos hoje 

a viver num Estado que estamos a 

construir ou a destruir em função 

dos nossos actos”, salientou. 

Considera, assim, que a interven-

ção do presidente Guebuza sobre 

o colonialismo tem um significado 

sob ponto de vista antropológico, 

que é de se posicionar acima dos 

outros.

A segunda dimensão tem que ver 

com aquilo que a Frelimo sempre 

foi ou  espelha aquilo que sempre 

aconteceu, mesmo, no tempo em 

que Guebuza esteve no poder em 

que as liberdades eram seviciada 

dentro da Frelimo.

“As pessoas não podiam falar, eram 

ameaçadas. A Frelimo deixou há 

muito tempo de ser um espaço de 

exercício de liberdades. É por isso 

que temos um país do jeito que 

está, destruído, a afundar dia a pós 

dia e tem na Frelimo esse afundar 

constante do nosso Estado e des-

truição da nossa sociedade porque 

já não há liberdade”, disse.  

A terceira dimensão, no entender 

do director executivo do CDD, é 

que Guebuza está a ser vítima da-

quilo que ele próprio criou e víti-

ma dos métodos que ele usou.  Os 

métodos, assinala, podem estar a 

ser aplicados com outras variantes 

hoje, “mas convenhamos, ele está a 

ser vítima daquilo que ele próprio 

construiu”. 

“Nyusi, que hoje é presidente, foi 

ministro [de Defesa] de Guebuza, 

trabalharam juntos e chegou ao 

poder com apoio dele”, disse. 

Recordou que Nyusi foi um dos 

pré-seleccionados por Guebuza 

para o suceder, porque representa-

va melhor este modelo repressivo 

de liberdade dentro do partido. É 

neste sentido que diz que Guebu-

za está sendo vítima disso, só que, 

hoje, o antigo estadista está a se es-

quecer de que foi parte da constru-

ção desse modus operandi repressi-

vo que se vive na Frelimo. Tomou 

como exemplo o que sucedeu com 

Castigo Langa, no 12º Congresso 

da Frelimo, para dizer que aqui-

lo não é novidade, pois episódios 

do género ocorreram também no 

tempo de Guebuza. Não duvida, 

Nuvunga, que este é um modo de 

estar que contou com contribui-

ção do próprio Guebuza, mas hoje 

tenta demarcar-se dele. Aliás, fez 

referência à intervenção do soció-

logo, Hélder Jauana, que falou de 

Guebuza como alguém que era 

visto como mais temível que [Sa-

mora] Machel, o que no seu en-

tender, não agrega nenhum valor 

à democracia, à liberdade, muito 

menos o usufruto de direitos.  

Relativamente a alegada falta 

de explicação, em termos acei-

táveis, da prisão de Ndambi 

Guebuza, Nuvunga diz que 

o antigo estadista sabe muito 

bem por que o filho está lá, 

contrariamente ao grosso do 

povo, que pensa que ele está 

num semi-hotel. 

“Ndambi está a viver bem, 

a receber visitas, sai quando 

quer e teve até o direito de 

tratar jocosamente o uniforme 

penitenciário”. 

Outro aspecto é que o activis-

ta social considera que aquele 

julgamento foi uma oportuni-

dade de lavagem de dinheiro, 

pois dentro em breve Ndambi 

vai sair da prisão e vai manter 

os milhões de dólares com os 

quais ficou, que são uma par-

te do dinheiro que empurrou 

milhões de moçambicanos à 

pobreza e o Estado moçam-

bicano para uma situação de 

afundanço em que se encontra. 

“Dizer que ele não sabe é 

completamente errado, porque 

até esteve no julgamento, ou-

viu as declarações que foram 

feitas e nós como sociedade 

estranhamos que a pena tenha 

sido muito bondosa”, refere. 

O que ele está a tentar dizer, 

segundo Nuvunga, é provavel-

mente que aquele foi o modo 

de estar na Frelimo, em que os 

filhos dos dirigentes se apro-

priam do património públi-

co, do presente e futuro dos 

moçambicanos e nada lhes 

acontece. “Então, sendo esta a 

primeira vez que há detenção, 

Guebuza só pode estar a estra-

nhar, mas sabe muito bem por 

que o filho está no Lingamo”, 

rematou Nuvunga, um dos mais 

interventivos activistas da so-

ciedade civil em Moçambique.

Marina Pachinuapa António Gumende Elísio Macamo

Adriano Nuvunga
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Mais de meia centena de 

jornalistas moçam-

bicanos repudiaram 

em carta a posição do 

porta-voz do Ministério da Edu-

cação, um documento que foi 

entregue, nesta quarta-feira, na 

sede daquele organismo governa-

mental.

Essencialmente, o repúdio de-

monstra a sua total desilusão com 

Ainda o sermão dado pelo porta-voz do MINEDH

Jornalistas repudiam atitude de Mahalambe
os pronunciamentos que os consi-

dera “infelizes, imaturos e incom-

patíveis” com o cargo que Feliciano 

Mahalambe exerce. Por outro lado, 

os jornalistas deixam claro, na nota 

de repúdio, que rejeitam liminar e 

completamente que uma pessoa 

alheia à profissão tente ensinar 

àqueles que juraram e tem o jorna-

lismo como profissão.

As declarações de Feliciano Maha-

lambe foram proferidas, na manhã 
desta segunda-feira, no âmbito da-

quilo que seria uma conferência de 

imprensa para falar da abertura do 

ano lectivo 2023. 
Os jornalistas consideram que o 

porta-voz do MINEDH extrava-

sou completamente as suas atribui-

ções, meteu-se “no mato”, disse “as-

neiras” e demonstrou total falta de 

respeito aos jornalistas e ao jorna-

lismo. Com esta realidade e como 

forma de demonstrar o seu total 

desagrado, os jornalistas emitiram 

comunicados e moções de repúdio 

contra aquilo que consideram de 

“infelizes declarações”. 

Os subscritores consideram a atitu-

de de impor restrições nas perguntas 

durante conferências de imprensa, 

um comportamento “irresponsá-

vel” e “incompatível com o cargo”.

“O apelo ou o medo de um porta-

voz em receber perguntas é infeliz, 

imaturo e incompatível com o seu 

cargo”, lê-se na carta, que acrescen-

ta que a limitação da natureza de 

perguntas a serem colocadas pelos 

jornalistas “é de uma baixaria tre-

menda”, continua a carta.

SNJ e MISA
Por seu turno, o Sindicato Nacio-

nal de Jornalistas (SNJ), que habi-

tualmente é criticado pelo alegado 

laxismo na defesa da classe, não 

conseguiu se conter diante de ta-

manha afronta à liberdade que o 

jornalismo necessita para continuar 

a desempenhar o seu papel na cons-

trução de um Estado de Direito de-

mocrático efectivamente vibrante. 

Nisto, o SNJ lamentou o facto de 

Mahalambe ter procurado limitar 

a colocação de perguntas por par-

te dos jornalistas presentes, pois, 

segundo o porta-voz, estes deviam 

limitar-se ao assunto relaciona-

do com a abertura do ano lectivo. 

“Nesta tentativa de colocar balizas, 

ele disse: os jornalistas gostam de 

fazer questões do seu interesse”, re-

corda o SNJ.

Diante disso, aponta o SNJ, “esta 

é uma atitude de todo condenável, 

pois, não só procura intimidar os 

jornalistas no exercício da sua no-

bre missão de busca, tratamento e 

divulgação de informação de inte-

resse público, como também é uma 

grosseira interferência no trabalho 

jornalístico e violação da liberdade 

de imprensa”. 

Por outro lado, o SNJ encoraja, na 

sua nota, os jornalistas a continua-

rem a “fazer tudo ao seu alcance” 

para garantir informação imparcial, 

de qualidade e completa ao público. 

Ao mesmo tempo, apela às institui-

ções públicas para procurarem faci-

litar o trabalho da imprensa. 

O MISA-Moçambique, uma or-

ganização com grande intervenção 

na defesa da liberdade de imprensa 

e de expressão, também criticou a 

atitude do Porta-Voz do Ministério 

da Educação e Desenvolvimento 

Humano. O Presidente do MISA, 

Jeremias Langa, salientou que o 

caso constitui uma violação da lei 

de acesso à informação, que impõe 

o princípio da máxima divulgação 

de informações e transparência.

Feliciano Mahalambe, recorde-se, 

no seu sermão sobre o que é fazer 

jornalismo, considerou anti-ético 

que os jornalistas façam pergun-

tas “fora da caixa”. Por outro lado, 

chegou a comparar o convite a uma 

conferência de imprensa ao con-

vite para uma festa de casamento, 

tentando dizer que cabe aos noivos 

decidir a ementa que devem servir 

aos convidados, e não os convida-

dos exigirem uma ementa diferente 

da preparada. (Redacção)

Feliciano Mahalambe
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A 
reforma do Conselho de 

Segurança da Organiza-

ção das Nações Unidas 

(ONU) estará, formal-

mente, em destaque na viagem 

que a embaixadora norte-ameri-

cana, Linda Thomas-Greenfield, 

fará esta semana a Moçambique, 

Quénia e Gana. 

Porém, fontes diplomáticas co-

mentaram ao SAVANA que a 

embaixadora norte-americana de-

verá continuar com a pressão/lobby 

ocidental para persuadir Maputo 

e rever a sua posição neutral em 

relação à guerra Rússia-Ucrânia, 

numa altura em que os russos es-

tão em manobras militares com a 

poderosa vizinha África do Sul.

Linda Thomas-Greenfield, repre-

sentante permanente dos Estados 

Unidos da América (EUA) junto 

à ONU, chegou nesta quinta-feira 

a Maputo, para uma visita de dois 

dias ao país. A visita dá seguimen-

to à cimeira EUA-África, que em 

Dezembro reuniu em Washing-

ton cerca de 50 líderes africanos 

Reforma da ONU em foco na viagem da diplomata americana

e onde o governo de Joe Biden 

reforçou o seu compromisso de 

expandir e modernizar as parcerias 

com o continente africano.

Num ‘briefing’ à imprensa, um alto 

funcionário da administração nor-

te-americana apresentou os ob-

jectivos principais da viagem, co-

meçando pelo fortalecimento das 

parcerias com actuais e ex-mem-

bros do Conselho de Segurança 

da ONU, incluindo Moçambique, 

que acaba de iniciar o seu primeiro 

mandato como membro não-per-

manente do Conselho.

“Este ano, é claro, o Conselho de 

Segurança continuará a trabalhar 

para cumprir o seu mandato de 

abordar questões críticas relacio-

nadas à paz e segurança interna-

cional em todo o mundo, inclusive 

no continente africano, e a par-

ceria com os membros eleitos do 

Conselho será vital para o nosso 

próprio sucesso diplomático”, disse 

o alto funcionário.

“É fundamental para a nossa es-

tratégia abordar questões no Con-

selho de Segurança, e estamos a 

investir nesses relacionamentos e 

a procurar formas de parceria no 

próximo ano e além. Então, esse é 

o primeiro objectivo”, frisou.

Lavrov em Pretória e 
Luanda
Nesta terça-feira, Serguei Lavrov 

esteve na África do Sul, que refor-

çou a proximidade com Moscovo 

ao declarar-se “amiga” da Rússia, e 

no Eswatini, onde se comprome-

teu a melhorar a cooperação entre 

os dois países na área da segurança. 

Já no próximo mês, a marinha da 

África do Sul vai participar em 

exercícios navais conjuntos com as 

marinhas russa e chinesa. 

Depois da África do Sul e Eswa-

tini, Lavrov rumou para Angola, 

onde se encontrou com o seu ho-

mólogo, Téte António, seguindo 

depois para uma audiência com o 

presidente angolano, João Louren-

ço.

Em África também esteve a Se-

cretária de Estado do Tesouro 

dos Estados Unidos, Janet Yellen. 

Visitou Senegal, seguindo depois 

para a  Zâmbia e para a  África 

do Sul. O objectivo é defender a 

influência norte-americana no 

continente, numa altura em que a 

China e a Rússia têm conquistado 

terreno diplomático e económico. 

Na Zâmbia, Janet Yellen coincidiu 

com a directora do Fundo Mone-

tário Internacional (FMI), Krista-

lina Georgieva, que está a tentar 

ajudar aquele país a renegociar as 

dívidas com a China. No entan-

to, Maputo foi contornado tanto 

por Janet Yellen, como Kristalina 

Georgieva. 

Reformas
Ainda dentro da ONU, formal-

mente, a viagem de Linda Tho-

mas-Greenfield será uma oportu-

nidade para os EUA continuarem 

as suas consultas sobre a reforma 

da Organização, “para garantir que 

se adéque ao seu propósito e reflita 

o mundo como é hoje, não como 

era há quase oito décadas, quando 

essas instituições foram construí-

das”, observou o alto funcionário.

Em Setembro último, o presiden-

te norte-americano, Joe Biden, já 

havia anunciado o seu compro-

misso de apoiar uma reforma do 

Conselho de Segurança, para que 

este órgão possa ter um maior nú-

mero de assentos permanentes e 

não permanentes, inclusive para 

África, que “há muito tempo é 

sub-representada”.

A reforma deste órgão tem vindo a 

ser pedida há vários anos, nomea-

damente por países como a Índia, 

a África do Sul e o Brasil, que têm 

mostrado vontade de pertencer ao 

grupo de membros permanentes.

O poder de veto tem sido uma das 

questões mais polémicas e alvo 

de vários pedidos de modificação. 

Esse tem sido, aliás, o mecanismo 

usado pela Rússia para impedir que 

o Conselho de Segurança actue 

contra si face à guerra na Ucrânia.

Em geral, quase todos os países 

da ONU consideram necessário 

reformar o Conselho de Seguran-

ça, mas não há acordo sobre como 

fazê-lo, com diferentes propostas 

na mesa há anos.

Num outro plano, Linda Thomas-

-Greenfield irá concentrar parte 

dos seus esforços em abordar ques-

tões de segurança regional, forta-

lecimento da segurança alimentar 

e no apoio à resiliência e recupe-

ração africana face aos efeitos das 

mudanças climáticas.

Na sua passagem por Moçambi-

que, a diplomata irá reunir-se com 

funcionários da ONU, ex-alunos 

de programas de intercâmbio dos 

EUA, estudantes e membros da 

sociedade civil, incluindo aqueles 

envolvidos em medidas de adap-

tação às mudanças climáticas no 

país.

Resumo do Observador Rural N° 133

OS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E DE EXERCÍCIO DA CIDADANIA, 

NA VOZ DE LÍDERES ASSOCIATIVOS DA PROVÍNCIA DE CABO 
DELGADO

(English version available)
 João Feijó 

24 de Janeiro de 2023

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/observador/or-133-os-espacos-
participacao-de-exercicio-cidadania-na-provincia-de-cabo-delgado -english-version-available/

RESUMO:
O texto descreve os obstáculos históricos ao desenvolvimento de organizações da sociedade 
civil (OSC) em Moçambique, que conheceram um cenário mais acolhedor na Constituição de 
1990. Mecanismos de apoio à sociedade civil capacitaram líderes locais, tornando-os melhor 
conhecedores de dispositivos legais, capazes de reunir evidências e de exercer impacto junto das 
populações. 
Contudo, as organizações enfrentaram problemas internos, relacionados com a ausência de 

e rotatividade. O sistema de ensino desenvolve poucas competências de cidadania activa e o 

ou em mecanismos de participação cívica. A manutenção de uma cultura política de súbdito foi 
funcional à penetração do grande capital na exploração de recursos naturais. As OSC enfrentam 

governamental em relação ao escrutínio público, proibição de manifestações públicas e receio 

de participação e de acesso à justiça foram agudizaram tensões, habilmente capitalizadas por 

distritos, retirando-lhes capacidade organizativa, de advocacia e pressão social. A chegada de 
organizações humanitárias internacionais em resposta à emergência pouco incluiu as associações 
locais, reproduzindo relações assistencialistas e de dependência. 

de fóruns de participação social, invertendo a crença de que a violência constitui a forma possível 
e legítima de participação.

- enquanto isso MNE russo escala Pretória e Luanda
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Não é só de clientelismo e 

tráfico de influências que 

vivem os empresários 

moçambicanos ligados 

ao partido Frelimo. Além de ace-

der, directamente, aos negócios 

de Estado fornecendo serviços 

diversos a preços muito acima do 

mercado, não cumprem as suas 

obrigações fiscais, porque se be-

neficiam de isenções. 

É o caso de Salimo Abdula, um 

empresário que através do grupo 

Intelec Holdings, actua nos ra-

mos de energia, telecomunicações, 

agricultura, têxtil e finanças.

Salimo Abdula, que é membro sé-

nior do partido Frelimo, tendo sido 

eleito deputado da Assembleia da 

República na legislatura 1995 – 

1999, adquiriu uma viatura de mar-

ca Rolls-Royce, modelo Cullinan, 

fabricado em 2022 com o chassis 

número SCATV4202NU209332, 

motor número 90034082, no valor 

de 6.819.469,00 randes, o equiva-

lente a pouco mais de 25 milhões 

de meticais.

Trata-se de uma viatura de luxo 

com uma cilindrada de 6.75 cen-

tímetros cúbicos, que, ao nível 

internacional, é utilizada por mag-

natas, estrelas de Hollywood e do 

desporto, como são os casos de fu-

tebolistas como Cristiano Ronal-

do, Leonel Messi, Neymar Júnior 

entre outros.  

Salimo Abdula desembolsou cer-

A farra dos camaradas

Salimo Abdula ao volante de Rolls-Royce 
sem impostos

ca de 25 milhões de meticais para 

adquirir a viatura, mas já não pa-

gou impostos no valor equivalente 

a 19 milhões de meticais, porque, 

no dia 07 de Dezembro de 2022, 

o director-geral das Alfândegas de 

Moçambique, Taurai Inácio Tsa-

ma, despachou um ofício no qual 

comunicava que autorizava o pedi-

do de isenção de 100%, correspon-

dente a Direitos Aduaneiros, Im-

posto sobre o Consumo Específico 

(ICE) e o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA), no valor de 

19 milhões de meticais, a favor do 

empresário, Salimo Abdula.

Abdula submeteu o pedido de 

isenção no dia 21 de Novembro 

de 2022.

Nem Salimo Abdula e muito 

menos a Direcção-Geral das Al-

fâdegas, através do seu porta-voz, 

Fernando Tinga, se disponibiliza-

ram para falar do assunto ou ex-

plicar os contornos de atribuição 

da isenção, apesar dos esforços do 

SAVANA nesse sentido.      

Salimo Abdula foi deputado da 

Frelimo na primeira legislatura, 

após a introdução do sistema mul-

tipartidário no país. Contudo, não 

é elegível aos benefícios e regalias 

constantes no Estatuto, Segurança 

e Previdência do Deputado, apro-

vado pela Lei número 31/2014, de 

30 de Dezembro.

O documento em alusão concede 

o direito à isenção na importação 

de viatura a deputados em exercí-

cio ou do mandato anterior e que 

não tenham renovado. O valor 

máximo de isenção aduaneira por 

cada deputado é de 2,5 milhões de 

meticais.  

A concessão de isenções e faci-

litação de negócios do Estado 

tem sido a prática das elites que 

governam o país, onde entre si se 

distribuem regalias e mordomias 

e, em contrapartida, sugam o pa-

cato cidadão, que, para garantir a 

sobrevivência, tem de fazer várias 

matemáticas.

 O grupo Intelec Holdings foi 

criado em 1997, mas se evidenciou 

no reinado de Armando Guebuza, 

quando, por influência política e 

clientelismo, controlou o negó-

cio de fornecimento de material 

eléctrico à empresa Electricidade 

de Moçambique (EDM), no âm-

bito dos projectos de electrificação 

rural e de modernização de infra-

-estruturas elétricas, a preços aci-

ma do mercado.

Por exemplo, um contador deno-

minado splinter, que no mercado 

custava USD 40, era vendido pela 

Intelec à EDM a USD 120 e, por-

que o assunto era tramitado ao ní-

vel político, a empresa era obrigada 

a pagar.

O 
governo moçambica-

no não perde tempo 

e quer que o país saia 

rapidamente da infa-

me “lista cinzenta” do Grupo 

de Ação Financeira (Gafi).

Como parte do conjunto de 

acções visando remover o país 

do referido grupo, lançou, na 

semana passada, um grupo de 

trabalho.

A iniciativa foi anunciada du-

rante um encontro em Mapu-

to entre o ministro da Econo-

mia e Finanças, Max Tonela, e 

representantes da União Eu-

ropeia (UE) e do Banco Mun-

dial, disse uma fonte ligada ao 

governo.

A constituição do Comité de 

Coordenação da Assistência 

Técnica é a resposta de Mo-

çambique ao anúncio feito no 

final de uma reunião plenária 

do Gafi, em Paris, em Outubro.

Na altura, o organismo colo-

cou Moçambique na chamada 

“lista cinzenta” de vigilância 

reforçada devido a “deficiên-

cias estratégicas” no combate 

ao branqueamento de capitais 

e financiamento do terrorismo.

Ao mesmo tempo, foram fei-

tas nove recomendações para 

sair da lista, que incluem trei-

no, coordenação e cooperação 

entre autoridades internas, 

dar-lhes dinheiro e pessoas 

para funcionarem, recolher 

informação e analisar o ris-

co presente no país. Ao que 

apurámos, uma vez na lista 

cinzenta “é difícil sair”, o que 

significa que Moçambique 

tem uma empreitada complexa 

pela frente. “Estava claro que 

iríamos cair na lista cinzenta. 

Em 2009, houve uma primei-

ra ronda de avaliação, mas as 

recomendações não foram 

cumpridas. Em 2019, houve 

uma segunda ronda, que deu 

no barulho que temos agora”, 

comentou ao SAVANA, uma 

fonte ligada ao Gabinete de 

Informação Financeira de 

Moçambique.     

O embaixador da UE em Mo-

çambique, Antonino Maggio-

re, classificou a missão do gru-

po de trabalho lançado como 

“uma maratona para os próxi-

mos meses”.

“Os assistentes técnicos da UE 

já estão a trabalhar com as ins-

tituições moçambicanas e estão 

previstas várias missões para 

os próximos meses”, referiu.

“Este modelo de comité tem 

sido apoiado pela UE nou-

tros países constantes da lista, 

com excelentes resultados, por 

exemplo, nas Ilhas Maurícias”, 

concluiu.

Salimo Abdula ao volante de Rolls-Royce sem impostos

Maputo contra-ataca “lista 
cinzenta”

Moçambique manteve a 26.ª 

posição do Índice Ibrahim 

de Governação Africana 

(IIAG) 2022, mas o declí-

nio registado na última década está em 

desaceleração, indica o relatório publi-

cado esta semana. 

Segundo o estudo, elaborado pela Fun-

dação Mo Ibrahim, Moçambique mos-

trou maior progresso na categoria de 

“Desenvolvimento Humano”, mas esta 

tendência está a abrandar em “Bases 

para as oportunidades económicas”. 

O país está em deterioração nas catego-

rias de “Participação, direitos e inclusão” 

e “Segurança e Estado de direito”, com 

maior gravidade na segunda.

A insegurança relacionada com os ata-

ques terroristas de grupos extremistas 

islâmicos no norte do país e a prevalên-

cia elevada de casamentos infantis con-

tribuem para o mau desempenho, refere 

o estudo. 

O Índice Ibrahim de Governação Afri-

cano mede anualmente a qualidade da 

governação em 54 países africanos atra-

vés da compilação de dados estatísticos 

do ano anterior.  

Apesar de ter registado um progresso 

ligeiro de 1,1 pontos na última década, 

entre 2012 e 2021, a curva de cresci-

mento que o IIAG vinha a registar des-

de 2014 estagnou desde 2019.  

Aumento de conflitos em África

A desaceleração, que coincide com o 

período da pandemia de Covid-19, 

deve-se sobretudo ao aumento de con-

flitos armados, repressão contra civis e 

retrocessos democráticos em geral, que 

causaram uma degradação em termos de 

segurança, respeito do Estado de Direi-

to, participação e direitos civis.

Estes recuos anularam avanços regista-

dos em África com mais oportunidades 

económicas e desenvolvimento humano, 

em particular no acesso a cuidados de 

saúde.

Índice Mo Ibrahim

Moçambique não 
saiu da 26.ª posição

...Autoridade Tributária isenta empresário Salimo Abdula de pagar 19 milhões de meticais em impostos na importação de uma viatura 
de luxo adquirida por cerca de 25 milhões de meticais 
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CURSOS ACREDITADOS
TAXA

Mensal Trimestral Anual

Administração Pública

3.850,00 MT 11.300,00 MT 44.000,00 MT

Comunicação Aplicada ao  

Jornalismo e Marketing

Ciência Política e Relações  

Internacionais

Contabilidade e Auditoria

Direito

Ensino de Biologia

Ensino de Geografia

Ensino de História

Ensino de Matemática

Ensino de Portugues
Gestão Ambiental
Gestão de Empresas
Gestão de Recursos  

Humanos

Gestão de Sistemas de  

Informação

Gestão de Recursos  

Humanos

Gestão de Sistemas de  

Informação

Gestão de Turismo

Agro-Negócio

5.500,00 MT 16.100,00 MT 62.700,00 MT

Desenvolvimento Agrário

Enfermagem

Engenharia Informática

Nutrição

Modalidade Prestações
Cursos de 

3.850,00 MT
Cursos de 

5.500,00 MT

Anual 1 44.000,00MT 62.700,00MT

Trimestral 4 11.300,00MT 16.100,00 MT

Mensal 12 3.850,00MT 5.500,00 MT

#
Centro de 
Recursos

Endereço Contactos

1 Maputo

Av Emílio Dausse, rua 

Poeta  Rui de Noronha, 

n.26

823108339 

876177689

2 Beira

Rua Carlos Pereira, Parcela  

nº 149-I Bairro de Estoril  

Expansão

86 27 11 975 

82 31 09 525 

87 20 41 774

3 Nampula

Rua de Pavê que dá  

acesso à Direcção  

Provincial da Educação 

e  Desenvolvimento 

Humano,  em frente da 

antiga  

desminagem

23 31 36 91 

82 31 09 559 

85 70 04 723 

87 31 09 558

4 Xai-Xai EN1, Próximo da BP 
82 31 08 342 

87 21 14 359

5 Maxixe

Av. Patrice Lumumba,  

ao lado da Inspecção  

da Direcção Provincial  de 

Educação e  

Desenvolvimento 

Humano,  Bairro 

Chambone 6

82 31 08 357 

87 23 91 893

6 Chimoio
En6, Cafumpe-Gôndola,  

próximo do Hotel Milpark

86 022 5809  

87 21 04 379

7 Tete

Av. Eduardo Mondlane,  

defronte do escritório da  

HCB

82 31 09 492 

87 26 76 250

8
Queli-

mane

Esquina Av. 7 de 

Setembro/ Paulo Samuel 

Kankhomba,  defronte da 

Catedral

82 31 09 557 

87 22 76 953

9 Pemba

Av. 25 de Setembro,  

nº 1766, ao lado dos  

Bombeiros

82 31 09 593 

87 24 36 872

10 Lichinga

Av. Samora Machel,  

defronte da Brithol  

michcoma

82 31 09 598 

87 25 09 762

EDITAL
CANDIDATURAS PARA O ANO ACADÉMICO 2023

LICENCIATURA

1. INTRODUÇÃO
1.1. A UNIVERSIDADE ABERTA ISCED, abreviadamente  

designada por UnISCED, é uma instituição de ensino superior  

da classe “A”, de natureza privada, criada pelo Decreto nº  

27/2021, de 06 de Maio, com sede na cidade da Beira. 

1.2. Nos termos do estabelecido pela Lei nº 27/2009 de 29  

de Setembro, que regula a actividade de Ensino Superior,  

artigo 4 (Acesso ao Ensino Superior), torna-se público que  

vai decorrer de 01 de Setembro a 28 de Fevereiro de 2023  o 

processo de candidatura e matrícula para o ano académico  

2023. 

1.3. No ano académico 2023, a UnISCED vai oferecer os  

seguintes cursos de licenciatura, com a duração de 4 anos.

2. REQUISITOS DE ADMISSÃO
2.1. O candidato pode se inscrever e matricular nos cursos  

da UnISCED, desde que tenha concluído a 12ª classe ou  

equivalente, do Sistema Nacional de Educação (SNE).

2.2 Para os cursos de Enfermagem, além do requisito 

indicado  no ponto anterior, o candidato deve ter:

Um documento que comprove que o candidato é 

enfermeiro em exercício, com o mínimo de 3 anos de 

experiência que será a base de selecção  para a sua 

admissão. 

Certificado de Técnico de Enfermagem (básico ou médio).

3. PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA  E  
MATRÍCULA
3.1 A candidatura e a matrícula podem ser feitas online  

preenchendo a respectiva ficha, disponível no website  www.

unisced.edu.mz ou presencialmente nos Centros de Recursos 

indicados neste Edital. Após o acto ser-lhe-á atribuído  um 

NIB com o qual efetuará o pagamento das taxas de candida-

tura, matrícula e de propina via banco.

3.2 A Primeira prestação da propina é obrigatoriamente tri-

mestral (Janeiro, Fevereiro e Março) e deve ser paga até 15  

(quinze) dias após o pagamento da taxa de  

candidatura e matrícula.

3.3. O não cumprimento dos prazos indicados acima, anula a  

candidatura, sem direito a reembolso dos valores pagos. 

3.4.  No acto da candidatura e matrícula, o candidato deverá  

submeter os seguintes documentos: 

Fotocópia autenticada do bilhete de identidade ou pass-

aporte completa para os candidatos nacionais; 

Fotocópia autenticada do DIRE ou passaporte para os  

candidatos estrangeiros; 

Fotocópia autenticada de certificado de habilitações ou  

documento equivalente; 

Uma fotografia tipo passe colorida; 

Declaração de NUIT.

3.5. Os candidatos que procederem à sua candidatura e  

matrícula online devem submeter os documentos indicados  

no número anterior em formato digital. 

As respectivas fotocópias autenticadas destes documentos  

devem ser entregues ao respectivo centro de recursos, até 28  

de Fevereiro de 2023.

3.6. A taxa de candidatura e matrícula é de 2.500,00MT.

3.7 Os pagamentos das taxas de candidatura e matrícula 

ocorrem em simultâneo.

3.8. A propina anual é de 12 prestações, que vai de Janeiro 

a  Dezembro de 2023 e pode ser paga nas seguintes modal-

idades: Nota: Os cursos de licenciatura em Agro- Negócio,  

Desenvolvimento Agrário, Enfermagem e Engenharia  

Informática irão decorrer no modelo híbrido, isto é, terão  

actividades online e presenciais.

ENSINO ONLINE, ENSINO COM FUTURO WWW.UNISCED.EDU.MZ

3.9. Os valores da candidatura, matrícula e da 1ª prestação  

trimestral da propina devem ser depositados no Banco  

Internacional de Moçambique (Millennium BIM) usando o  

NIB do candidato/estudante obtido no acto da candidatura.

4. LOCAIS DE CANDIDATURA PRESENCIAL

Para mais informações contacte a UnISCED

+258 82 31 09 525

info@unisced.edu.mz

w w w.unisced.edu.mz
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Os defensores de direitos 

humanos da África Aus-

tral estão revoltados com 

o assassinato do activista 

do Reino de Eswatini, Thulani 

Maseko, no último sábado, por 

considerarem intolerável e um 

claro ataque contra a classe e li-

berdade de expressão. 

Entendem que este caso é mais 

uma prova de que os regimes ao 

nível da África Austral têm se 

desdobrado para efectuar persegui-

ções contra vozes activas e críticas. 

Apontam o actual caso como mais 

um exemplo de tantos existentes 

ao nível da região, cujo objectivo 

é transmitir uma mensagem de 

intolerância e repúdio contra os 

activistas mais interventivos e pro-

testantes. 

Deste modo, os defensores apon-

tam que as mais relevantes orga-

nizações do mundo devem con-

denar este crime e fazer pressão ao 

governo do Eswatini para que os 

seus perpetradores sejam responsa-

bilizados. Aliás, querem que estas 

organizações pressionem o Eswa-

tini de tal modo que os demais 

governos percebam que o mundo 

não vai tolerar a perseguição contra 

activistas ou qualquer outra pessoa.  

As constatações foram feitas, nesta 

segunda-feira, num encontro vir-

tual entre os membros da rede de 

defensores dos direitos humanos. 

O encontro, organizado a par-

tir de Maputo, que contou com a 

presença de activistas estrangeiros 

e nacionais, visava reflectir sobre a 

perseguição e assassinato de defen-

sores de direitos humanos na África 

Austral, com enfoque para o lega-

do de Thulani Maseko, ora morto.

Brutalmente assassinado a tiro, em 

frente da sua mulher e filhos, na 

noite de 21 de Janeiro de 2023, em 

Mbabane, Eswatini, Thulani Ma-

seko foi um advogado de direitos 

humanos, que em vida chefiava o 

Fórum multissectorial de partidos 

políticos.

Por conta deste crime, 160 activis-

tas da África Austral e 118 orga-

nizações da sociedade civil fizeram 

um abaixo-assinado para exigir 

justiça ao governo do Eswatini 

pela perda da vida do activista. 

É intolerável
O activista e director executivo do 

Defender direitos humanos não é crime

Centro para Democracia e Desen-

volvimento (CDD), Adriano Nu-

vunga, exortou a todos os defenso-

res de direitos humanos do mundo, 

sobretudo os da região Austral, 

para condenarem este crime, que 

colocou fim à vida de um activista 

que lutava pelos direitos dos mais 

desfavorecidos. 

Nuvunga disse que essa busca pela 

justiça deve incluir o Reino de Es-

watini, a União Africana, SADC 

e demais intervenientes porque se 

trata de um crime que não deve ser 

tolerado. 

Numa intervenção acompanhada 

de muita emoção, o activista su-

blinhou que é preciso que se pro-

pague a ideia de que o activismo e 

a defesa dos direitos humanos não 

podem ser vistos como actos crimi-

nosos. 

Adriano Nuvunga considerou que 

se tratou de um assassinato bárbaro 

contra um proeminente defensor 

da democracia. Neste momento, 

disse, há necessidade de apoiar a 

família de Thulani. 

Por seu turno, a defensora dos di-

reitos humanos da África do Sul, 

Corlett Letlojane, referiu que este 

crime mostra que ao nível da Áfri-

ca Austral ainda se continua com 

líderes que não reconhecem o Es-

tado de direito, muito menos os 

cuidados pelos direitos humanos. 

“Os chefes de Estado são os órgãos 

supremos que devem comover para 

que cada um seja responsável pelas 

suas acções, onde os cidadãos vão 

ter acesso à justiça”, disse. 

Lamenta que essa seja uma fragili-

dade, porque o acesso à justiça tem 

se mostrado impossível devido a 

vários factores. 

Disse que o papel do activista as-

sassinado foi importante e inegável 

continuando a ser uma figura im-

portante para o mundo. 

Perseguido pelo regime
O defensor dos direitos humanos 

do Eswatini, Thabo Masuku, não 

tem dúvidas de que o assassinato 

de Thulani Maseko foi causado 

pelo regime daquele território. 

Na sua percepção, o governo tem 

demostrado, nas suas aparições, 

que não vê com bons olhos as vozes 

críticas, apelidando-as de serem 

antipatrióticas. 

Foi neste contexto, conta o acti-

vista, que Maseko foi preso num 

passado recente e posteriormente 

silenciado definitivamente. 

Com a missão de fazer uma inter-

venção sobre o legado e as possíveis 

causas do assassinato de Maseko, 

Masuku referiu que não existe res-

posta para todas as perguntas que 

possam estar a ser feitas em torno 

do assassinato, mas o que se deve 

saber é que o mesmo perdeu a vida 

lutando pelos direitos dos cidadãos. 

“Foi morto por se posicionar con-

tra a opressão. Morreu porque era 

um homem de princípios. Tudo 

o que aconteceu desde 2021 […] 

vários defensores de direitos hu-

manos foram brutalmente assassi-

nados pelo regime”, disse.

Isto porque, explicou, o regime op-

tou por recorrer às mais extremas 

medidas com o objectivo de calar 

as vozes mais activas do Eswatini. 

“Houve uma ordem clara das auto-

ridades de segurança que as pessoas 

deviam ser eliminadas. Não foi o 

primeiro acto, porque nos últimos 

dois anos, dois activistas sociais fo-

ram assassinados por este regime: 

um foi sequestrado, primeiramen-

te, e depois foi encontrado morto 

e outro foi morto a queima-roupa. 

Thulani foi mais um caso de uma 

morte a sangue-frio”, disse. 

Reforça a sua acusação referindo 

que o crime ocorreu algumas ho-

ras depois de o rei Mswati III ter 

proferido “ameaças” de que haveria 

consequências severas contra aque-

les que defendem a introdução de 

reformas democráticas em Eswa-

tini. 

“Este herói que tombou fez parte 

do movimento dos defensores dos 

direitos humanos, ele surgiu num 

movimento de estudantes. Ele foi 

líder da fundação para a justiça 

económica e social na Suazilândia”, 

disse.

Referiu que, para além de ser um 

amante da defesa dos direitos hu-

manos, destacou-se por inspirar 

jovens para também se tornarem 

activistas sociais. 

Acrescentou que o activista apoia-

va os oprimidos, posicionando-se 

sempre contra a violência. As suas 

intervenções, acrescenta, custaram-

-lhe várias intimações e audições 

nos tribunais. 

Convidou os defensores de direi-

tos humanos do mundo a não se 

calarem e fazerem pressão para 

que os assassinos de Thulani sejam 

responsabilizados. De igual modo, 

pediu para que haja responsabiliza-

ção dos países que constantemente 

cometem este tipo de crime. 

Como activista, referiu que esta 

classe vai endereçar diversas peti-

ções para que o governo do Eswa-

tini seja responsabilizado. 

Fracasso do Estado 
O activista de direitos humanos, 

Arnold Tsunga, considera que 

a morte do activista é mais uma 

prova de que o Estado do Eswa-

tini não consegue proteger os seus 

cidadãos. 

Explicou que é suposto que o Esta-

do seja o garante da protecção para 

a população, mas o que se tem visto 

é o inverso. 

Sublinhou que o facto de ter sido 

assassinado na sua residência só 

demonstra que o país de origem do 

finado gosta de violência. 

“Eu não sei como ele foi assas-

sinado em frente dos seus filhos, 

este acto foi bastante diabólico. 

Eu acredito que a comunidade in-

ternacional, que trabalha com os 

direitos humanos, deve tomar me-

didas. Eswatini precisa do nosso 

apoio, precisa dos defensores dos 

direitos”. 

Referiu que não se trata de um cri-

me comum, mas de um fracasso da 

responsabilidade estatal. 

Falou da necessidade de se fazer 

um monitoramento aos países so-

bre o cumprimento dos valores 

adoptados pela SADC (Comuni-

dade de Desenvolvimento da Áfri-

ca Austral) referentes aos direitos 

humanos. 

“Eu acredito que a SADC deve 

pensar profundamente sobre como 

é que quer levar a sociedade. Eu 

penso que a comunidade interna-

cional deve apoiar o governo do 

Eswatini de tal forma que haja in-

vestigações independentes e que os 

perpetradores destas acções sejam 

responsabilizados, porque, se não 

for tratado de uma forma correc-

ta, pode terminar em impunidade”, 

disse.

No seu entendimento, deve hon-

rar-se com a vida do activista, que o 

descreve  como sendo um exemplo 

de uma imagem de paz, totalmente 

contrária à violência. 

Explicou que em vida o activista 

chegou a ser preso por dois anos 

por conta das causas que defendia. 

Fala de Thulani como um irmão 

com quem trabalhou em diversos 

casos. 

Disse que o finado foi um dos 

membros fundadores da rede de 

defensores de direitos humanos.

Finalizou apontado que se perdeu 

o activista fisicamente, mas as suas 

lutas e causas prevalecem. 

Não é um caso isolado
Ferosa Zacarias, defensora mo-

çambicana de direitos humanos, 

disse que qualquer cidadão tem di-

reito à vida, independentemente da 

causa que abraçou. 

Mas, nota que em países da África 

Austral este direito não tem sido 

salvaguardado pelos governos, o 

que se nota nas perseguições que 

constantemente se têm verificado. 

Neste contexto, referiu que não se 

pode olhar para este caso de forma 

isolada, independentemente do 

país em que o crime tenha ocor-

rido. 

“Mexeu-se com todos defensores 

de direitos humanos de todo o 

mundo”, disse para depois exigir 

às instâncias competentes para que 

dêem início a uma investigação 

imparcial que culmine com a re-

sponsabilização de todos protago-

nistas. 

“Nós como defensores em Moçam-

bique estamos a sangrar pela perda 

da vida Thunali, que não era uma 

pessoa contornável no panorama 

de defesa dos direitos humanos”, 

apontou. 

“Vamos todos reafirmar a busca 

pela democracia a nível de África”, 

finalizou. 

Apontam activistas da África Austral

- Insatisfação surge no âmbito do assassinato do activista Thulani Maseko

Por: Elias Nhaca

Activistas apontam a morte de Thulani Maseko, na imagem, como fruto de mais 
um caso de perseguição do regime do Reino do Eswatini

Adriano Nuvunga – activista social Arnold Tsunga – activista social Ferosa Zacarias – advogada e activista
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Cursos Mensalidade
1ª prestação 

trimestral
Anual

Contabilidade e 

Auditoria

12.500,00MT 37.000,00MT 142.500,00MT

Direito Fiscal e  

Aduaneiro

Gestão de 

Recursos 

Humanos

Saúde Pública 

(Epidemiologia ou 

Liderança e Gestão 

em Sistemas de 

Saúde)

14.000,00MT 41.000,00MT 159.600,00MT

Modalidade
Cursos de 

12.500,00 MT
Cursos de 

14.000,00 MT

Anual 142.500,00 MT 159.600,00 MT

Trimestral 37.000,00 MT 41.000,00 MT

Mensal 12.500,00 MT 14.000,00 MT

EDITAL
CANDIDATURAS PARA O ANO ACADÉMICO 2023

MESTRADO

1. INTRODUÇÃO
1.1. A UNIVERSIDADE ABERTA ISCED, abreviadamente  

designada por UnISCED, é uma instituição de ensino superior  

da classe “A”, de natureza privada, criada pelo Decreto nº  

27/2021, de 06 de Maio, com sede na cidade da Beira.

1.2. Nos termos da alínea b) no nº 5 do artigo 23 da lei nº  

27/2009, de 29 de Setembro (Lei do Ensino Superior), torna 

se público que vai decorrer de  21 de Dezembro a 28 de Fe-

vereiro de 2023, o processo de candidatura e matrícula  dos 

cursos de Mestrado para o ano académico de 2023.

1.3. No académico 2023, a UnISCED vai oferecer os seguintes  

cursos de Mestrado, com duração de 2 anos:

4. LOCAIS DE CANDIDATURA PRESENCIAL

Cursos Acreditados Condições de acesso

Contabilidade e Auditoria
Licenciatura em Contabilidade e 

Auditoria, Finanças ou áreas afins

Direito Fiscal e Aduaneiro
Licenciatura em Direito ou áreas  

afins

Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura em Gestão de 

Recursos Humanos, Psicologia 

Organizacional ou áreas afins

Saúde Pública (Epidemiologia 

ou Liderança e Gestão em 

Sistemas de Saúde)

Licenciatura em Saúde Pública,  

Medicina, Enfermagem ou áreas  

afins

2. REQUISITOS DE ADMISSÃO

seguintes documentos:

Fotocópia autenticada do bilhete de identidade ou pass-

aporte para os candidatos nacionais; 

Fotocópia autenticada do DIRE ou passaporte para os  

candidatos estrangeiros; 

Fotocópia autenticada do certificado de habilitações ou  

documento equivalente; 

Uma fotografia tipo passe colorida; 

Declaração de NUIT. 

3.3. Os candidatos que procederem à sua candidatura e  

matrícula online devem submeter os documentos indicados 

no número anterior em formato digital. As respectivas  foto-

cópias autenticadas destes documentos, devem ser entreg-

ues ao respectivo Centro de Recursos até ao dia 28 de  Fe-

vereiro de 2023.

3.4. A Primeira prestação da propina é obrigatoriamente tri-

mestral (Janeiro, Fevereiro e Março) e deve ser paga até 15  

(quinze) dias após o pagamento da taxa de  

candidatura e matrícula.

3.5. O não cumprimento dos prazos indicados acima, anula a  

candidatura, sem direito a reembolso dos valores pagos.

3.6.  A taxa de candidatura é de 1.500,00MT.

3.7. A taxa de matrícula é de 5.000,00MT.

3.8. A propina anual é de 12 prestações, que vai de Janeiro  

a Dezembro de 2023 e pode ser paga nas seguintes modali-

dades: 

3. PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA  E  
MATRÍCULA
3.1 A candidatura e a matrícula podem ser feitas online  

preenchendo a respectiva ficha, disponível no website  www.

unisced.edu.mz ou presencialmente nos Centros de Recursos 

indicados neste Edital. Após o acto ser-lhe-á atribuído  um 

NIB com o qual efetuará o pagamento das taxas de candida-

tura, matrícula e de propina via banco. 

3.2. No acto da candidatura, o candidato deverá submeter os  

3.9. Os valores da candidatura, matrícula e da 1ª prestação  

trimestral da propina devem ser depositados no Banco  

Internacional de Moçambique (Millennium BIM) usando o  

NIB do candidato/estudante obtido no acto da candidatura. 

3.10. Por razões de segurança, não são aceites nem  

reembolsáveis, recibos de ATMs ou cópias como  

comprovativos de depósito. Só é aceite o talão de depósito  

ou bordereau, emitido conforme indicado neste edital.

3.11. Os valores das taxas de candidatura, matrícula e  

propinas, são intransmissíveis. 

ENSINO ONLINE, ENSINO COM FUTURO WWW.UNISCED.EDU.MZ

#
Centro de 
Recursos

Endereço Contactos

1 Maputo

Av Emílio Dausse, rua 

Poeta  Rui de Noronha, 

n.26

823108339 

876177689

2 Beira

Rua Carlos Pereira, Parcela  

nº 149-I Bairro de Estoril  

Expansão

86 27 11 975 

82 31 09 525 

87 20 41 774

3 Nampula

Rua de Pavê que dá  

acesso à Direcção  

Provincial da Educação 

e  Desenvolvimento 

Humano,  em frente da 

antiga  

desminagem

23 31 36 91 

82 31 09 559 

85 70 04 723 

87 31 09 558

4 Xai-Xai EN1, Próximo da BP 
82 31 08 342 

87 21 14 359

5 Maxixe

Av. Patrice Lumumba,  

ao lado da Inspecção  

da Direcção Provincial  de 

Educação e  

Desenvolvimento 

Humano,  Bairro 

Chambone 6

82 31 08 357 

87 23 91 893

6 Chimoio
En6, Cafumpe-Gôndola,  

próximo do Hotel Milpark

86 022 5809  

87 21 04 379

7 Tete

Av. Eduardo Mondlane,  

defronte do escritório da  

HCB

82 31 09 492 

87 26 76 250

8
Queli-

mane

Esquina Av. 7 de 

Setembro/ Paulo Samuel 

Kankhomba,  defronte da 

Catedral

82 31 09 557 

87 22 76 953

9 Pemba

Av. 25 de Setembro,  

nº 1766, ao lado dos  

Bombeiros

82 31 09 593 

87 24 36 872

10 Lichinga

Av. Samora Machel,  

defronte da Brithol  

michcoma

82 31 09 598 

87 25 09 762

Para mais informações contacte a UnISCED

+258 82 31 09 525

info@unisced.edu.mz

w w w.unisced.edu.mz
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SASOL POTENCIA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL EM INHASSORO

O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou em 
Novembro do ano passado, o Centro de Formação 
Profissional de Inhassoro financiado pela Sasol através 
de uma parceria com o Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo 
(IFPELAC).

O novo Centro de Formação é composto por 5 salas de 
aula com capacidade para 20 estudantes cada, 3 
oficinas para aulas práticas, sendo 1 de mecânica, 1 de 
electricidade e outra de soldadura industrial e um bloco 
residencial composto por 6 casas para os funcionários 
do Centro. A infra-estrutura compreende ainda 1 
armazém, 1 campo de jogos, 1 sistema de abastecimento 
de água e outras infra-estruturas de apoio.

Refira-se que este projecto, enquadra-se numa 
parceria com o IFPELAC, iniciada em 2015, onde a 
Sasol igualmente financiou a formação de mais de 
460 jovens oriundos dos Distritos de Govuro, 
Inhassoro, Vilankulo, Mabote e Massinga na 
Província de Inhambane.

A construção teve início em 2019 e faz parte do 
compromisso da Sasol com o desenvolvimento 
económico e social do país, através do aumento da 
capacidade técnica dos jovens locais, de modo a 
potenciar a sua empregabilidade.

“     Filipe Jacinto Nyusi
      Presidente da República 

“Este projecto representa a filosofia moderna de 
Responsabilidade Social Empresarial e de boa 
vizinhança com as comunidades”

     Fleetwood Grobler
        Presidente da Sasol 

“A construção deste Centro faz parte do nosso 
compromisso com o desenvolvimento de Moçam-
bique, através do aumento da capacidade técnica 
dos jovens locais”

“ “

“

“ “

     Oswaldo Petersburgo
       Secretário de Estado da Juventude e Emprego

“Os nossos objectivos prendem-se com a expansão 
da formação profissional. Este Centro é moderno e 
vai ter certificação internacional”

     Daniel Chapo
       Governador de Inhambane

“A Província de Inhambane conta com o apoio da 
Sasol na construção de infra-estruturas públicas 
como estradas, Centros de Saúde, Escolas e no 
desenvolvimento de projectos de geração de renda 
nas comunidades”

     Ovídio Rodolfo
       Director Geral da Sasol Moçambique

“A capacitação profissional é uma ferramenta para 
aumentar a empregabilidade dos jovens das comu-
nidades circunvizinhas da Sasol”

     Bento Nharre
       Graduado do Centro de Formação de 
        Inhassoro

5 salas de aula com capacidade 
para 20 estudantes cada; 

1 Oficina de Mecânica,
1 Oficina de Electricidade, 
1 Oficina de Soldadura industrial;

6 Casas para os Funcionários;                    

                                                     

1 Campo de Jogos.

1 Armazém;     

1 Sistema de Abastecimento de Água;

“Ovídio Rodolfo, Director Geral da 
Sasol, e Leo Jamal, Director Geral 
do IFPELAC, assinaram um Memo-
rando de Entendimento, através do 
qual a Sasol vai alocar 1.4 Milhões 
de Dólares Americanos nos próxi-
mos 3 anos, para apoiar a sustent-
abilidade do Centro de Formação 
Profissional de Inhassoro.”

“’É uma grande oportunidade de formação para os 
jovens locais, para a sua inserção no mercado de 
emprego”
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A Eni Rovuma Basin B.V. – Sucursal de Moçambique convida as empresas inte-
ressadas a apresentarem manifestações de interesse para a prestação de servi-
ços de arrendamento de escritórios, alojamentos e serviços auxiliares em Pemba 
– Moçambique, a ser fornecido a longo prazo.

Os escritórios e quartos de alojamento podem estar na mesma área/comple-
xo ou em áreas separadas.  A empresa dará preferência a opção de ambos os 
serviços (acomodação e escritórios) estarem localizadas na mesma instalação/
complexo. 

O Serviço de Escritórios incluirá:

O Serviço de Alojamentos e os Serviços auxiliares incluirão, entre outros, o se-
guinte número de quartos ou apartamentos em instalações dedicadas:

ÂMBITO DO TRABALHO

- Todo o material/equipamento deve ser de boa qualidade

-

- -
viço

locais, da EMPRESA e internacionais de SSA para a salvaguarda da saúde e segurança 
dos trabalhadores e da legislação trabalhista local.

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA

As empresas interessadas neste convite poderão apresentar a sua 
-

ções:

I. Documentação técnica:

a) Descrição e localização dos Escritórios e Alojamentos;

b)
quadrados.

c) -

d) Número de anos no mercado prestando SERVIÇOS similares.

e) Fornecer evidências de que a empresa tem um mínimo de 3 anos de 
experiência na prestação de serviços semelhantes.

f)

Nacionais ou Internacionais (por exemplo, ISO 9001:2008).

g) Manual do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Ambiente (SSA) e/
ou lista de procedimentos de SSA em vigor.

h)

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DE ESCRITÓRIOS E ALOJAMENTOS 

E SERVIÇOS AUXILIARES EM PEMBA – MOÇAMBIQUE

i)

j)
cumprir o escopo do trabalho.

II.

a)

outras informações relevantes da Eni Rovuma Basin B.V.

b) -
cluindo Balanço Patrimonial, Lucros e Perdas e Demonstração do Fluxo 

-

da Empresa que celebrará o contrato em questão.

c)
-
-

nograma.

d) Estrutura da Empresa e do Grupo com a lista dos principais acionistas e 

e)  como consórcio ou 
como joint venture, as informações sobre cada membro do consórcio 

-

deve ser apoiada por um acordo ou por um “Memorando de entendi-

As empresas interessadas neste convite podem enviar a sua Manifestação de In-
-

datura):

Para quaisquer problemas e suporte, pode entrar em contacto com o nosso supor-
te de operações de serviço:

E-mail: ebusiness.support@eni.com

E-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANTE:

A submissão deve referir-se ao Anúncio Público e aos seguintes códigos de mer-
cadoria:

SS11AA03 – Hotel and Extra Hotel Services;

SS10AB02 – Rent of Buildings; 

“Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE ARRENDAMENTO DE ESCRITÓRIOS E ALOJAMENTOS E SERVIÇOS AUXI-
LIARES EM PEMBA – MOÇAMBIQUE”.

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas 
interessadas nesta Manifestação de Interesse podem receber da Eni Rovuma Basin 

Este inquérito não deve ser considerado como um convite à apresentação de pro-

-

.

-
 será totalmente suportado por tais Empresas que não terão 

recurso a este respeito perante a Eni Rovuma Basin.

Todos os dados e informações fornecidos de acordo com esta 

ou comunicados a pessoas ou empresas não autorizadas.

O prazo para a receção da 
13 de Fevereiro de 2023, 23:59 Horário da África Cen-

tral. A documentação recebida após o prazo estabelecido não será aceite.
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Eni Rovuma basin B.V. – Mozambique Branch invites interested compa-
-

be provided on long term basis. 

-

The  shall include:

The Room and ancillary Services -

SCOPE OF WORK

-

-

-
service;

DOCUMENTATION REQUIRED

I. Technical documents:

a) -
pound;

b) -
ters;

c)

d)

e)
experience in providing similar service;

f) -

Standards (e.g. ISO 9001:2008);

g) -
ual and/or list of HSE procedures in place;

h)

EXPRESSION OF INTEREST 
FOR PROVISION OF OFFICE AND ACCOMMODATION RENTAL AND ANCILLARY SERVICES IN PEMBA - 

MOZAMBIQUE

i) General Risk Assessment of the building 

j) -

II.

a)

b)
-

into the subject contract;

c)

-

d)

e)  as a con-

-

e-mail: ebusiness.support@eni.com

number must be

Shared to: 

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:

SS11AA03 – Hotel and Extra Hotel Services;

SS10AB02 – Rent of Buildings; 

OFFICE 
AND ACCOMMODATION RENTAL AND ANCILLARY SERVICES IN PEMBA - MO-
ZAMBIQUE”.

-

-
.

to Eni Rovuma Basin.

authorized persons or companies.

The deadline for receipt of 
above is set at 13th February 2023, 23:59 Central Africa Time
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CartoonEDITORIAL

No dia 20 de Janeiro, o antigo Presidente da República, Arman-
do Emílio Guebuza, completou 80 anos de idade, e compor-
tou-se mesmo como um homem da sua idade: sem medo de 
perder emprego, sem medo de não ser promovido, sem medo 

de ser marcado para nunca ser contratado para qualquer função, sem 
medo de ninguém, se é que alguma vez teve medo de alguém.
Tirou as luvas e declarou guerra aberta contra quem o quiser confron-
tar ou injustiçar. A ocasião foi o simpósio organizado pela fundação 
que leva o seu nome, a pretexto de celebrar o aniversário natalício do 
patrono.
Depois de ouvir cerca de uma dúzia de intervenções de familia-
res, amigos e companheiros testemunhando o seu passado e vida de 
combatente pela independência de Moçambique, o seu papel como 
negociador-chefe para o fim da guerra com a Renamo, e como di-
rigente máximo do Estado, Guebuza tomou a palavra para tecer os 
seus agradecimentos, em particular à declaração de amor e outras pala-
vras carinhosas proferidas momentos antes pela esposa, Maria da Luz 
Guebuza.  
Ao apresentar os filhos, Guebuza justificou a ausência de Ndambi, 
“que a Justiça não explica porque está lá (na cadeia)”. Referindo-se 
à falecida Valentina, explicou “que nos foi arrancada nesta confusão 
que colocou agora o Ndambi na prisão”, e virando-se para a esposa, 
acrescentou: “Mas nós aguentamos, somos fortes; se o colonialismo 
português não conseguiu calar-nos, vencer as nossas convicções, não 
são os nossos camaradas que o vão conseguir fazer”.
Ninguém precisa de ser um estudioso para entender o alcance destas 
breves palavras. Guebuza não acredita que Ndambi tenha algum caso a 
responder perante a justiça, e pior, que a morte da sua filha, Valentina, 
naquilo que pareceu ter sido resultado de uma briga doméstica com o 
marido, faz tudo parte do mesmo complot para o liquidar politicamente. 
Colocou a nu o que antes era apenas objecto de especulações, sobre o 
mau sangue que corre entre ele e o seu sucessor, Filipe Nyusi. A recor-
rência à analogia de “nossos camaradas” que nunca conseguirão o que 
os colonialistas portugueses não conseguiram, deixa tudo em pratos 
muito limpos.
Torna-se óbvio que há uma guerra que a título pessoal é entre Gue-
buza e Nyusi, mas que na essência se desenrola dentro da Frelimo, o 
movimento nacionalista que conduziu a luta pela independência de 
Moçambique, e que há quase meio século se mantém à frente dos 
destinos deste país. Menos óbvio é como é que esta guerra irá terminar. 
Com ou sem justificação, Guebuza está magoado, e sente-se traído. 
E no simpósio do seu aniversário, mostrou que vai continuar a lutar 
para mobilizar o maior número possível de membros da Frelimo para 
estarem do seu lado e impedir que o seu legado simplesmente seja 
apagado. Vai querer ter uma palavra a dizer sobre a sucessão que no 
próximo ano se avizinha com as eleições presidenciais, e certamente 
que tudo fará para que se ponha termo a toda a conversa em torno de 
um eventual terceiro mandato.   
Ao evocar os legados de Eduardo Mondlane e de Samora Machel, 
apelando para que se honre a sua memória e para que “não brinquemos 
com a história deles, com a nossa história”, Guebuza não podia deixar 
dúvidas sobre de quê estava a falar. Jogos de poder, não raras vezes com 
recurso a um anacrónico sistema de compra de consciências, têm sido 
uma prática corrente dentro da Frelimo, resultando numa acentuada 
descaracterização ideológica que nem Mondlane nem Machel teriam 
alguma vez imaginado que seria o destino da sua organização.
O conflito Guebuza-Nyusi não mostra sinais de qualquer abranda-
mento em breve, e não seria fácil tentar antever, agora, de que lado 
finalmente penderá o fiel da balança, ou a magnitude dos danos que 
deste conflito poderão resultar. No modelo mercantilista que é caracte-
rística da Frelimo dos dias de hoje, parte deste conflito resulta também 
de interesses económicos antagónicos entre elites internas, baseados 
numa tradição em que o surgimento de uma nova liderança determina 
o fim do sucesso do ciclo anterior.
Mas mais do que esperar pelos possíveis danos, com consequências ca-
tastróficas para a estabilidade e sobrevivência do país, talvez este seja o 
momento para que os que ainda gozam de alguma credibilidade e poder 
moral dentro da organização se preparem para intervir  e evitar o pior.
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esta vez foi a França a di-

vulgar a intenção de fazer 

um substancial aumento 

das suas despesas militares 

nos próximos anos, e resta perceber 

quais serão as reações. Recorde-se 

que o anúncio, em 2022, da dupli-

cação dos gastos militares tanto da 

Alemanha como do Japão, em rea-

ção à invasão da Ucrânia, foi rece-

bido com normalidade (surpreen-

dente), pois ambos os países, ainda 

muito condicionados pelo legado da 

Segunda Guerra Mundial, manti-

nham orçamentos de defesa baixos, 

tendo em conta o seu enorme po-

derio económico. No caso do Japão, 

até se discutiu durante décadas se a 

Constituição não impedia o inves-

timento nas Forças Armadas, com 

escassos defensores de se ir além dos 

tradicionais 1% do PIB.

Se considerarmos o compromisso 

impulsionado pelos Estados Unidos 

- já antes assumido pelos restantes 

membros da NATO - de progres-

sivamente serem destinados 2% do 

PIB para a defesa, a Alemanha limi-

tou-se assim a acelerar o ritmo, pe-

rante uma Rússia que é a principal 

ameaça identificada. Já o Japão, alia-

do asiático dos Estados Unidos, de-

cidiu ser arrojado verdadeiramente 

nos novos projectos militares, apro-

veitando o contexto internacional e 

uma opinião pública interna mais 

receptiva do que o habitual. Perante 

as velhas disputas territoriais com a 

Rússia e preocupado com a ascensão 

da China (segundo maior orçamen-

Por Leonídio Paulo Ferreira*

to de defesa do mundo), o governo 

de Fumio Kishida deu finalmente os 

passos que o seu antecessor, Shinzo 

Abe, assassinado já enquanto anti-

go primeiro-ministro, ensaiara com 

insistência.

O caso francês é diferente, porque a 

França nunca teve complexos sobre 

o seu poder militar. Desde os anos 

60, graças a um general De Gaulle 

presidente, dotou-se de um arsenal 

nuclear, e são múltiplos ainda hoje 

os casos de intervenção militar no 

estrangeiro, sobretudo em África. 

E o presidente, Emmanuel Macron, 

que muitos suspeitam ter Charles 

de Gaulle como inspirador, assu-

miu que se trata de uma forma de 

a França garantir “liberdade, segu-

rança, prosperidade” e, sobretudo, “o 

nosso lugar no mundo”.

O investimento francês em defesa 

passará do equivalente a 320 mil 

milhões de dólares no período de 

2019-2025 para 447 mil milhões 

no de 2024-2030. É já o oitavo mais 

alto, subirá alguns lugares, mesmo 

tendo em conta que praticamente 

todos os países estão a aumentar os 

gastos militares, incluindo Estados 

Unidos (de longe o que mais gasta) 

e o Reino Unido, se bem que estes 

dois países há muito que cumprem 

ou ultrapassam a tal fasquia dos 

2% do PIB exigida, primeiro, por 

Barack Obama, uma exigência re-

forçada com veemência por Donald 

Trump e mantida por Joe Biden.

Submetida a sanções internacio-

nais, a Rússia terá dificuldades em 

responder à letra a estes aumentos 

de investimento dos ocidentais, e 

mesmo a China, cujo PIB cresceu 

em 2022 apenas 3%, poderá ver-se 

obrigada a, caso raro nas últimas 

décadas, aumentar o gasto militar a 

um ritmo superior ao do crescimen-

to da economia.

Mesmo a Coreia do Sul, outro alia-

do asiático dos Estados Unidos, 

vai aumentar o orçamento militar 

em 4,6% anuais, percentagem não 

comparável com os incrementos 

fortíssimos alemães e japoneses ou 

até franceses, mas a confirmar que 

a Ásia Oriental não está imune ao 

efeito da guerra na Ucrânia. E a 

verdade é que se vive um clima de 

rearmamento regional, com a prova 

disso a ser a própria Coreia do Nor-

te, que, apesar das dificuldades eco-

nómicas, também anunciou que vai 

continuar a armar-se cada vez mais, 

ela que até já tem bombas nucleares.

Portugal também assumiu o com-

promisso dos 2% do PIB em defesa. 

E o governo diz que a única dúvida 

é o ritmo para lá chegar, consciente 

de que a tensão global gerada pela 

guerra na Ucrânia, país que tem 

recebido apoio material português, 

obriga a acelerar quaisquer planos 

iniciais. Umas Forças Armadas bem 

equipadas são essenciais para a defe-

sa da soberania. Aquilo que Macron 

disse sobre a França bem se pode 

dizer sobre Portugal, mesmo que 

descontando a retórica da “grandeur 
de La France”.
*Dn.pt
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Diluídos no escuro

os coqueiros, elegantes silhuetas

projectam-se contra o profundo

azul do céu

O macúti balança

sufocando o riso

num sussurro amigo

sob o peso da leve,

levíssima brisa do mar

Ao longe

filtrada pelo silêncio

a voz de Brenda Fassie

dando vida ao Galaxi, lembrança 

do John

Colados ao caniço

os homens eternizam

o culto da sura.

 

Fernando Manuel

 

Este poema, intitulado “Matsitsi”, 

de Fernando Manuel, tem indes-

mentíveis referenciais do lugar 

de origem: Maxixe, onde o autor 

nasceu a 20 de Janeiro de 1953, há 

precisamente 70 anos. Muitas ve-

zes quando atravesso aquela pai-

sagem cartografada poeticamente 

nestes versos, lembro-me deste 

seu belo texto, que povoa o meu 

imaginário há anos. Conhecido 

sobretudo como jornalista – hoje 

em dia como cronista – ele é, no 

entanto, um poeta de créditos in-

dubitáveis e um dos mais interes-

santes contistas moçambicanos.

 

Para além da data e do lugar de 

nascimento, as parcas notas bio-

gráficas sobre Fernando Manuel 

dizem-nos que ele iniciou os estu-

dos na Missão Sagrada Família e 

que os completou na escola Indí-

gena da Munhuana. Eu estudei na 

escola primária do Bairro Indíge-

na, aliás foi lá por onde comecei e 

esta coincidência é-me particular-

mente cara. Mais tarde, Fernando 

Manuel frequentaria os liceus An-

tónio Enes e Salazar, que são hoje 

- para o nosso gáudio - Francisco 

Manyanga e Josina Machel.

 

Narram ainda as suas breves efe-

mérides que antes de ingressar, 

em 1981, na carreira jornalística, 

haveria de ser monitor de edu-

cação física, músico, escriturário, 

professor de História no ensino 

secundário. A esta distância talvez 

eu possa especular: a sua entrada 

tardia no mundo do jornalismo 

permitiu-lhe entrar com uma ba-

gagem que lhe seria útil e o cata-

pultaria, em poucos anos, para um 

dos lugares cimeiros entre os ca-

maradas de ofício.

 

Quando entrei, aos 21 anos, para 

a redação da TEMPO, em 1988, 

Fernando Manuel era o jornalis-

ta mais importante daquela míti-

ca revista. Chefiara a reportagem 

pouco antes. Era um dos gurus 

da publicação. Provavelmente, o 

Kok Nam fosse a sua figura mais 

emblemática, oriundo da tribo 

dos fundadores. A TEMPO, é 

preciso dizê-lo, foi a tribuna de 

grandes nomes do nosso jorna-

lismo. Miúdo ainda, quando eu 

frequentava a Maxaquene, passava 

diante do prédio quotidianamente 

a caminho da escola. Olhava para 

o edifício como quem olha para 

um santuário. Esperava ser um 

dia um dos seus membros. Quan-

do la cheguei, a redação gabava o 

talento do Fernando Manuel. Já 

não estavam Arlindo Lopes, Au-

gusto Casimiro, Hilário Matusse, 

Joaquim Salvador, Alves Gomes 

ou Mia Couto - isto para falar 

de nomes que me eram próximos. 

Estava ainda a Ofélia Tembe an-

tes de atalhar pelos meandros da 

diplomacia.

 

O semanário tinha como director 

o grande jornalista Albino Magaia 

(Mia Couto fora antes director e 

no seu tempo tivera Magaia como 

chefe de redacção) e Luís David 

era o chefe de redacção. David era 

um chefe que lembrava as lendas 

que comandavam, com mão firme, 

os jornalistas e as redacções. Hoje 

os vocativos são outros. No meu 

tempo, um chefe de redacção era 

a figura mais temida. No caso, ele 

subscrevia o mito: devolvia os tex-

tos quando estes eram medíocres. 

Por outro lado, Albino Magaia ti-

nha aquela adorável característica 

de ser assertivo com um sorriso 

que lhe ampliava os zigomas do 

rosto. Os dois faziam um belíssi-

mo contraponto. Foi sob a batu-

ta de ambos e tendo o Fernando 

Manuel e o Kok Nam como as 

grandes referências, vivi ali tem-

pos jubilosos. O Kok contava 

histórias hilariantes dos tempos 

imemoriais da casa. Daria um belo 

filme a história desta revista e das 

gerações de jornalistas e historias 

que a glorificaram.

 

Companheiros de redacção: Ro-

berto Uaene, António Elias, Ca-

simiro Sengo, Fernando Victori-

no, Celestino Jorge, Paulo Sérgio, 

entre outros. O Castigo Zita que 

encontraria o infortúnio da morte 

numas férias em Harare, aos 27 

anos, era assíduo frequentador da 

mesma. Fazíamos uma pequena 

tertúlia literária no fundo da re-

dacção. O Celestino participava 

com aquela sua elusiva presença. 

Fotógrafos: Kok Nam, Alberto 

Muianga, Jaime Macamo e Jorge 

Tomé. Muitos destas personagens 

já não estão no reino dos vivos. 

O Eugénio Aldasse (outro que 

emigrou para o Paraíso) e o Sér-

gio Tique (brilhante caricaturista) 

faziam a maquetização. A saudosa 

Ana Cubasse era a nossa revisora 

e enchia aquelas acanhadas salas 

com a sua soberba e estridente 

presença. Foi outro tempo, com 

outras personagens, que estão nos 

armoriais do nosso jornalismo.

Falo-vos de um tempo em que 

redigíamos notícias e reportagens 

em velhas máquinas manuais 

cujos sons ressoavam daquele sex-

to andar. Era o tempo das laudas 

e da composição a chumbo. Tam-

bém era um tempo em que tudo 

parecia que estava a desmoronar, 

a desagregar-se. Tinha acontecido 

Mbuzine e o prenúncio do fim da 

I República. Os anos 80 foram ex-

tenuantes. Estávamos exaustos das 

crises cíclicas e do panorama em 

que tudo nos faltava. Começava 

a exercer-se sobre nós o cansaço, 

a desesperança, a descrença e o 

medo do futuro.

 

Para mim foram tempos parado-

xais – exultantes e esgotantes. Fo-

ram dois anos igualmente fugazes, 

os mais belos anos da minha vida 

no jornalismo em Moçambique. 

Intensos e jubilosos. Pouco depois, 

quase todos saímos da TEMPO. 

Nos finais daquela década os jor-

nalistas impuseram a liberdade e a 

democracia através de uma nova 

Lei de Imprensa. Nos primórdios 

dos anos 90, o debate e a nova 

Constituição permitiram que 

houvesse outros atalhos. A guer-

ra e a paz, o multipartidarismo e 

a abertura que se experimentaram 

estiveram na base do início de um 

novo caminho para o jornalis-

mo.   Entretanto, Albino Magaia 

foi substituído e o declínio da 

publicação tornou-se irrefutável. 

Fernando Manuel estaria no es-

col dos jornalistas que iriam ser os 

pioneiros do jornalismo privado.

 

Carlos Cardoso falou-me desse 

belo projecto: um grupo de jor-

nalistas que resolvia desfazer-se 

das amarras que tinham no sector 

estatal e fundava uma cooperati-

va da qual saíram as publicações 

independentes. Politicamente in-

dependentes. Kok, Naita, entre 

outros, estarão nesse grupo. Creio 

que foi um acto de grande cora-

gem. Foi quando fui estudar para 

fora do país. Não tenho dúvidas de 

que foi um tempo exultante para 

o nosso jornalismo, um tempo de 

mudanças, algumas delas radicais. 

Esse tempo e o papel dos jornalis-

tas merece estudo e atenção.

 

Eu aprendi imenso na TEMPO e 

com aquela nobre gente. Ouvin-

do-os, contando histórias, muitas 

vezes tremendas histórias do nos-

so quotidiano, algumas que atra-

vessavam as colunas da publicação 

que saía à sexta-feira e que as lia 

com um sofrido prazer. A ideia 

da sociedade, da nossa sociedade, 

obtive-a ali. Preocupado com as 

cousas literárias, aprendi a amar 

o social através daqueles meus 

brilhantes colegas. Algumas das 

reportagens eram devastadoras. 

Lembro uma sobre o Ile que nun-

ca me abandonou. Tínhamos ex-

perimentado como país um grau 

de miséria material e moral sem 

igual. A guerra no seu esplendor 

fazia de nós o exemplo (parece pa-

radoxal usar este termo) entre os 

piores do mundo.

 

O Fernando Manuel não era ape-

nas jornalista, era também escritor, 

um bom poeta e contista imagina-

tivo. Não tenho dúvidas de que 

era uma das melhores plumas do 

nosso jornalismo. A sua pena é de 

alto coturno e as suas prosas eram 

impecavelmente bem escritas. 

Valeria a pena, sobretudo os que 

debutam na profissão, frequentar 

os sepulcros e ler aquelas prosas 

exemplares.

 

Muita da sua saborosa prosa está 

reunida em dois dos seus livros de 

crónicas: “Chá das Sextas” e “Mis-

sa Pagã”. A crónica literária foi um 

género com cultores prestigiadís-

simos entre nós. Cito alguns desta 

linhagem: Areosa Pena, Leite de 

Vasconcelos, Albino Magaia, Mia 

Couto e por aí em diante. É um 

género que, como se sabe, está na 

fronteira entre a literatura e o jor-

nalismo. Fernando Manuel é tri-

butário dessa nossa nobre tradição.

 

Felizmente temo-lo lido nas pági-

nas do “Savana”. Para além disso, 

é autor de um livro de contos, “O 

Homem Sugerido” e redigiu al-

guns prefácios a obras de escrito-

res da sua geração. Fernando Ma-

nuel tem uma língua afiada, por 

vezes mordaz, finamente mordaz, 

e é dono de um olhar subtilmente 

assertivo. É um contador de his-

tórias nato, quer sejam histórias 

que relevam das origens ou aque-

las que se inscrevem nos labirintos 

e na mitologia dos subúrbios em 

que ele cresceu ou da sua cidade 

onde se afirmaria e que a viu mu-

dar com todos os seus paradoxos, 

todas as suas misérias, toda a sua 

grandeza. Podemos até estar nos 

antípodas do que pensa, não te-

mos que concordar, mas temos 

que conceder que estamos diante 

de uma pena distinta. Respeito-

-o por isso. Aliás, demonizou-se 

entre nós a democrática e saudá-

vel divergência, a critica social, a 

consciência da diferença. Aquela 

sociedade plural e magnânima 

que intuíamos nos anos 90 está 

por cumprir, por assim dizer.

 

Quando há precisamente 30 anos, 

Fátima Mendonça e eu, orga-

nizamos uma antologia da nova 

poesia moçambicana, ele foi um 

dos nomes indubitáveis. Um dos 

poemas, quase um aforismo, in-

titulado “Sobre a felicidade” dizia 

em três versos: “E pensar / que há 

gente / que me pensa feliz”. Não 

me ocorreu este poema quando li, 

há 5 anos, no semanário “Magazi-

ne”, uma entrevista sombria com o 

Fernando Manuel.

 

Era uma entrevista de um homem 

lúcido, acerbo e fatalmente desilu-

dido. Dois anos antes ele ficara cego. 

Fazia uma análise cortante dos nos-

sos dias e do nosso percurso. Não é 

incomum encontrar na tribo (na 

melhor acepção do termo) quem 

esteja desencantado. Sobretudo 

entre os que estão na profissão há 

décadas. Os tempos que vivemos, 

muitas vezes aziagos, tornaram 

proscritos muitos destes grandes 

profissionais. E para isso não é ne-

cessário exila-los. Basta o descaso.

 

Não obstante, Fernando Manuel 

continua a publicar - para a nossa 

felicidade e digo isto compungido 

– as suas crónicas. Dita-as e quem 

as lê coteja a mesma escrita escor-

reita que ele nos habituou. Tinha 

antes lido uma entrevista na qual 

ele falava dessa experiência, dessa 

dura experiência da cegueira, mas 

neste depoimento senti não só 

essa dureza, mas uma profunda e 

lancinante tristeza.

 

Não queria terminar esta breve 

evocação com um travo amargo. 

Hoje é um dia de júbilo para o 

nosso jornalismo e para a nossa 

literatura. Quero celebrá-lo com 

parte dos seus melhores versos. 

Socorro-me, assim, em sua ho-

menagem a estes outros versos, no 

caso do poema “Ma ensai”, igual-

mente belo, para encerrar este de-

poimento.

 

À noite

ouço Otis Redding

falando I´ve got dreams

de tardes de madeira e zinco

esfregando-se por entre o caniço

Tardes de corpos suados

Plásticos na apetência oculta

que fervilha debaixo da pele, to 

remembre

Anoitecer de salas fumegantes

de candeeiros a petróleo

luz   que se escoa

mergulhado aquele beco sem 

saída

numa escuridão fru fru

saia que já não esconde

o leve tremor da coxa

antes abrigada

E beijei o silêncio

dos lábios da Guida.

 

Fernando Manuel

 

Poeta, contista, cronista, uma das 

plumas mais esplendentes do nos-

so jornalismo e da nossa literatura, 

autor de algumas das mais belas 

páginas que, em épocas distintas, 

se redigiram na “Tempo” ou no 

“Savana”, comemora, neste dia 

20 de Janeiro de 2023, 70 anos de 

vida. Aqui lhe deixo o meu humil-

de preito.

 

KaMpfumo, 20 de Janeiro de 2023

Por Nelson Saute
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ma senhora abriu a porta. 

Mestre pintor e seu colabo-

rador viram-na a apertar as 

narinas e a gesticular para que 

entrassem: mímica de gente fina. O 

cheiro era forte. Não podia ser da tin-

ta que traziam. Mestre pintor olhou 

de esguelha para ela. Assumiu que o 

cheiro avassalador era do café com 

leite. Ela indicou-lhes o lugar onde 

deviam trabalhar, dizendo:  

— Não me interpretem mal. O pro-

blema não é o vosso cheiro. Simples-

mente, não gosto do cheiro de tintas. 

Prefiro manter o cheiro de café com 

leite. O vosso cheiro cria-me verti-

gens. Não é por mal, está bem? En-

tendem, não é?

— Muito bem. Mamã, eu entendo 

essa coisa de cheiros. Há mamãs ou 

papás, aliás, pessoas que apanham 

alergias ligeiras que, em casos graves, 

podem ser fatais. Ficam sufocadas. No 

seu caso, como alegou vertigens, não 

é grave. 

— Por favor, não me trate por “mamã”. 

Detesto essa popularização vulgariza-

dora do respeito. — Ainda com as nari-

nas fechadas: — O senhor Mestre acer-

tou. Eu não me queria referir a vertigens. 

O problema é que sou alérgica. É isso 

mesmo. Sou uma pessoa muito alérgica! 

— Respirou fundo e gritou: — Mata-

bichôôô. O café está arrefecer! Os teus 

pintores já chegaram!

Mestre pintor e seu colaborador inicia-

ram os trabalhos prévios de pintura. Na 

cozinha, a mulher perguntou ao marido 

a diferença entre alergia e vertigens. A 

diferença estava no local de ocorrência 

de cada uma. Para cortar a conversa, o 

marido mostrou-lhe vários vídeos do 

seu grupo de redes sociais. Enquanto a 

mulher “saltitava”, depois de confirmar 

ter também recebido tais vídeos, foi ou-

vindo: 

 — O que há de comum nesses vídeos? 

As pessoas estão fartas deste regime. 

Há muita crítica… Pesada! Olha, em 

que área é que somos muito bons ao 

ponto de sermos modelo de referência? 

Quem salva o barco? Estás a ver a OJM, 

OMM? Ainda te lembras destes grupos? 

Num partido sério, mesmo sendo braço 

desse mesmo partido, teriam voz activa 

para melhorar as coisas, para evitar o 

pior. Os jovens estão ali, são da OJM, e, 

simplesmente, com vertigens ou alergias, 

não interessa, fingem que está tudo bem. 

Que mulheres e jovens são esses que têm 

medo de ser actores activos da mudan-

ça, que agem distante das contradições? 

Como factor de mudança eles, pela po-

sição que ocupam, deveriam repensar no 

modelo de organização e “aparecerem”. 

Dá a ideia de que a OMM e a OJM só 

agem com o fascínio do fascismo das 

“orientações emanadas” superiormente. 

São alérgicos à crítica directa. Só de pen-

sarem em pôr o dedo na ferida apanham 

vertigens de longa duração. Isso é indisci-

plina partidária! Por termos muitos rios, 

temos problemas de água. Não devia ser 

o contrário? Por termos gás e petróleo, 

temos preços altos, incomportáveis, para 

adquirir estes bens. Por termos um País 

longo e enorme, temos problemas de bu-

racos nas estradas nacionais, problemas 

de fragilidade na rede viária. Não devia 

ser o inverso? Quem não sabe disso? 

Olha para os nossos aviões. Uma lástima. 

Mar? Cabotagem: zero! Afinal, por 

que se luta para se ter acesso ao poder? 

Para se produzir incompetências e in-

congruências? TSU provou que essas 

coisas de dinheiro, de dignidade sala-

rial, não têm partido político. A fúria 

é geral! Tem que se mexer a “Consti-

tuição”: Governo que não presta cai! 

É assim em outros cantos do Mundo. 

Presidente que se mostra sem fibra 

nem soluções, também cai. Convo-

cam-se novas eleições. Assim como 

estamos, temos que sofrer até ao fim 

do ciclo governativo… Que pobreza! 

Os “isolamentos” de fim de manda-

to parece que já começaram, não é?

A mulher acalmou-o mostrando ví-

deos mais animados, mais cómicos, 

sobre o assunto. Um forte ruído alheio 

àquele lugar parecia competir com o 

casal. Ela preparou novamente um 

bom café com leite em substituição do 

já esfriado. Do lugar onde o Mestre 

pintor se encontrava a trabalhar ou-

viu-se um forte berro em contestação 

ao “doa a quem doer” em volume alto, 

nos seguintes termos: “Desliga isso!”

alibó é uma pequena vila situa-

da na região de Bobonaro. Faz 

fronteira com o Timor Indoné-

sio e foi por onde a Indonésia 

iniciou a sua invasão silenciosa a Timor-

-Leste em 1975.

O presidente de Timor-Leste, José Ra-

mos Horta, pediu ao governo australia-

no, para libertar os documentos secre-

tos referentes ao assassinato dos cinco 

jornalistas australianos levadas a cabo 

pelas tropas indonésias na região fron-

teiriça de Balibó aquando da invasão de 

Timor-Leste. Esta atitude do presiden-

te foi uma homenagem à viúva de Greg 

Shackleton, Shirley Shackleton.

Quem foi Shirley Shackleton?
Shirley, recentemente falecida, aos 91 

anos de idade, durante décadas levou a 

cabo uma campanha a favor da verdade 

do assassinato do seu marido e de outros 

quatro jornalistas pelas tropas especiais 

indonésias em 1975 quando da invasão 

silenciosa pela fronteira de Timor-Les-

te.  Shirley também participou activa-

mente em campanhas pela independên-

cia de Timor-Leste.

O seu marido, reporter do Channel 7, 

Greg Shackleton, foi assassinado em 

Balibó juntamente com Gary Cunnin-

gham, Brian Peters, Malcolm Rennie e 

Anthony Stewart, porque estavam a fil-

mar a invasão silenciosa levada a cabo 

pelo exército indonésio . Internacional-

mente são conhecidos por “Os cinco de 

Balibó”. O jornalista australiano Roger 

East foi, posteriormente, preso e execu-

tado em Dili (capital de Timor Leste). 

Ao todo foram seis (6) jornalistas assas-

sinados pelas tropas indonésias, nos pri-

meiros dias da invasão, a Timor-Leste.

Os assassinatos foram objecto de múlti-

plas investigações até que se conseguiu 

saber que tinha sido um capitão das for-

ças especiais indonésias, Yunus Yosfiah, 

mais tarde ministro do governo indoné-

sio, que ordenou o massacre para apa-

gar  a presença das forças indonésias no 

assalto a cidade fronteiriça.

Os relatórios da “inteligência” australia-

na demonstram que o governo austra-

liano tinha conhecimento das operações 

indonésias em Balibó, bem como da in-

vasão de Timor-Leste que resultou em 

24 anos de ocupação, mas que os mesmos 

foram mantidos em segredo alegando a 

necessidade da “segurança nacional”.

“Há muito que é devido”, diz o Prémio 

Nobel da Paz em entrevista aos jor-

nais  The Sydney Morning Herald  e  The 
Age. “A Austrália deve libertar total-

mente toda a informação, todos os do-

cumentos relacionados com o período 

de 1974 a 1999”.

O empurrão para desclassificar os re-

latórios sobre Balibó tem sido levado a 

cabo pelo Professor da Universidade da 

New South Wales (NSW) Clinton Fer-

nandes, um antigo oficial da inteligência 

do exército australiano.

Em 2011, ele teve acesso a 43 documen-

tos do governo australiano ligados a Ba-

libó, mas foi bloqueado ao tentar obter 

mais material incluindo documentação 

que revelava o nível de conhecimento do 

governo australiano da época em rela-

ção aos crimes efectuados pela ocupação 

militar indonésia, bem como a fome em 

Timor Leste entre 1977 a 1979  que 

custou cerca de 180 mil vidas.

“A maioria da informação sobre Balibó, é 

mantida pelo governo australiano como 

parte da Defence Intelligence Organi-

sation, não foi revelada” disse Fernandes.

“Os militares indonésios, prossegue o 

Professor Clinton, informaram a em-

baixada australiana antes do ataque a  

Balibó dizendo tratar-se duma operação 

secreta em que as forças indonésias não 

usariam o uniforme militar e não leva-

riam a bandeira indonésia, pois  seria 

uma operação camuflada e possível de 

se desmentir. A nossa embaixada sabia 

disso. O que não sabemos era se a em-

baixada sabia que os jornalistas estavam 

em Balibó. Sabiam seguramente que es-

tavam em Timor.”

Fernandes afirma que os documentos 

hoje “não classificados” mostram que 

o governo australiano sabia, imedia-

tamente, após os acontecimentos em 

Balibó, pois interceptou via radio men-

sagens militares não classificadas, mas 

a ausência duma condenação interna-

cional deu a Indonésia “luz verde” para 

actuar impunemente em Timor Leste. 

Devido as relações existentes entre 

Austrália e Indonésia a totalidade dos 

documentos existentes deverão ter pou-

cas possibilidades de serem publicados 

prossegue o Professor Fernandes.

Apesar disso, as actividades de Shirley 

em prol da verdade e da justiça tem sido 

bastante “incomodativas” a ponto de ter 

conseguido que o governo australiano 

comprasse, em 2003, a casa em Balibó 

na qual os jornalistas estavam instalados 

e tinham pintado  a bandeira australiana  

na  esperança vã de que isso os protege-

ria. Foi reconstruída como uma Casa da 

Comunidade e inclui um memorial dos 

cinco jornalistas assassinados.

Ramos Horta, ao finalizar a sua inter-

venção, afirmou que “a alma de Sha-

cklton descansa em paz connosco no 

Monte Ramelau” a mais alta montanha 

de Timor Leste onde se encontra im-

plantada uma imagem da Virgem Maria 

e onde o profundamente católico Povo 

Timorense acredita que descansam 

também as almas dos seus antepassados 

Por Leonel Andrade
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COMUNICADO
A KUHANHA, SA Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do Banco de 
Moçambique, comunica que decorre de 7 de Fevereiro a 3 de Março do 
corrente ano, o processo anual de PROVA DE VIDA, nos termos do artigo 
40 do Regulamento de Segurança Social Obrigatória dos Trabalhadores 
do Banco de Moçambique, aprovado pelo Decreto n.º 100/2019, de 17 de 
Dezembro.

Para o efeito, os trabalhadores reformados e os titulares de pensão de 
sobrevivência, munidos do Bilhete de Identidade, deverão se dirigir à
KUHANHA, Rua Consiglieri Pedroso, número 99 em Maputo, e às Filiais 
do Banco de Moçambique da Beira, Chimoio, Nampula, Inhambane, Xai-
Xai, Tete, Quelimane, Pemba e Lichinga. 

Os pensionistas descendentes, com idades compreendidas entre 18 e 25 anos, 
deverão, adicionalmente, apresentar a declaração de frequência escolar.

Na impossibilidade de deslocação, o pensionista deverá enviar 

administrativa competente, sem prejuízo da possibilidade de deslocação 

Apela-se a todos os pensionistas que a realizem, em tempo, por forma a 
evitar a interrupção do pagamento das pensões, por falta de efectivação da 
prova de vida.  

Maputo, 23 de Janeiro de 2022

KUHANHA- Sociedade Gestora do Fundo de Pensões 
RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO

correiodamanha@tvcabo.co.mz
c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

Nº 185
(28.08.2020)

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 
a partir das 18h30 -  “Segredos Femininos”

Xima  Bar
Sexta -19h  Leman Pinto & Amigos

Sabado-18h Denise  &  Banda Nkululehku

Karamel Bar & Lounge
Todas quintas a partir das 17h  

Kaisy Cristina & Lena de Almeida
Sexta, 27 JAN. 18h After Work, - Cocktails
Sábado, 28 JAN. 19h Sunset com DJ Xwell

Domingo, 29 JAN. 10h A Ressaca - Tira Piko

Domingo-18h Karaoke com Salomao Opera
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Reina um mau ambien-

te no seio dos jogadores 

da selecção nacional, os 

Mambas, que participam, 

desde o passado 13 de Janeiro, na 

Argélia, na 7ª edição do CHAN, 

competição protagonizada por 

jogadores que militam nos cam-

peonatos internos. 

O pomo da discórdia tem a ver 

com o prémio de qualificação aos 

quartos-de-final, sendo que a Fe-

deração Moçambicana de Futebol 

havia proposto o valor de 40 mil 

meticais por atleta, o que não foi 

de agrado dos jogadores, os quais 

pretendiam 150 mil por cada. Para 

esta empreitada, o seleccionador 

nacional, Chiquinho Conde, con-

vocou 23 jogadores.  

São esses que ameaçaram não to-

mar parte na partida agendada 

para sábado contra o Madagáscar, 

caso as suas reivindicações não 

fossem satisfeitas, mas há dados 

que apontam que inicialmente esse 

valor (40 mil meticais) teria sido 

acordado entre as partes (FMF e 

atletas), sendo que só na outra fase 

é que o mesmo seria revisto em 

alta.

Entretanto, a informação posta a 

circular dando conta de que afi-

nal a Federação Moçambicana de 

Futebol iria encaixar USD 400 mil 

disponibilizados pela CAF pelo 

apuramento aos quartos-de- final 

foi a gota que fez transbordar o 

copo.

E o que se seguiu foi um momento 

de concertação entre as partes até 

então desavindas, e os jogadores 

apontaram a quantia de 150 mil 

meticais como um valor razoável, 

mas a federação propôs o prémio 

de 75 mil meticais, abaixo das ex-

pectativas dos jogadores.

E claramente, a Federação Mo-

çambicana de Futebol e o governo 

Quando o sucesso se torna problema...!

ficaram muito mal na fotografia 

por não terem conseguido gerir 

atempadamente a crise, daí a onda 

de solidariedade para com os jo-

gadores desencadeada por vários 

segmentos da sociedade.

“No momento de maior exaltação 

do nosso futebol, tudo que queria é 

estar a ajudar a juntar os moçam-

bicanos à onda vermelha, no lugar 

de discutir a premiação dos joga-

dores”, comentou um adepto dos 

Mambas, para depois lamentar os 

problemas que não acabam mesmo 

nos momentos em que “devíamos 

estar em paz, a celebrar e a prepa-

rar outras conquistas”. E questio-

na: “Será que ser moçambicano  é 

maldição? Honestamente, estou 

frustrado”, sentenciou um adepto 

nas redes sociais.

A este grito de socorro juntaram-

se centenas de pessoas que se sen-

tem simplesmente frustradas e 

afirmam que “ o nosso sucesso é 

problema para nós mesmos”. 

Mas há também os que chega-

ram mesmo a dizer que a Fede-

ração Moçambicana de Futebol 

não contava com a passagem dos 

Mambas para os quartos-de-final, 

razão pela qual tenha sido encon-

trada em contrapé. Aliás, a deslo-

cação de Feizal Sidat a Portugal, 

num momento crucial, foi também 

muito questionada.

Dados disponíveis indicam que o 

vencedor desta edição do CHAN 

vai receber cerca de USD dois mi-

lhões e o finalista vencido USD 

800 mil.

Quanto às equipas que vão aos 

quartos-de-final no grupo recebe-

rão USD 400 mil.

Estrategicamente, a FMF chegou 

a ensaiar uma fuga para frente 

afirmando que desconhecia a pre-

miação dos USD 400 mil a atri-

buir às selecções que foram qua-

lificadas aos quartos-de-final, por 

alegadamente não estar escrito no 

regulamento.

 Mas a FMF tem sido vezeira e 

useira nesse tipo de situações, o 

que deixa muitas zonas de penum-

bra. 

Por exemplo, num passado não 

muito distante, os clubes que mo-

vimentam o futebol no país con-

testaram aquilo que consideraram 

ser desvio de fundos protagoniza-

do pela Federação Moçambicana 

de Futebol, relativamente à aplica-

ção do Fundo de Solidariedade da 

FIFA, no quadro do alívio do im-

pacto da pandemia da Covid-19 

no futebol mundial. 

Em Conferência de Imprensa, 

os representantes dos clubes que 

movimentam futebol em Moçam-

bique disseram que não concorda-

vam com o facto de a FMF usar 

parte do dinheiro que recebeu da 

FIFA para minimizar o impacto 

da pandemia da Covid-19 no fu-

tebol nacional para pagar dívidas 

da sua gestão.  Também questio-

naram os critérios de elegibilidade 

dos clubes para acederem a esses 

fundos.

A Federação Moçambicana de 

Futebol anunciou, através de Fei-

zal Sidat, que os seus beneficiários 

seriam os clubes, as associações 

provinciais de futebol, a própria 

FMF e outras entidades de futebol 

devidamente legalizadas.

Assim, segundo ele, cada um dos 

14 clubes do Moçambola iria rece-

ber 1.200.000 meticais, gastando 

um total de 16.800.000 meticais. 

Os mesmos clubes teriam, cada, 

um apoio em material sanitário 

avaliado em 70.620 meticais.

Os clubes da Segunda Divisão 

inscritos para os Campeonatos 

Provinciais de seniores receberiam 

cada um o valor de 55 mil meticais.

Relativamente às agremiações que 

movimentam apenas escalões de 

formação, futsal e futebol de praia, 

a FMF disse que iria oferecer ma-

terial desportivo a cada uma, no 

valor de 22.000 meticais, e  cada 

uma das onze Associações Pro-

vinciais de Futebol iria beneficiar 

de 250 mil meticais e apoio em 

material sanitário avaliado 20.090 

meticais.

Desta reengenharia, a FMF iria 

ficar com 38.500.000 meticais, 

pouco mais da metade do Fundo 

Solidário da FIFA, valor do qual, 

34 milhões seriam utilizados para 

o pagamento de dívidas e o rema-

nescente (4.500.000 meticais) se-

ria canalizado para garantir a par-

ticipação das selecções nacionais 

de formação em diversas provas 

internacionais.

Entretanto...
Moçambique defronta, este sába-

do, a partir das 18 horas, Mada-

gáscar, nos quartos- de-final do 

CHAN.

Por Paulo Mubalo

A turma adversária garantiu a 

passagem para os quartos-de-

final como líder do grupo “C”, 

com nove pontos, depois de ter 

vencido, na terceira jornada, o Su-

dão por  três bolas sem resposta, 

sendo que o Gana ficou na se-

gunda posição com seis  pontos. 

 Já Moçambique atingiu os quar-

tos-de final como segundo clas-

sificado com quatro pontos, atrás 

da Argélia que somou nove. 

O percurso de Moçambique foi 

razoável pois, depois de um em-

pate sem abertura de contagem 

diante da Etiópia, na segunda par-

tida venceu a Líbia por três bolas 

a duas, e na terceira perdeu diante 

da Argélia por uma bola sem con-

corrência. 

Moçambique fez a sua estreia na 

competição em 2014, na vizinha 

África do Sul, e a experiência foi 

desastrosa, pois não ganhou ne-

nhum dos três jogos disputados na 

fase de grupos.

Nessa competição, que decorreu 

de 1 de Janeiro a 1 de Fevereiro, 

Moçambique fazia parte do grupo 

da Nigéria e do Mali. No jogo da 

abertura, os comandados de João 

Chissano perderam diante da 

África do Sul por ma bola sem res-

posta, num desafio em que Dário 

Monteiro apontou o primeiro ten-

to dos Mambas aos 11 minutos.

Na segunda partida, realizada 

quatro dias depois, Moçambique 

averbou outra derrota desta feita 

diante da Nigéria, por duas bolas a 

quatro. Os golos de Moçambique 

foram apontados por Dário Khan 

e Diogo.  

Os Mambas fecharam a fase 

de grupos na última posi-

ção, sem nenhum ponto e 

com um saldo de quatro go-

los marcados e nove sofridos. 

Os quartos-de-final começam a 

ser disputados na próxima sexta-

feira, 27 de Janeiro, com a Argélia 

a defrontar a selecção do Costa do 

Marfim, pelas 18h00. Moçambi-

que entra em cena no dia seguinte, 

sábado, frente a Madagáscar, às 

18h00.

Victor, Infren, Chico, Martinho 

Thauzene, Danilo, Danito, Fóia, 

Dário, João Bonde, Amadou, Sha-

quil , Nelson, Telinho, Isac, Mel-

que, Lau King, Ling, entre outros,  

são  as principais apostas de Chi-

quinho Conde. Estes jogadores 

permitem ao seleccionador um 

leque de opções, ainda que um e 

outro jogador, tenha se ressentido 

de alguma anomalia ao longo da 

semana, situação que esperamos 

que seja rapidamente ultrapassada. 

De realçar que a competição conta 

com a presença de 17 países, a sa-

ber, Moçambique, Angola, Argé-

lia, Camarões, Costa do Marfim, 

Congo Democrático, Congo Bra-

zzavile, Etiópia, Gana, Líbia, Ma-

dagáscar, Mali Mauritânia, Níger, 

Senegal, Sudão e Uganda.

Parece que a FMF não contava com o apuramento dos Mambas

Feizal Sidat
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Eu

  Mói e mata

Um médico britânico mata o câncer de forma simples, mesmo 

se a pessoa estiver em seus últimos dias …

Espero que todos leiam e se beneficiem deste texto.

O dr. Stephen Mac trata pacientes com câncer através de um 

método “não convencional” e resgata muitos pacientes.

Antes, ele usava a energia solar para tratar doenças de seus pacientes e 

dizia: “Acredito na cura natural do corpo contra as doenças”.

É uma das estratégias para tratar o câncer; recentemente a taxa de 

sucesso no tratamento do câncer é de cerca de 80%.

Um paciente com câncer deve saber que a cura já foi encontrada e será 

na forma como comemos as frutas.

Sinto pena das centenas de pacientes com câncer que morrem de tra-

tamentos convencionais.

Todos nós pensamos que comer fruta significa: comprar a fruta e cor-

tá-la e simplesmente comê-la. É importante saber-se como e quando 

comer frutas.

Qual é a maneira correcta de comer frutas?
Não coma frutas depois de uma refeição, deve comer com o estômago 

vazio, pois desempenhará um papel muito importante na desintoxica-

ção do seu corpo e fornecerá muita energia para perda de peso e outras 

atividades da vida.

Digamos que comer duas fatias de pão e depois comer uma fatia de 

fruta, a fatia de fruta está pronta para ir direto do estômago para o 

intestino, mas foi impedida por quê? Porque comeu o pão antes da 

fruta. Enquanto isso, todo o pão e frutas vão apodrecer, fermentar e 

transformar-se em ácido.

Então, por favor, coma a fruta com o estômago vazio ou antes das refeições.

Já deve ter ouvido as pessoas reclamarem: toda a vez que como melan-

cia, eu arroto ou comer a fruta faz o meu estômago inchar.

Mesmo quando como bananas, sinto vontade de ir ao W.C...etc., etc.

Na verdade, todos esses problemas NÃO ocorrerão se comer a fruta 

com o estômago vazio. Porque se comer a fruta com o estômago cheio, 

ela mistura-se com outros alimentos que já estão a ser digeridos e 

produzirá gases e sentir-se-á inchado!

Todas as frutas se tornam alcalinas dentro dos nossos corpos. De 

acordo com o Dr. Herbert Shelton, que conduziu uma série de inves-

tigações sobre o assunto.

Quando quiser beber sumo de fruta, beba apenas sumo de fruta fresco 

e não de latas, sacos ou garrafas.

Não beba sumo que tenha sido aquecido.

Não coma frutas cozidas, porque não obterá os nutrientes mais benéficos.

Comer frutas inteiras é melhor do que beber sumo de frutas.

Se quiser beber sumo de frutas frescas, deixe o sumo misturar-se com 

a sua saliva antes de engolir.

Pode comer frutas apenas por 3 dias para limpar ou desintoxicar o 

corpo.

Apenas coma frutas e beba sumo de frutas frescas ao longo de 3 dias 

e ficará surpreso com os resultados. 

Kiwi é pequeno, mas forte, esta é uma boa fonte de potássio, magnésio 

e vitamina E, além de fibras. Seu teor de vitamina C é o dobro da 

laranja.

Uma maçã por dia é o suficiente para manter o médico afastado.

Sim, embora a maçã tenha uma baixa quantidade de vitamina C, mas 

contém antioxidantes que promovem a actividade da vitamina “C”, 

o que ajuda a reduzir o risco de câncer de cólon ou ataque cardíaco.

O morango contém a maior taxa de antioxidantes entre os tipos mais 

importantes de frutas. Também protege o corpo das causas do câncer 

e do bloqueio dos vasos sanguíneos.

Comer 2 a 4 laranjas por dia ajuda a manter a saúde, prevenir resfria-

dos, baixar o colesterol, dissolver pedras nos rins e reduzir o risco de 

câncer de cólon.

A melancia é a melhor fruta para combater a sede. É composta por 

92% de água e contém uma dose gigante de glutamina, que ajuda a 

fortalecer o sistema imunológico. Os outros nutrientes encontrados 

nos melões contêm vitamina C e o potássio.

Beber água fria ou bebidas geladas depois de comer significa câncer… 

acredita nisso?

Para quem gosta de beber água gelada ou bebidas geladas:

Pode ser tendencioso tomar um copo de água fria ou bebidas geladas 

após uma refeição.

No entanto, água fria ou bebidas endurecem o óleo e retardam a di-

gestão. Vai se transformar em gordura e causar câncer. É melhor beber 

sopa quente ou água morna após uma refeição.

A intenção deste texto é sobretudo salvar vidas aconselhando a que se 

tenha cuidado com a saúde porque o cancro móe e mata.

(Quem avisa amigo é)
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CULTURAL

A 
associação de médi-

cos escritores e artis-

tas de Moçambique 

(AMEAM) está a 

avançar com um projecto ba-

seado na produção de um fil-

me sobre os cuidados de saúde 

primários no país, com a in-

tenção de estimular a criação 

de conteúdos audiovisuais e 

incrementar os níveis de sen-

sibilização acerca dos mesmos. 

O lançamento do filme, que vai 

trazer histórias de testemunhas 

do período colonial, está previs-

to para o dia 6 de Setembro do 

corrente ano.

O projecto foi apresentado, nes-

ta segunda-feira, 23, à ministra 

da Cultura e Turismo, Eldevina 

Materula, numa audiência que 

também tinha em vista apre-

sentar o novo órgão directivo da 

associação. 

Eldevina Materula mostrou-se 

satisfeita pela iniciativa, tendo 

demonstrado a sua abertura, 

não só na disponibilização do 

material solicitado pela organi-

zação, como também em outros 

aspectos relacionados ao projec-

to e outras actividades desen-

volvidas pela AMEAM em prol 

das Artes e Cultura do país.

O antigo ministro da saúde e 

também coordenador do projec-

to e actual presidente honorário 

da AMEAM, Hélder Martins, 

apresentou, de forma detalhada, 

as descrições do trabalho que 

se pretende materializar, ten-

do referido que se trata de um 

filme considerado histórico por 

ser baseado em depoimentos 

e testemunhos de pessoas que 

conceberam os cuidados de saú-

de primários em Moçambique 

e vivenciaram todos os aspectos 

dos serviços de saúde colonial, 

que assistiram e participaram 

nas transformações que se se-

guiram (nacionalização e socia-

lização da saúde e adopção da 

abordagem cuidados de saúde 

primários). 

Na mesma esteira,  Nelson 

Tchamo, actual Presidente da 

AMEAM, disse que o grande 

objectivo da associação é pro-

mover as artes e estimular os 

médicos e outros funcionários 

da saúde a desenvolverem ha-

bilidades artísticas como uma 

actividade complementar. En-

fatizou ainda que a produção 

do filme é uma das actividades 

prioritárias no presente ano e 

conta com apoio do Ministério 

da Cultura e Turismo, princi-

palmente no acesso aos docu-

mentários - kucha Kanema e 

outros arquivos fotográficos e 

cinematográficos sobre a saúde 

AMEAM em cirurgia na sétima arte

em Moçambique, no período 

em referência e depositados no 

Instituto Nacional das Indús-

trias Culturais e Criativas.

O projecto conta com o finan-

ciamento, não especificado, 

do MISAU, mas está prevista, 

igualmente, uma campanha 

para colecta de fundos de outras 

fontes. 

Os valores angariados poderão 

alargar-se à produção do acervo 

documental, fotográfico, sonoro 

e audiovisual, considerada uma 

extraordinária contribuição 

para o registo da história de 

saúde em Moçambique.

Sublinha-se que a produção do 

filme conta com a assistência 

técnica e artística da conceituada 

cineasta moçambicana, Gigliola 

Zacara.

Cuidados de saúde 
primários
De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) os 

cuidados de saúde primários 

são uma abordagem de toda 

a sociedade a saúde e bem-es-

tar, centrada nas necessidades e 

preferências das pessoas, famí-

lias e comunidades. Abordam 

os determinantes da saúde mais 

vastos e incide sobre os aspectos 

completos e inter-relacionados 

da saúde física, mental e social. 

A OMS explica que os cuidados 

de saúde primários asseguram 

que as pessoas recebam cuida-

dos completos, desde a promo-

ção e prevenção ao tratamento, 

reabilitação e cuidados paliati-

vos, tão perto quanto possível 

do seu ambiente diário. 

A organização reconhece que o 

conceito de cuidados de saúde 

primários tem sido, várias vezes, 

reinterpretado e redefinido. Em 

alguns contextos, os cuidados de 

saúde primários são entendidos 

como um conjunto de interven-

ções de saúde prioritários ofe-

recidos às populações de baixa 

renda. 

Para o Ministério da Saúde 

de Moçambique (MISAU) os 

componentes dos cuidados de 

saúde primários são: educação 

para saúde sobre os problemas 

prevalecentes e métodos da sua 

prevenção e controlo; promo-

ção do abastecimento de co-

mida; abastecimento adequado 

de água potável e saneamento 

básico; programa alargado de 

vacinação; prevenção e controlo 

de doenças comuns; programa 

de medicamentos essenciais, 

dentre outros.           (E. Nhaca)

Os artistas moçambi-

canos e angolanos 

vão defrontar-se, 

no próximo mês de 

Fevereiro, pela quinta vez, 

num confronto de batalhas 

de Hip Hop, um estilo mu-

sical, tendo como objectivo 

afirmar a cooperação entre 

os protagonistas desta arte 

em ambos países. 

Espera-se que sejam reali-

zados cinco confrontos en-

tre artistas moçambicanos e 

angolanos, num evento que 

coloca em duelo duas ligas 

de batalhas: de Moçambique 

(Rapódromo) e de Angola 

(RRPL). 

Inicialmente, os confrontos 

haviam sido agendados para 

o final de 2022, todavia, aca-

baram por ser adiados para o 

corrente ano em consequên-

Batalhas de Hip Hop

Moçambique e Angola em mais 
um duelo

cia de algumas fragilidades or-

ganizacionais que se registaram. 

Até esta quarta-feira haviam 

sido anunciadas as presenças 

dos artistas moçambicanos: 

Vinny The Cat, Rasta Altafo, 

Trovoada e Naruto. Sabe-se que 

Vinny The Cat vai medir forças 

com o angolano, Valdemar, ac-

tual vencedor da liga angolana 

de batalhas, Rasta Altafo com a 

Jeo MC, Trovoada com o Bra-

zzah e Naruto com o Kanga Dji.  

Os confrontos deverão ser reali-

zados a 25 de Fevereiro na cida-

de de Maputo. 

As batalhas são uma modalida-

de do estilo musical Hip Hop 

nas quais os seus fazedores ex-

põem oralmente e em perfor-

mance os textos por si elabo-

rados. As rimas são elemento 

fulcral na elaboração destes 

conteúdos, buscando-se sempre 

superar o adversário. 

As batalhas estão estruturadas 

em três rounds (rondas). Cada 

artista tem três minutos, nos 

dois primeiros rounds, e cinco 

no último para apresentar a sua 

performance. 

Os duelos têm chegado a várias 

partes do mundo, sobretudo à 

comunidade de países de ex-

pressão portuguesa. As mesmas 

têm o mérito de conquistar a 

atenção de jovens. 

Em Moçambique, as batalhas 

são organizadas pelos artistas 

Duas Caras e Allan, inteira-

mente ligados ao ritmo musical 

Hip Hip, e a organização da liga 

de batalhas de Moçambique. 

Moçambique ainda não possui 

uma liga de batalhas regular. A 

primeira e única edição que teve 

início e fim decorreu em 2021. 

Registada também fica a edição 

iniciada em 2020, cujo desfecho 

não chegou a se realizar devido 

a problemas, alegadamente, 

associados ao patrocínio. 

O primeiro confronto entre 

os dois países foi realizado 

em 2016, em Luanda, An-

gola num evento que contou 

com quatro confrontos, sen-

do que os anfitriões saíram 

vencedores. O segundo e ter-

ceiro confronto foi realizado 

em Maputo, entre 2017 e 

2018, tendo a vitória sorrido 

para Moçambique. 

O último encontro realizou-

-se em 2019, em Angola, 

não tendo havido consenso 

na atribuição da vitória por 

parte do público. 

O público é que tem a deci-

são nas batalhas, através da 

página digital selecionada 

para divulgar as mesmas. 

(E. Nhaca)
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

O último cabrito do Tio Janeiro!
- Que cabritos são aqueles no fundo do quintal, Camarada?
- Bem, Camarada Tio Janeiro, às vezes não sei responder a tudo que me aparece por 
aqui. Como bem sabes, há anos e, com a desgraça dessa pandemia, eu e os meus não 
metíamos os pés por estas bandas...
- Quer dizer, o meu Camarada, que este paraíso ficava às moscas?
- Bem, como vinha dizendo, nem tudo sei responder.
- ... Hãããhh. Oh, meu irmão. Eu entendo. E vejo que o teu quintal é enorme... Se não 
tivesse visto os grandes Amós Mahajane, Fazenda, Nihia, Marina Pachinuapa e até 
o Fernando Gonçalves  diria antes de tudo que estamos na Fazenda. Mas o bom do 
nosso antigo embaixador não merece esse destrato improvisado...Bem, o canhú está 
muito bom. Vou servir mais um copo, perdão, uma cabaça...Isto está mesmo uma 
maravilha. Parabéns, Compadre!
- Esteja à vontade. A festa ainda nem sequer começou, Camarada!

*
Entretanto, as irmãs Zefa, Fernanda e as primas Divina e Ester, acompanhas por Pre-
firo Artur Solteiro, Ganha Tempo, Felismina e tantas outras pessoas que as imagens 
das câmaras da Madruga TV não captaram logo à primeira vista, iam chegando como 
canhús a caírem da árvore de Janeiro de Fevereiro e Março. Só falta mesmo o governo 
decretar feriado, num desses dias, mas com Sol e sal para o petisco...

*
- Camarada Simango, há quanto tempo?
- Aqui me tens, caríssima, Inês Moiane!
- Só te vejo nas redes... a dar cartas, teus likes a fazerem das suas... Boa vida!
- Deve estar enganada, Camarada. Eu não frequento essas fábricas de sonhos inal-
cançáveis... Sou mais caseiro do que o sal na cozinha...
- Gostei dessa de ser sal na cozinha. Vou beber água...
-Água faz bem. Eu vou cumprimentar os camaradas Roque Silva, Mariano Matsinha, 
Castigo Langa, o jornalista Fernando Gonçalves e a Camarada Amélia Sumbana.
- Amélia, há anos que não a via... Minha companheira de armas...
- Sim, sim é ela própria, ali naquele cantinho, Camarada!
- Oraite. Devo-lhe um abraço... Como vês, Camarada, eu ainda  estou por aí, mas 
não estou perdida...
- Eu sei, Camarada!

*
- Antes de falar dos tempos da  clandestinidade, peço para acenderem bem as lu-
zes – disse o Kota de Família! (Todos os flashes desabaram sobre o salão e sobre o 
auditório).
- Mas também devo dizer que desta vez o Camarada Yacub Sibindy chegou na hora 
certa. Não se esqueça de saudar os camarada Manhique e o nosso amigo trabalhista.
Kota de família recuperou o fio da memória e desfez o nó do discurso:
- Isto tudo ainda era mato naqueles tempos. Muito antes do António Gumende ir a 
Londres ou Nova York. O próprio Arlindo Lopes ainda só tinha ido a Angola para 
cobrir a guerra no Kuito Kuanavale, o falhanço das tropas do Apartheid...Só mais 
tarde, camaradas, é que soubemos que o Camarada Guebuza se chamava Muguimo. 
Mas isto são flores de outros buquês... Bem, continuando, onde é que eu estava mes-
mo, Zefa?
- Faltam as surpresas do Tio Janeiro...
- Okay. Obrigado.  O meu Camarada e comparsa, o tio Janeiro, esse está na sua quarta tem-
porada, amigos. É melhor estarmos em prontidão combativa, como nos tempos antigos. 
- Não entendi esse conselho, Kota de Família. Afinal, o que se passa aqui? – Recla-
mou a Zefa, sempre ela...
- Zefa, Zefa. Isto está tão claro. Levanta-te, o cabrito está ali nos fundos da fazenda, 
perdão do quintal...Com um pouco de esforço, tens o petisco para acompanhar o teu 
canhú na próxima temporada!
-Obrigada, Kota de Família. Já estava com saudades...
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IMAGEM DA SEMANA

À HORA DO FECHO

Diz-se.
.. Diz-se

verdinhas

verdinhas

sograria

Em voz baixa
madame

O 
Banco de Moçambique 

(BdM) decidiu manter 

a sua taxa de referência, 

em 17,25%, uma medi-

da justificada pela prevalência 

de elevados riscos e incertezas 

quanto a projecções da inflação. 

A decisão do BdM, em manter 

a taxa de juro de Política Mone-

tária (MIMO), foi tomada, nes-

ta quarta-feira, em reunião do 

Comité de Política Monetária 

(CPMO) do banco central. 

 

Dívida interna 

(F.C)
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OAccess Bank Mozambi-

que é um dos principais 

patrocinadores da Fede-

ração Moçambicana de 

Judo no Grand Prix de Almada 

e no Grand Slam de Paris, pro-

vas de qualificação para os Jogos 

Olímpicos de Paris, que terão lu-

gar em 2024, em França. 

No âmbito dessa parceria, aquela 

instituição bancária apoia a digres-

são de três judocas moçambicanos 

a estas competições que irão decor-

rer em Portugal e França, de 27 a 

29 de Janeiro, e entre os dias 3 e 5 

de Fevereiro, respectivamente. Uma 

boa prestação nestes jogos poderá 

garantir a qualificação dos atletas 

nacionais.

Kevin Loforte (66kg), Narciso Ma-

tos (73kg) e Ayton Siquir (73kg), 

este último participa apenas no tor-

neio de Paris, serão os desportistas 

comandados pelo treinador, Edson 

Madeira, nas provas. Os atletas via-

jaram, na terça-feira, dia 24 de Ja-

neiro, com destino a Portugal, país 

que acolhe a primeira competição.

Depois das provas, o combinado 

Access Bank patrocina Judo

nacional cumprirá um estágio de 

10 dias em ambas as capitais eu-

ropeias, tendo a oportunidade de 

interagir com os colossos mundiais 

do Judo.

“Esta é mais uma oportunidade de 

demonstrar o compromisso que o 

Banco tem para com o desporto 

moçambicano, apoiando as dife-

rentes modalidades, permitindo 

melhores condições aos atletas e 

elevando mais o nome de Mo-

çambique além-fronteiras”, frisou 

Marco Abalroado, Administrador-

-Delegado do Access Bank Mo-

zambique. 

Segundo Abalroado, a possibilida-

de de Moçambique participar no 

mais importante evento desportivo 

do mundo catalisa toda a atenção 

do Banco neste tema. 

“Acreditamos que estamos bem re-

presentados, por atletas altamente 

dedicados e esperamos, por isso, 

conseguir a qualificação dos nossos 

judocas, que de certeza terão uma 

prestação condigna e representati-

va da força e da resiliência do país”, 

afirmou ainda Marco Abalroado.

Edson Madeira, treinador dos ju-

docas moçambicanos, agradeceu, 

por seu turno, o apoio do Access 

Bank, assinalando que o suporte 

daquela instituição financeira “faz 

toda a diferença”, motivando-os 

“a exercer um esforço ainda maior 

para o alcance do principal objecti-

vo que é marcar presença nos Jogos 

Olímpicos de Paris de 2024”.

Para o Grand Prix de Almada e o 

Grand Slam de Paris são esperados 

mais de 1.000 atletas de 80 países. 

As provas concederão, cada uma, 

700 pontos para o ranking mundial 

aos vencedores de cada categoria.

Com este apoio, o Access Bank Mo-

zambique diz que reforça, mais uma 

vez, o seu compromisso com o des-

porto moçambicano, apoiando o de-

senvolvimento das diferentes moda-

lidades desportivas praticadas no país.

Cornelder contribui na iniciativa “Beira Verde”
ACornelder de Mo-

çambique (CdM), 

concessionária dos 

terminais de carga e 

contentores do Porto da Bei-

ra, acaba de oferecer, um total 

de mil mudas, que estão a ser 

plantadas em diversas artérias 

daquela urbe, a segunda maior 

do país. O objectivo é de con-

tribuir para a reposição das 

árvores destruídas aquando 

da passagem do ciclone tropi-

cal Idai, em 2019, na cidade da 

Beira, província de Sofala. 

Para além desta oferta, a Cor-

nelder de Moçambique desta-

cou cerca de 70 colaboradores 

para participarem nas acções de 

plantio, que tiveram lugar no úl-

timo sábado, dia 21 de Janeiro, no 

bairro Manganhe, uma das zonas 

de expansão da cidade da Beira.

As acções de plantio são coorde-

nadas pela iniciativa cívica “Beira 

Verde”, promovida desde 2020, 

com a finalidade de recuperar o 

parque verde da urbe e, desta for-

ma, contribuir para a preservação e 

conservação do meio ambiente.

Parceiro da iniciativa desde o 

primeiro momento, a Cornelder 

de Moçambique tem contribuí-

do, anualmente, para o alcance 

deste objectivo, através da ofer-

ta de plantas e participação dos 

seus colaboradores em diversas 

etapas de actividades de plantio.

Através deste apoio, a concessioná-

ria dos terminais de carga e con-

tentores do Porto da Beira espera 

sensibilizar a sociedade sobre a 

importância da valorização e pro-

tecção dos espaços verdes nas zo-

nas urbanas, por via do plantio de 

árvores, bem como contribuir nas 

acções de combate à erosão e de 

mitigação do impacto das mudan-

ças climáticas nas comunidades.

“Plantar e cuidar de uma árvore 

é um acto de cidadania e requer 

muita responsabilidade. Participá-

mos nesta nobre iniciativa, como 

forma de ajudar a devolver à cida-

de da Beira o verde que sempre a 

caracterizou. Muitas árvores foram 

destruídas quando o ciclone asso-

lou a nossa cidade, o que afectou 

sobremaneira o meio ambiente. 

O papel dos nossos colaboradores 

foi fundamental em todas as fases, 

nomeadamente o transporte das 

plantas, abertura das covas, plantio 

e rega, assim como na sensibiliza-

ção dos munícipes sobre a impor-

tância das árvores”, sublinha Letí-

cia Ferreira, directora comercial da 

Cornelder de Moçambique.

Por seu turno, a representante da 

iniciativa “Beira Verde”, Tânia Pe-

reira, frisou que estas acções eram, 

no princípio, desenvolvidas no mês 

de Março, para assinalar a passa-

gem do ciclone Idai, mas tal não se 

revelou prático, e explica as razões: 

“Dedicamos um mês por ano 

para estas actividades, que era o 

de Março. Entretanto, tivemos 

que passar para Janeiro, pois 

chegámos à conclusão de que 

havia necessidade de fazer o 

plantio durante a época chuvo-

sa para assegurar a sobrevivên-

cia e o rápido crescimento das 

plantas, que são importantes 

para o meio ambiente”, afirma.

Os promotores da iniciativa es-

peram repor um total de 30 mil 

árvores, tendo sido plantadas, 

até ao ano passado (2022), mais 

de 4.600 mudas, estando ainda 

em curso as actividades referen-

tes a 2023. 
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

86 5723175

86 4576190

1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt

USD 25,00 USD 40,00 USD 75,00

USD 40,00 USD 75,00 USD 130,00

USD 50,00 USD 100,00 USD 200,00

A partir de 20 de Abril de 2021

Organizações da sociedade 
civil treinadas em 
segurança digital
Um seminário online de 

capacitação para acti-

vistas e gestores da so-

ciedade civil, oferecido 

pela JOINT – Liga das ONG em 

Moçambique, arrancou, semana 

passada em Maputo, uma inicia-

tiva que envolve 20 formandos de 

diversas organizações. Tem como 

objectivo capacitar os participan-

tes na área de segurança digital e 

também equipá-los com as habili-

dades que permitirão a protecção 

segura dos seus dados digitais.

O seminário é realizado com fun-

dos cedidos pela organização in-

ternacional Innovation For Chan-

ge (I4C), Innovation for Change 

(I4C), uma rede global crescente 

de pessoas, organizações e hubs on-
line com sete centros regionais co-

nectados na África, Ásia Central, 

Ásia Oriental, América Latina e 

Caribe (ALC), Oriente Médio e 

Norte da África (MENA), Ásia 

Meridional e Pacífico.

Simão Tila, coordenador Executi-

vo que interveio na cerimónia de 

abertura, referiu que a JOINT e 

a I4C oferecem esta capacitação 

porque entendem que é relevante 

e urgente dotar as organizações 

da sociedade civil de métodos de 

segurança uma vez que sofrem 

inúmeras ameaças, nomeadamente 

no mundo digital, tendo em con-

ta o penoso papel que elas têm de 

escrutinar a actividade do empre-

sariado e do governo e, de conse-

quência, são sujeitos a operações 

de espionagem e sabotagem.

Os termos de referência de forma-

ção referem que sociedade civil em 

todo o mundo está sob pressão sig-

nificativa e crescente à medida que 

a restrição das liberdades tornou-

-se a norma, incluindo as de fi-

nanciamento, barreiras ao registo, 

intervenções sobre como e onde 

operar, limitações de financiamen-

to e assédio político aberto. 

“Essa pressão interna e externa 

está a levar a um espaço cada vez 

menor para o engajamento cívico, 

bem como a um papel cada vez 

menor da sociedade civil na advo-

cacia. A existência, sobrevivência e 

sustentabilidade de muitas organi-

zações da sociedade civil agora de-

pende de respostas inovadoras que 

permitem opções inventivas para 

ampliar e continuar o trabalho crí-

tico que estão actualmente a reali-

zar”, sublinha a nota da JOINT. O 

treinamento encerra no dia 27 de 

Janeiro do ano corrente.

Standard Bank 
promove estímulo ao 
empreendedorismo 
feminino

A 
Incubadora de Ne-

gócios do Standard 

Bank, em parceria 

com a Cooperação 

Alemã para o Desenvolvi-

mento (GIZ), através do pro-

grama E4D, promove, entre 

os dias 13 e 17  do próximo 

mês, a 24ª edição do progra-

ma de estímulo ao empreen-

dedorismo iDeate, destinado 

somente a mulheres. 

Através deste programa, dese-

nhado para apoiar a promoção 

da inclusão do género, o Ban-

co e os seus parceiros esperam 

estimular as mulheres a de-

senvolver negócios inovadores 

para a resolução de desafios 

nas suas comunidades.

O programa será ministrado 

em formato virtual, com uma 

carga horária de 3h30 por dia, 

mais duas horas opcionais de 

apoio, uma forma com vista 

a alcançar maior número de 

empreendedoras e aspirantes, 

bem como assegurar maior re-

presentatividade em termos de 

províncias.

Uma nota do Standard Bank 

assinala que, durante a forma-

ção, as participantes terão a 

oportunidade de fortalecer as 

suas capacidades, assim como 

adquirir ferramentas e co-

nhecimentos essenciais para 

a estruturação das suas ideias 

de negócio e abordagem  do 

mercado no qual se pretende 

implementar a ideia, de modo 

a elevá-la aos níveis de imple-

mentação e crescimento.

Canal Pop-Up 
de Quincy Jones
A 

DStv lançou igualmente o 

canal Pop-Up de televisão 

Qwest TV (propriedade 

de Quincy Jones), onde o 

Jazz, soul, blues, hip-hop, Rnb e 

afrobeats serão os estilos musicais 

mais destacados.

Neste canal, os telespectadores ad-
miradores destes estilos musicais 
terão acesso exclusivo à música de 
alta qualidade, grandes concertos, 
documentários e entrevistas inédi-
tas em arquivo. A plataforma global 
de transmissão de música Qwest TV 
está aberta de 20 de Janeiro a 19 de 
Fevereiro (posição 330) a partir do 
pacote DStv Grande. A oferta do 
Qwest TV conta com concertos ex-
clusivos de artistas lendários, assim 
como Rising Stars de todo o mundo, 

de artistas arquivadas e entrevistas 
inéditas com ícones musicais in-
cluindo: Erykah Badu, Questlove, 
Salif Keita, Gregory Porter, Mar-
cus Miller, Seun Kuti, Kamasi Wa-
shington e Fatoumata Diawara.
Fundada em 2017 pelo génio mu-
sical, o lendário Quincy Jones, jun-
tamente com o produtor e progra-
mador de música e televisão Reza 
Ackbaraly, a Qwest TV planeia 
trazer conteúdos musicais de génio-
-agnóstico ao continente africano.

“Estamos entusiasmados por fazer 
parte da família DStv e por lançar 
a Qwest TV no mercado moçambi-
cano. Estamos a expandir a nossa 
missão de oferecer música de alta 
qualidade a todos. África é uma 
terra de tradições e música, e esta-
mos muito felizes por construir uma 
parceria tão grande neste continente 
deslumbrante!”, disse o CEO do ca-
nal Reza Ackbaraly.
Com o objectivo central de expandir 
a oferta de conteúdos para os teles-
pectadores com entretenimento de 
qualidade, Jónia Presado, Directo-
ra de Marketing, Comunicações e 
Relações Publicas da MultiChoice 
Moçambique, destacou a importân-
cia de tais parcerias.
“O que é fundamental para nós é 
que, embora as nossas audiências 
sejam movidas por um apetite por 
conteúdos produzidos localmente, 
também os complementamos com 
o melhor dos conteúdos interna-

com uma selecção de parceiros para 
assegurar uma miscelânea musical 
abrangente para os nossos clientes. 
A nossa parceria com a QWEST TV 
nos entusiasma, estamos ansiosos 
por ver os nossos clientes DStv a 
experimentarem o novo canal”, dis-
se presado.
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Com o objectivo de 

melhorar a expe-

riência de visualiza-

ção dos conteúdos 

televisivos, a DStv e GOtv 

Moçambique lançaram, dia 

25 de Janeiro, a campanha 

“sobe de pacote” válida até 

dia 31 de Março de 2023. A 

promoção oferece aos clien-

tes activos e inactivos uma 

maior oferta de conteúdos 

com preços super-acessí-

veis. 

Neste período, os clientes 

da DStv e GOtv, que paga-

rem o pacote acima do seu 

actual, recebem grátis o pa-

cote a seguir por nossa con-

ta. Por exemplo: se é cliente 

do DStv Base (de 415 Mt), 

Incubadora da MultiChoice acolhe jovens
A 

Incubadora de Talentos 

da MultiChoice (MTF, 

sigla em inglês) acolhe 60 

novos alunos integrantes 

da turma de 2023 do programa de 

formação de 12 meses, totalmen-

te financiado, que desenvolve 

talentos emergentes nas áreas de 

televisão e cinema em África.

Nesta edição da MTF, a acade-

mia recebeu milhares de inscrições 

em 13 países africanos, incluindo 

Moçambique. Depois de um pro-

cesso rigoroso de selecção, foram 

distinguidos 60 jovens aspirantes 

a cineastas para fazerem parte do 

programa de formação. A forma-

ção inclui aspectos teóricos e prá-

ticos de produção de filmes que vai 

desde a redacção do roteiro até à 

filmagem, edição e pós-produção 

de áudio.

Os jovens seleccionados vão iniciar 

o programa de formação no dia 23 

de Janeiro deste ano. Moçambique 

será representado por dois jovens: 

Genilson Matuca e Dulany Se-

demo; que já se encontram inte-

grados na Academia da MTF em 

Lusaka, Zâmbia.  

As academias da MTF na Zâmbia, 

Quénia e Nigéria continuam a tra-

balhar com os parceiros regionais 

e internacionais para garantirem 

que os alunos recebam o melhor 

padrão de formação e experiências 

práticas necessárias para aprimorar 

as suas habilidades e contribuir po-

sitivamente no sector da indústria 

de cinema e televisão. O programa 

de formação é orientado por uma 

vasta equipa multidisciplinar de 

especialistas premiados de todo 

o continente, parte dos quais têm 

produzido conteúdos para os ca-

nais do Grupo M-Net – empresa 

de produção de conteúdos de en-

tretenimento (programas infantis, 

desporto, filmes, reality shows) 

que faz parte da MultiChoice. 

Os melhores graduados de cada 

uma das três academias terão a in-

crível oportunidade de desenvolver 

ainda mais as suas habilidades com 

vários estágios patrocinados por 

organizações parceiras da MTF, 

como: a New York Film Academy 

(NYFA) e a Zee World, entre ou-

tras. Nestes estágios, os estudantes 

poderão adquirir experiências prá-

ticas adicionais para prepará-los 

ainda mais para vários sectores da 

indústria de entretenimento.

“Estamos extremamente empol-

gados com a turma de 2023 e 

desejamos-lhes boa sorte na nova 

jornada. A produção de filmes é 

uma arte tão maravilhosa e, por es-

tar em constante evolução, este ano 

os nossos alunos serão incentivados 

a explorar várias tecnologias emer-

gentes que estão a revolucionar 

a indústria. Encorajo a turma de 

2023 a ser ousada e a instigar curio-

sidade na busca por contar histórias 

africanas”, disse Nwabisa Matyu-

mza, directora do programa MTF.

A MTF tem mostrado sucesso 

contínuo desde a sua criação, apri-

morando as habilidades de mais 

de 120 cineastas emergentes em 

13 países de todo o continente, 

que agora fazem parte da cres-

cente rede de graduados da MTF, 

levando histórias africanas para o 

mundo. A turma MTF Alumni de 

2022, três meses após a formatura, 

viu 60% de seus graduados já eco-

nomicamente activos na indústria 

de televisão. Este é um verdadeiro 

testemunho do poder da formação 

e desenvolvimento proporcionado 

pelo programa da MTF.

FemTech quer chegar a mulheres 
de todas as províncias

Estão a decorrer até ao 

próximo dia 5 de Feve-

reiro, as inscrições para a 

10ª edição do FemTech, 

um programa que tem como 

principal objectivo apoiar o 

desenvolvimento de negócios 

de mulheres empreendedoras 

de todo o país. A iniciativa é da 

empresa ideiaLab, em parceria 

com a Embaixada do Reino dos 

Países Baixos e a RVO- Agên-

cia Empresarial Holandesa.

O programa tem início em Feve-

reiro e terá a duração de quatro 

meses. Irá decorrer em formato 

online para que candidatas de to-

das as províncias possam partici-

par, incorporando o propósito de 

ser o mais inclusivo possível. 

Ao todo serão selecionadas 25 

participantes com oportunidade 

de desenvolver competências nas 

respectivas áreas de negócio. O 

programa é composto por qua-

tro modelos de capacitação e 

contempla sessões de workshops 

coordenadas por facilitadoras 

especialistas em competências 

empresariais com experiência 

de negócio; sessões de Business 

Clinics lecionadas por experts em 

áreas como negociação; marke-
ting digital e liderança. Integra, 

ainda, sessões de esclarecimen-

to com entidades legais como a 

Autoridade Tributária, INAE, 

INSS e BAU, e sessões de roda 

de conversa onde as empreen-

dedoras poderão partilhar expe-

riências entre si.

“Através do FemTech estas mu-

lheres vão aprender de forma 

simplificada conceitos e estraté-

gias de negócio e estarão mais 

capacitadas para gerir melhor os 

seus negócios e enfrentar de uma 

forma positiva os desafios do 

dia-a-dia”, refere Tatiana Pereira, 

Executive Catalyst e co-funda-

dora da ideiaLab. 

Ao longo do programa, as parti-

cipantes terão acesso a uma série 

de eventos de networking, onde 

irão conhecer empreendedoras 

da Femmies Network das edições 

passadas e terão a oportunidade 

de usufruir de sessões indivi-

duais de Business Advisors, onde 

poderão focar-se especialmente 

no seu negócio. 

O FemTech, criado em 2008, já 

graduou mais de 170 empreen-

dedoras em todo o país. É desti-

nado a mulheres a partir dos 25 

anos que tenham negócios for-

mais ou informais no mercado 

há pelo menos dois anos. O pro-

grama foi também implementa-

do em Angola, Namíbia, África 

do Sul e Tanzânia. 

       Matrículas para 2023
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados 
de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos 

ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes por 700 
meticais.
Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do 
Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através 
dos telemóveis: 826864465 e 871232355.

DStv e GOtv com 
nova campanha

paga DStv Fácil (de 685 Mt) 

e recebe de oferta o DStv 

Família (de 1 090 Mt). Se é 

cliente do GOtv Lite (de 210 

Mt), paga GOtv Essencial 

(415 Mt) e recebe de oferta o 

GOtv Plus (de 635 Mt). 

“Lançamos esta oferta como 

estratégia de agregar maior 

valor, satisfação, retenção e 

melhoria da experiência dos 

nossos clientes. Temos uma 

diversidade de canais para 

crianças, jovens e adultos de 

ambos os sexos. A expectati-

va é que os clientes conheçam 

os nossos pacotes e explorem 

o que temos de melhor nas 

nossas plataformas”, explicou 

Jónia Presado, directora de 

Marketing, Comunicações e 

Relações Públicas da Multi-

Choice Moçambique.  

A campanha “sobe de pacote” 

permite aos clientes da DStv 

e GOtv acederem à uma 

programação variada dispo-

nível nos pacotes superiores 

ao preço de um pacote infe-

rior. A iniciativa permite que 

grande parte dos conteúdos 

sejam mais acessíveis a um 

vasto grupo de telespectado-

res.


