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Congresso da Frelimo em vista

Nyusi assegura mais uma pedra no xadrez  
O Presidente da República, Filipe Nyusi, avançou a 03 de 

Março, com uma vasta remodelação do Governo que abran-
geu sete ministérios, alguns em pastas-chave, e a exoneração 
do próprio Primeiro-ministro. As mudanças surgiram a 
poucos meses do XII Congresso da Frelimo, previsto para Se-
tembro, na cidade da Matola. Este é considerado o principal 
factor na escolha do “timing” e amplitude das mudanças.

Sem tocarem no 
“núcleo duro” 
de Filipe Nyu-
si, as mudanças 
pretendem ainda 

relançar a iniciativa polı́tica na 
agenda do partido e do Governo. 

Respondem também a 
descontentamentos internos e 
pressões de grupos de influên-
cia sectoriais. A oposição inter-
na na Frelimo terá impedido a 
nomeação, colocada em cima 
da mesa por Filipe Nyusi, de 
Celso Correia, ministro do De-
senvolvimento Rural e braço 
direito de Filipe Nyusi, para 
o cargo de Primeiro-ministro. 

Celso Correia tem desem-
penhado um papel central en-
quanto angariador de finan-
ciamentos para as campanhas 
eleitorais e para o partido. 
Mantém as suas prerrogativas 
intactas, nomeadamente sobre di-
versos programas de recuperação 
económica e agências públicas 
que irão lidar com quantias sig-
nificativas de fundos para a 
reconstrução de Cabo Delgado.

Fontes indicam que o di-
nheiro dos fundos a cargo de 
Celso Correia está a ser usado 
para alimentar ‘sacos azuis’ para 
comprar apoios nas provı́ncias 
e influenciar as eleições dos pri-
meiros secretários e delegados 
ao nı́vel da base da Frelimo.

Um dos projectos cujos fun-
dos têm sido usados para compra 
de consciências é o Sustenta. Na 
provı́ncia de Tete, um dos bene-
ficiários do programa é a espo-
sa de César Carvalho, influente 
membro da Frelimo, enquanto 
noutras provı́ncias os fundos têm 
vindo a ser disponibiliza-
dos a indivı́duos sem projectos 
ou ligações à agricultura, tendo 
como destinatários responsáveis 
locais do partido. Para apresen-
tar os fundos como entregues 
a agricultores, Celso Correia 
recorre com insistência aos me-
dia do Estado e redes sociais.

Entre os beneficiários dos 
fundos constam elementos da 
Organização da Juventude Mo-
çambicana (OJM), braço ju-
venil da Frelimo, membros da 
Organização da Mulher Mo-
çambicana (OMM) e da As-
sociação dos Combatentes da 

Luta de Libertação Nacional 
(ACLLN), órgãos sociais do par-
tido, influentes na vida interna. 
A estratégia, já recorrente, visa 
eleger secretários provinciais 
que irão influir nas eleições in-
ternas dos delegados que irão ter 
direito de voto no Congresso.

Um possı́vel terceiro mandato 
de Filipe Nyusi, propalado por al-
guns dos seus apoiantes, obrigaria 
a uma alteração da Constituição, 
que actualmente limita os manda-
tos presidenciais a dois, de cinco 
anos cada. A Constituição só pode 
ser revista uma vez em cada cin-
co anos, e tendo em conta que foi 
revista em Maio de 2018, apenas 
em Maio de 2022 seria possı́vel 
nova alteração, quatro meses an-
tes do Congresso. Nesse sentido, 
o foco de Filipe Nyusi e do seu 
cı́rculo próximo é agora assegu-
rar a transmissão da Presidência 
a alguém de confiança, que ga-
ranta protecção no caso de uma 
eventual acção judicial após o 
termo do seu actual mandato.

Uma única lista, encabeçada 
pelo Secretário-geral em funções, 
Fernando Faustino, apresentou-
-se à VI Conferência Nacional 
da ACLLN, que teve lugar na 
Matola (Maputo), em 25 de Abril. 

A Conferência Nacional 
foi antecedida pela IV Sessão 
Ordinária dirigida pelo respec-
tivo presidente, por inerência 
presidente do partido Frelimo e 
Presidente da República, onde 
foram acertados os nomes dos 
órgãos de direcção da associação 
para os próximos anos. 

Filipe Nyusi, que não tem 
qualquer passado de comba-
tente no seu histórico, apoiou a 
intervenção das chamadas “for-
ças locais”, coordenadas pela 
ACLLN, em Cabo Delgado.

As milı́cias populares ar-

madas e fardadas pelo Governo 
têm sido um factor de crescente 
desestabilização para as forças 
destacadas em Cabo Delgado, 
em particular para os contingen-
tes da SADC (SAMIM) e do 
Ruanda, que não confiam nes-
te tipo de estruturas informais.

Fernando Faustino, que já 
exercia as funções de Secretário-
-geral da associação há dois 
mandatos, tendo sido reelei-
to em 2017, viu o seu man-
dato ser renovado até 2027. 

Faustino é o 5º Secretário-
-geral da organização cria-
da há 34 anos e que funciona 
como “lobby” interno da Fre-
limo a favor dos antigos com-
batentes pela independência.

Este é secundado por Agata 
Tadeu, advogada, que fazia parte 
da lista feminina de renovação 
por ocasião da Conferência Na-
cional agora realizada; por João 
dos Santos Ferreira, um ex-pi-
loto da Força Aérea Portuguesa 
que desertou em Moçambique 
com Jacinto Veloso, ex-ministro, 
que entrou na lista da renovação 
dos homens; Helena Jacinto 
Musica; e Rafael Rohomoja.

Entre os nomes da continui-
dade na lista das mulheres cons-
tam Graça Machel, Maria da Luz 
Guebuza, Nyeleti Mondlane e 
Marcelina Chissano, que repre-
sentam algumas das principais 
famı́lias e tendências na Frelimo. 
Na lista de continuidade dos ho-
mens constam, igualmente repre-
sentando as principais tendências 
no partido, o General Alberto 

Chipande, Samora Machel Jú-
nior (“Samito”), Tobias Dai e o 
próprio Fernando Faustino. Entre 
os novos membros da chamada 
“renovação” consta Jacinto Nyu-
si, um dos quatro polémicos filhos 
de Filipe Nyusi, irmão de Florin-

do, Angelino e Cláudia Nyusi.
A ACCLN é previamente 

consultada nas nomeações mi-
nisteriais para as pastas dos An-
tigos Combatentes e sector da 
Defesa. Filipe Nyusi nomeou 
recentemente (Março de 2022) 
Josefina Mpelo como ministra 
dos Antigos Combatentes, uma 
contabilista da etnia Macon-
de, proveniente do Ministério 
das Finanças e sem qualquer 
experiência na área, que terá sido 
proposta por Alberto Chipande.

Josefina Mpelo substituiu 
Eusébio Gondiwa, um oficial 
retirado que foi ministro dos 
Combatentes durante sete anos, 
após longa experiência militar 
e como membro da ACLLN.

Em ano de Congresso, a Fre-
limo deveria ter realizado o seu 
Comité Central (CC) em finais 
de Março, mas ainda não realizou 
ou agendou a primeira de duas 
sessões anuais e o assunto tornou-
-se incómodo dentro do partido.

O XII Congresso do parti-
do poderá não discutir sobre a 
sucessão de Filipe Nyusi, mas 
vai eleger os membros do CC, 
órgão deliberativo mais impor-
tante da Frelimo, no perı́odo 
entre congressos, a quem caberá 
escolher o próximo candidato do 
partido, provavelmente em 2023.

Para garantir o controlo do 
próximo CC, os apoiantes de 
Filipe Nyusi denotam estar fo-
cados em colocar na liderança 
dos órgãos sociais do parti-
do dirigentes partidários leais. 
Depois da OMM e, agora, a 

ACLLN, no próximo mês, será 
disputada a liderança da OJM.

Conforme apurado, o prin-
cipal objectivo da ala de Filipe 
Nyusi é a reeleição de Anchia 
Talapa, filha da influente Mar-
garida Talapa, o que implica 
o alargamento da idade dos 
membros dos actuais 35 para 
45 anos, já proposta. São ainda 
notados esforços nas provı́ncias 
onde decorre a eleição de de-
legados ao Congresso e outras 
lideranças do partido de nı́vel 
provincial, distrital até às bases.

Na sequência da destituição 
da Secretária-geral da OJM em 
Tete, eleita em Dezembro, jovens 
da organização tomaram a sede 
do Comité Distrital de Moatize, 
em protesto. A jovem destituı́da 
pertencia à ala de Armando 
Emílio Guebuza, que se assume 
como rival de Filipe Nyusi. Um 
protesto em frente a uma escola 
onde decorria a eleição do novo 
Secretário-geral local foi disper-
sado por intervenção policial.

A ACLLN é hoje maioritaria-
mente controlada por ex-militares 
e combatentes afectos à etnia Ma-
conde, originária de Cabo Delga-
do, onde se destaca Alberto Chi-
pande, chefe de uma das famı́lias 
mais influentes no paı́s e no par-
tido, o padrinho polı́tico do Fili-
pe Nyusi, igualmente Maconde.

A influência da ACLLN 
tem vindo a crescer, dentro da 
FRELIMO e do regime. A sua 
participação na Defesa de Cabo 
Delgado - e a defesa pública que 
Filipe Nyusi tem feito da mesma, 
apesar de mal aceite pelos parcei-
ros militares - denota a protecção 
que o regime devota à mesma. 

Filipe Nyusi tem-se em-
penhado em manter a fideli-
dade da liderança da ACLLN.

Alguns dos membros iden-
tificaram, no anonimato, uma 
excessiva presença de elemen-
tos da Casa Civil de Filipe 
Nyusi, interpretando-se como 
forma de pressão a favor da 
limitação do debate interno.

Conforme apurado, o ob-
jectivo da Conferência Nacio-
nal foi, à semelhança de outras 
organizações filiadas no parti-
do do poder como a OMM e 
a OJM, relegitimar e assegu-
rar a continuidade de algumas 
“peças” e acomodar interesses 
para o próximo Congresso do 
partido que terá lugar dentro 
de cinco meses, em Setembro, 
momento decisivo para a defini-
ção do próprio lı́der do partido e 
provável Presidente da Repúbli-
ca. (Zambeze/África Monitor)

Quinta-feira, 05 de Maio de 20222 |  zambeze  
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Um anjo entra na igreja de Faraó

Bernardino Rafael veste farda policial 
e ensina Bíblia na Igreja Velha Apostólica

Sucede que naquele dia, domingo, dia 1º de Maio, 1º 
domingo, marcado ao nível do apostolado como dia do júbilo 
da criação da Juventude Apostólica, comemorado em todas 
as congregações apostólicas, com a excepção de Maputo-
-província e cidade, Gaza, Nampula e Cabo Delgado, pois são 
a província do domínio do Rei Faraó. 

O Rei Faraó ig-
norou esta data 
como sem-
pre, e estava 
se dirigindo 

a Chissano, província de Gaza, 
local programado para o empos-
samento de servos, cerimónia de 
recrutamento dos príncipes do 
Satanás, pois nenhum servo des-
comungado pode empossar ou di-
rigir cerimónia de empossamento.

Tendo sido notificada, a Direc-
ção da Igreja de faraó, desmarcou 
a cerimónia satânica, alocando 
todos os recursos para Sikwama, 
local onde o Anjo de Deus iria 
descer, esperançados que Deus 
com eles estava e que iria travar o 
que Faraó entende por insurgen-
tes e vândalos, enquanto na ver-
dade se trata da vontade de Deus.

No local, chega a hora, o anjo 
quebrou o protocolo, tomou do 
tempo que lhe foi concedido para 
anunciar a vontade de Deus e disse:

A PRM, não quer fazer parte 
dos problemas de Faraó, nem quer 
fazer parte da solução dos proble-
mas satânicos de Faraó, mas sim faz 
um apelo, e o apelo é o que os anci-
ãos de Maputo apelam, “o diálogo”: 
“apelamos à Igreja para reunir para 
dialogar, para encontrar consenso, 
dialogar para união da direcção da 
Igreja para dirigir melhor os pere-
grinos”- palavras do Anjo (Coman-

dante-Geral, Bernardino Rafael).
O anjo disse: a intervenção 

da PRM na Igreja significa que 
“…neste momento a Igreja está 
doente. E se a Igreja está doente 
quer dizer que a direcção da Igre-
ja está doente, e se a direcção da 
Igreja está doente os crentes não 
estão saudáveis …” Em suma, 
a Igreja do Faraó está doente.

O anjo disse: “…cada crente 
deve reflectir o que se estragou? 
E como encontrar a solução?…” 

Recordar que a juventude revo-
lucionária solicitou diálogo diante 
da direcção da Igreja e notificou 
por escrito a mesma solicitando 
um encontro com o Apóstolo, mas 
os superintendentes encarnados 
com o espírito satânico não acei-
taram, pois o Apóstolo já estava 
dominado pelo espírito do Faraó.

Amados, se olharem para a 
farda do Comandante-Geral, Ber-
nardino Rafael, não conseguirão 
ver o anjo, mas se ouvirem a men-
sagem, lembrando que o chefe não 
leu nenhum manuscrito, poderão 
concluir que Deus estava falando 
sobre os ouvidos do homem far-
dado, que recordou que fica feio, 
dentro da Igreja, a PRM entrar 
para prender crentes reivindican-
do a purificação da casa de Deus, 
algo muito feio, pior se tratando 
de uma Igreja grande, ou seja, 
com um maior raio de expansão 

ao nível nacional e internacional.
Deus abriu os olhos do Coman-

dante-Geral e o homem disse: o es-
pírito maléfico está no seio da Igre-
ja, ao ponto dos crentes pegarem em 
cadeiras para espancar os outros; só 
pode ser pela força satânica. Disse 
ainda que não é normal um Coman-
dante-Geral entrar na Igreja para 
resolver conflitos internos, acres-
centando que o normal é ter a Igreja 
como parceiro na educação da so-
ciedade e não o inverso, como é o 
caso. E repetiu: “…TIREM ESSE 
ESPÍRITO SATÂNICO, MALÉ-
FICO NO SEIO DA IGREJA...”

Meus amados, pela boca do 
Comandante, Deus o ordenou para 
anunciar que a PRM não vai defen-
der um grupo e outro, não, “… nós 
não queremos vir à Igreja acudir, 
agir, contra crentes de uma Igreja, 
isso fica feio, até não se percebe, 
estão a dar mão exemplo para as 
igrejas pequenas na sociedade…” 

O anjo disse mais. “…Não 

A confusão vivida na Velha 
Apostólica conheceu no último do-
mingo mais uma página. Há meses 
que os crentes daquela congrega-
ção religiosa contestam a lideran-
ça de Jaime César Matlhombe, 
acusado de adultério, enriqueci-
mento injustificado, bem como de 
desvirtuar os princípios bíblicos. 
Para os crentes, o Apóstolo Ma-
tlhombe não está a seguir os co-
mandos de Deus e por isso querem 
a sua saída da direcção da Igreja.

Como corolário do bloqueio 
dos crentes nas últimas semanas, 
Jaime Matlhombe solicitou a pro-
tecção policial para evitar possível 
agressão física. A confusão dos 
“mapostolos” chegou aos ouvidos 
do Comandante-geral da Polícia 
da República de Moçambique, 

que no domingo passado deci-
diu trocar as esquadras da Polícia 
pela Igreja. Bernardino Rafael deu 
conselho aos crentes, chamando-
-os a consciência e ao respeito dos 
propósitos divinos que nos últi-
mos dias foram desvirtuados por 
lutas internas nos “mapostolos”.

 Com os constantes conflitos 
entre os membros que estão dis-
postos a lutar até o líder acusado 
de adultério e desvio de fundos da 
Igreja abandonar o cargo que ocupa 
e os seguranças escolhidos a dedo 
depois de escoltar Matlhombe colo-
carem em xeque a ordem e seguran-
ça pública, para serenar os ânimos, o 
Comandante-geral da PRM, Bernar-
dino Rafael, dirigiu no último fim-
-de-semana uma palestra na Igreja 
Velha Apostólica em Moçambique.

Bernardino Rafael disse que a 
PRM não quer fazer parte do proble-
ma, mas sim do grupo de apelo, uma 
vez que “o problema da Igreja está 
a conduzir para alteração da ordem 
e segurança pública, afectando a or-
dem e segurança pública, o que afec-
ta a nossa atribuição institucional 
que é garantir a ordem e segurança 
dos moçambicanos, criando con-
dições para o funcionamento das 
instituições e uma delas é a Igreja”.

Rafael observou que no pre-
sente aquela congregação não está 
saudável, tendo por isso apela-
do aos membros e direcção para 
pautarem pelo diálogo para de-
volver o clima normal na Igreja.

“Neste momento, a Igreja não 
tem boa saúde, porque se chegou ao 
ponto da Polícia interferir significa 

Problema da Igreja está a conduzir à alteração da ordem e segurança pública

misturem os assuntos, não mistu-
rem as questões políticas nas ques-
tões religiosas…”, tem sido hábito 
dos discípulos satânicos de Faraó 
pegarem em assunto da igreja e 
socorrer-se do partido para buscar 
auxílio sobre pretexto de que os 
partidos da oposição estão actuan-
do na igreja, uma acção maquia-
vélica dos discípulos carregados 
de espíritos maléficos de Satanás.

Um silêncio dominou o local, 
passaram dois minutos e o anjo dis-
se, nenhuma palavra proferida no 
meio de conflitos: sará ouvida pe-
los crentes, disse mais que quando 
se lê a bíblia seja pelo apóstolo ou 
por outros servos, e os crentes não 
acatarem, é porque os crentes já 
desconjugaram esse servo, as suas 
palavras não têm peso na comuni-
dade, os crentes estão a desacatar 
as palavras do apóstolo porque não 
acreditam no Apóstolo Matlhombe.

O anjo tranquilizou o povo de 
Deus, assegurando que os mem-
bros da PRM crentes e membros 
da direcção da Igreja de Faraó 
devem agir de forma parcial, não 
fazendo parte do problema, mas 
sim da solução, ficando bloqueada 
a acção maléfica dos M (Mbem-
bele, Mabunda, Marrengula e Ma-
fumisse), que fazem chantagens 
aos irmãos para usarem dos meios 
da PRM para assustar, amedron-
tar os crentes dentro da Igreja, 
práticas dos príncipes de Satanás.

Na história da OAC nunca 
vimos o apóstolo tão desiludido, 
desapontado, desorientado, nervo-
so, no altar ao ouvir a vontade de 
Deus, quando o anjo disse que a 
Direcção da Igreja deve espelhar 
a vontade de todos os crentes e a 
vontade de uma só pessoa, “…isso 
não é possível…”, acrescentou o 
anjo. Faltou perguntar: Apóstolo, 
porquê não abandona o posto (…)? 
O seu tempo já passou. Está acu-
sar desordem pública, sai Faraó.

Nós apóstolos de Jesus Cris-
tos, filhos da promessa de Abraão, 
servo de Deus, tendo assistido 
esse episódio na casa de Deus, no 
domingo, dia 1º de Maio de 2022, 
na Capela de Sikwama, vimos 
por este meio apelar ao Sr. Ma-
tlhombe para abandonar o cargo 
de Apóstolo na Igreja Velha Apos-
tólica em Moçambique, porque já 
estamos cansados de escândalos.

“…Eu, porém, endurecerei o 
coração de Faraó e multiplicarei na 
terra do Egipto os meus sinais e as 
minhas maravilhas…” Êxodo 7:3

Este é mais um sinal de Deus, 
e o Apóstolo continua cego, nota 
que o Comandante nem quis ou-
vir a oração satânica, depois do 
seu discurso abandonou o altar e 
seguiu com a sua comitiva, dei-
xando o Faraó e os príncipes de 
Satanás no altar, com os seus ouvi-
dos tapados, onde nem os profetas 
conseguem ver e ouvir a vontade 
de Deus, porque todos estão engo-
lidos pelos pecados de BAALL, o 
ADULTÉRIO, FRAUDE FINAN-
CEIRA E CURANDEIRISMO.

Estamos cansados dessas ati-
tudes, apelamos à Direcção ao di-
álogo. Recordar que esses jovens 
já chamaram a Direcção da Igreja 
do Faraó por várias vezes, mas não 
aceitam o diálogo. Jesus Cristo fala-
va com todos sem discriminação e 
gostava das crianças, mas hoje Fa-
raó não quer ver as crianças (irmão).

Esta é uma lamentação do 
Ancião, a Igreja é local de paz, 
tragam a paz, semeiam a paz, 
busquem a paz, tudo o que está 
acontecendo na nossa Igreja é por 
falta de diálogo. Repetimos, é por 
falta de diálogo. Veja o assunto fi-
cando cada vez mais complicado.

Mude você primei-
ro e Deus fará a sua parte.

 Acordem superinten-
dentes, acordem Direcção 
da Igreja. Já amanheceu!

que não está saudável e se a Igreja 
não está saudável a direcção também 
não está, se a direcção não está sau-
dável os crentes não estão saudáveis. 

Removam o espírito maléfico, 
não tragam na Igreja vossos espíri-
tos satânicos. Vocês não podem ter 
saúde com uma força satânica den-
tro da Igreja. Não é normal a Polícia 
entrar numa Igreja e falar de confli-
tos, é a primeira vez, na qualidade 
de Comandante-geral, que entro 
numa Igreja para falar sobre confli-
tos”, declarou Bernardino Rafael.

“Estão a condenar as gerações 
futuras, esta Igreja é das crianças 
que querem buscar ensinamentos. 
Quando vocês falam ou pregam as 
Escrituras Sagradas as pessoas não 
acatam e, quando não se acatam 
as palavras ou leituras das Escritu-
ras Sagradas significa que aqueles 
que deveriam acatar, que são os 
crentes, já vos descomungaram. 
Naturalmente, as pessoas são des-
comungadas assim e não acredito 
que vocês se descomungam assim, 
procurem consensos e busquem 
soluções e daqui em diante tra-

gam a paz e acima de tudo a har-
monia dentro da Igreja”, apelou.

Os crentes denunciaram o ex-
cesso de zelo no modus operan-
di dos agentes da lei e ordem que 
foram destacados para proteger 
Jaime César Matlhombe. Na sua 
intervenção, Bernardino Rafael 
instou os agentes da PRM para se-
rem transparentes dentro da Igreja, 
ao invés de apoiarem a direcção. 

“Não queremos vir aqui acudir 
e agir contra crentes duma Igreja, 
estão a dar mau exemplo para as 
outras igrejas. Para os meus colegas 
que fazem parte desta Igreja, é me-
lhor participarem na resolução do 
problema e não apoiar uma parte. 
Esses meus colegas que são cren-
tes e alguns deles dirigentes devem 
participar para a solução pacífica e 
não fazer parte de uma parte apenas, 
não vai vos ficar bem, sejam trans-
parentes dentro da Igreja e acari-
nhem todos os crentes, evitem, como 
membros da PRM, defender uma 
parte, a Polícia não faz isso, a Polícia 
sempre quer a união entre a Igreja e 
entre os moçambicanos”, afirmou.

anciãos de Maputo  
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Em Manica 

Desconhecidos destroem e incendeiam 
16 casas de ex-guerrilheiros da Renamo 

Dezasseis casas de ex-guerrilheiros da Renamo foram 
incendiadas e destruídas por desconhecidos no distrito de 
Báruè, na localidade de Nhabhuto, zona da Serra Chôa, na 
província de Manica, numa acção que aconteceu dias depois 
das vítimas se recusarem de se filiarem e não participar em 
reuniões do partido no poder. 

O incêndio e 
des t ru ição 
aconteceram 
no passa-
do fim-de-

-semana, quando um grupo 
alegadamente mandatado pela 
liderança local de Nhabhuto, 
no posto administrativo de Ser-
ra Chôa, em Báruè, teria lhes 
informado que deviam partici-
par numa reunião da Frelimo. 

Após os ex-guerrilheiros 
recusarem como recomen-
dações dos seus superiores, 
a estes lhes foram proferidas 
ameaças de morte, facto que 
deixou as vítimas em pâni-
co e refugiaram-se nas matas. 

O chefe regional-centro de 

implantação do partido Rena-
mo, Geraldo Carvalho, que es-
teve no terreno, considera esta 
acção de intolerância política, 
acrescentando que tem sido 
recorrente a violação do prin-
cípio de reconciliação nacional 
em tempos que os ex-guer-
rilheiros já desmobilizaram. 

“A conclusão a que nós che-
gamos é de que a Frelimo está 
a brincar, está-se a comportar 
como uma organização política 
criminosa aqui nessa região; ela 
se comporta como se fosse uma 
organização que advoga a re-
conciliação nacional e paz, mas 

não pratica, a Frelimo está a 
querer transformar algumas zo-
nas de Manica, Sofala e outros 
pontos do território nacional 
como propriedade da Frelimo”, 
acrescenta Geraldo Carvalho. 

Carvalho refere que a paz é 
um princípio que deve ser pre-
servado e praticado, pois o país 
deve ser habitado por qualquer 
cidadão independentemente 
dos seus ideais, raça ou religião. 

“A paz não é só o calar das 
armas, é cada um ir à igreja que 
quer, é cada um ir ao partido 
que quer; a paz é cada um cir-
cular onde quer ir, é fazer o ne-
gócio que quer desde que esteja 
dentro das normas. Não é paz 
quando um líder comunitário 

vai vandalizar a casa do dele-
gado da Renamo, este tipo de 
coisas já tem cabelo branco e 
para nós chega, não vamos per-
mitir mais”, referiu Carvalho. 

O semanário Zambeze 
deslocou-se à localidade de 
Nhabhuto, que dista cerca de 
200km da cidade de Chimoio, 
onde entrevistou o delegado 
da Renamo naquela localida-
de, Obete Bizeque, que afir-
ma que os membros da Perdiz 
têm sofrido constantes ame-
aças e perseguições políti-
cas por membros da Frelimo.  

“Eles vêm sempre nos 

ameaçar dizendo que temos 
que participar nas reuniões da 
Frelimo, e quando nós liga-
mos para os nossos chefes da 
província sempre nos ordenam 
para nos distanciarmos des-
sas práticas. Agora no sábado 
vi até o meu próprio filho que 
está na Frelimo a destruir a 
minha casa e minha macham-
ba”, referiu Obete Bizaque. 

A situação deixou os mem-
bros da Renamo a viver ao re-
lento. “Destruíram tudo, o meu 
celeiro inclusive; o meu dinhei-
ro de 60 mil meticais consegui 
quando vendi produtos da ma-
chamba, assim não sei como va-
mos viver, estão toda hora a di-
zer paz, paz, mas paz dele é isso? 
A vivermos como se fôssemos 
estrangeiros no nosso próprio 
país?”, questiona Obete Bizaque.

Outro ex-guerrilheiro é Vic-
tor Ficha, que viu a sua casa e 
celeiro a serem destruídos por 
líderes e polícias comunitá-

rios, figuras que são defendidas 
pela Polícia da República de 
Moçambique, facto que dei-
xa a vítima arrependida de ter 

aderido ao processo de DDR. 
“Não existe paz aqui em 

Nhabhuto, os líderes comu-
nitários circulam aqui toda a 
hora a nos ameaçar só porque 

não queremos ser da Frelimo. 
Destruíram a minha casa e co-
locaram ramos de mangueira 
na porta, sinal de que o dono 

já morreu. Eu morri? Só por-
que não tenho Nfuti (arma de 
fogo) estão a me vingar as-
sim?”, questiona Victor Ficha. 

O administrador do distrito 
de Báruè admite haver desor-
dem na sua área de jurisdição, 
mas investigações correm com 
vista a repor a tranquilidade e 
responsabilizar os que destru-
íram casas dos ex-guerrilheiros 
da Renamo em Nhabhuto. 

“Nós constatamos que hou-
ve desordem, na localidade 
de Nhabhuto, no povoado de 
Nhamanamba, não podemos 
deixar aquelas famílias da 
forma como estão, e eu como 
administrador tenho que ir ao 
terreno para perceber bem a 
questão e tranquilizar a família 
e viverem a vida normal como 
antes”, afirma David Franque. 

Kelly Mwenda
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Aumento das taxas de juro contestado 

O Banco de Moçambique (BdM) justificou o aumento da 
taxa interbancária (conhecida por “MIMO”) em 3ppc - de 
13,25% para 15,25% - com o impacto da invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia, com efeitos sobre as cadeias internacionais 
de fornecimento de bens a nı́vel global, a par dos efeitos 
das recentes intempéries sobre os preços a nível interno e o 
encarecimento dos combustíveis, que agravou preços junto ao 
consumidor de outros bens e serviços.

A a b o r d a g e m 
do BdM é 
criticada por 
analistas eco-
nómicos e 

empresários, que consideram 
excessivo o foco do Banco 
Central no controlo da infla-
ção por via de altas taxas de 
juro. A taxa de juro no paı́s 
está a 10ppc acima da pratica-
da pela África do Sul – 17% 
contra 7%, não obstante a in-
flação ser equivalente (3%).

A redução pelo BdM da 
quantidade de dinheiro em 
circulação na economia para 
baixar a inflação é acompanha-
da pelo aumento da taxa MIMO 
para forçar os bancos comer-
ciais a aumentar as taxas de juro 
que cobram aos seus clientes. 
Com os juros mais elevados, há 
menor circulação de dinheiro 
na economia e redução da pro-
cura de bens e serviços e, con-
sequentemente, menor inflação.

Ao contrário, a redução da 
taxa MIMO pelo BdM, tendo 
por base uma taxa de infla-
ção estabilizada, resulta em 
estı́mulo económico por via 
dos juros mais baixos com o 

aumento dos empréstimos para 
o consumo e investimento.

A polı́tica monetária res-
tritiva promovida pelo BdM, 
reflectida em taxas de juros 
e cotação do Metical eleva-
das, contribui para limitar o 
crescimento económico de-
vido à limitação do crédito 
às empresas e aos efeitos de 
contenção sobre a disponibi-
lidade de liquidez dos bancos, 
das empresas e das famı́lias, 
com repercussões directas so-
bre a não criação de emprego e 
diminuição das receitas fiscais. 
Nesse sentido, poderá criar 
condições para um agrava-
mento da situação económica.

As decisões do regulador 
bancário, liderado por Rogério 
Zandamela, evidenciam desli-
gamento das polı́ticas de cres-
cimento económico, nomeada-
mente aumento de circulação de 
moeda no mercado, estı́mulo a 
concessão de crédito em deter-
minados sectores económicos 
- sobretudo indústria trans-
formadora, comércio e 
construção e agricultura - e 
protecção da “economia real”.

Particularmente preocu-

pantes são considerados nos 
referidos meios os baixos 
nı́veis de crédito à actividade 
agrı́cola. Dados recentes re-
velam que apenas 0,6% dos 
pequenos e médios produtores 
agrı́colas tiveram acesso ao 
crédito, confirmando-se a difi-
culdade do sector no acesso a 
financiamentos provenientes da 
banca comercial ou a progra-
mas públicos de apoio, quase 
todos resultando em fracasso.

A percentagem do crédito 
dedicado à agricultura nos 
últimos dois anos represen-
ta apenas 3% do total nacio-
nal, não tendo a percentagem 
sido ainda inferior pelo fac-
to de grande parte respei-
tar a empresas agrárias ex-
portadoras de commodities 
como açúcar, chá e algodão.

O actual governador do 
BdM tem sido frequentemen-
te alvo de crı́ticas por tomar 
decisões de polı́tica monetária 
contrárias aos impulsos de 
apoio à actividade económica. 

No actual contexto internacio-
nal, a economia poderá vir a 
ser fortemente afectada pelo 
aumento dos preços das com-
modities e dos combustı́veis, 
sem que o Governo tenha a 
capacidade de intervir, perante 
a falta de recursos financeiros.

A possibilidade de aumen-
tos para além dos 25% nos 
preços dos combustı́veis, re-
flectindo a tendência global, 
conforme defendido pela Asso-
ciação Moçambicana das Em-
presas Petrolíferas, arrastará 
um aumento dos bens de con-
sumo essenciais em cadeia.

Durante o perı́odo mais 
crı́tico da Covid-19, Rogério 
Zandamela acabou por ce-
der tardiamente às múltiplas 
pressões sobre a polı́tica do 
regulador em relação à crise 
económica, acabando por avan-
çar na criação de uma linha de 
crédito para apoio à tesoura-
ria das PME moçambicanas. 

A linha de crédito envol-
veu cinco bancos e atingiu os 

EUR 6 milhões. Nessa altura, 
Zandamela veio pedir “celeri-
dade” aos bancos comerciais 
na disponibilização dos fundos.

A “obsessão” do governa-
dor do BdM com a inflação é 
vista como uma extensão da 
abordagem do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), do 
qual Rogério Zandamela foi 
funcionário desde 1988 até 
à sua nomeação para o BdM 
em 2016, cumprindo actu-
almente o seu 2º mandato.

Rogério Zandamela é 
tido como pouco sensı́vel às 
tendências da economia e de-
masiadamente centrado na ne-
cessidade de financiamento do 
Governo por via do crédito in-
terno. A debilidade polı́tica de 
Adriano Maleiane, ex-ministro 
da Economia e Finanças, actual 
PM, conferiu um protagonismo 
“inflacionado” ao Governador 
do BdM nos últimos seis anos.

O sistema bancário mo-
çambicano, composto por 15 
instituições, apresenta, segun-
do o BdM, um rácio de solva-
bilidade de 25,6%, muito aci-
ma do mı́nimo regulamentar de 
12%. Neste contexto, a dı́vida 
soberana continua a ser o prin-
cipal risco sistémico do sistema 
financeiro. O BdM classifica-o 
de “risco severo”, influenciado 
pelo elevado rácio do crédito ao 
Governo e pelo excessivo peso 
da dı́vida pública sobre o PIB, 
reflectindo o peso crescente do 
Estado no sistema financeiro.
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Conselho de Administração
Arminda Janfar

 z Quem vai tapar as tampas de saneamento roubadas no Distrito KaMpfumu?...

 z Porquê uma eternidade para desentupir esgotos na Armando Tivane e Amílcar Cabral?...

 z E na Guerra Rússia/Ucrânia: as fábricas de armamento estão a funcionar 
em pleno: vergonha dos homens no Século XXI…

É q u a r t a - f e i r a 
de manhã!... 
Vou ao Hospi-
tal Central de 
Maputo, sob 

direcção desse jovem médico, 
Dr. Mouzinho Saíde, que faz 
das tripas coração, para den-
tro dos limitados recursos que 
a equipa do Dr. Carlos Agos-
tinho do Rosário (agora Dr. 
Adriano Maleiane) lhe deu 
para aguentar com o “barco”.

O HCM está a merecer re-
abilitação de todos os cantos, 
ora no Banco de Urgência, ora 
na parte dos blocos operató-
rios, mas de cada vez que vou 
ao Sector de Recursos Huma-
nos verifi co que ali até deve 
cair água de cima uma vez si-
tuado por baixo da rampa, pró-
ximo da Farmácia do HCM.

Aquele sector deveria tam-
bém merecer atenção do mi-
nistro dos “Dinheiros” Max 
Tonela, muito embora em 
termos de quem “distribui” o 
bolo, as prioridades – diga-se 
em abono de verdade – devem 
ser para Cabo Delgado, nos 
distritos que foram destruídos 
por terroristas, que algumas 
organizações, que se intitu-
lam de “Sociedade Civil”, mas 
de Sociedade Civil só têm o 

nome, dizem sem vergonha na 
cara que é porque “há guerra” 
entre macondes e kmuanes.

Mas deixemos a maka da 
Saúde que essa é com o Profes-
sor Doutor Armindo Tiago, mi-
nistro moçambicano da Saúde, 
que lhe aconselham só agora, 
“depois de burro morto”, que 
deveria ter feito concurso, to-
davia evitou o colapso do sis-
tema, por causa da Covid-19.

Deveria esperar que as 
UGEAS (fi zessem o seu tra-
balho da rotina) propuses-
sem enviar as cotações e 
depois abrissem concursos 
e depois com visto do Tri-
bunal Administrativo, para 
nos salvarem. Ora esta…

Os trabalhadores da Saúde 
deviam ser reconhecidos, em 
nosso modesto entender, pelo 
brilhante trabalho realizado.

Não defendemos aqui 
a impunidade, caso tenha 
havido desvios de aplica-
ção – porque agora fora 
numa boa – podemos lançar 
achas e fogueiras, para ar-
ranjar culpados. Bem insta-
lados nos nossos gabinetes.

É quarta-feira de manhã!... 
De regresso do Hospital Cen-
tral passo da Av. Eduardo 
Mondlane e verifi co que está 

belo o trabalho da repara-
ção dos passeios que inicia-
ram na Av. Julho Nyerere.

É um trabalho digno dos 
maiores encómios para a equi-
pa do Dr. Eneas da Conceição 
Comiche, mayor da Cidade 
das Acácias Vermelhas, que 
deixa aquela maior avenida da 
urbe com aspecto lindíssimo. 

As palmeiras ali plantadas 
dão outro ar de graça a quem 
nos visita. Por isso, a Assem-
bleia Municipal de Maputo 
dirigida pelo Presidente, Dr. 
Samuel Mudumela, deveria 
correr à velocidade de cru-
zeiro, porque a população vai 
cobrar “o Manifesto Eleito-
ral” em 2023, mês de Outu-
bro, pois ali decorrerá a esco-
lha, “um homem, um voto”.

Os membros da Assem-
bleia Municipal devem ser 
cada vez mais actuantes na vida 
da cidade. Alguns exemplos.

Quem vai tapar as tam-
pas de saneamento roubadas 
no Distrito KaMpfumu?...

Já aqui escrevemos que 
na Cidade de Maputo, sobre-
tudo no Distrito Municipal 
KaMpfumu, todas as tam-
pas de saneamento, feitas de 
ferro fundido, com inscri-
ção: “Saneamento LM CI-

FEL”, estão a ser roubadas, 
algumas das quais à frente 
de residências com guardas.

As Comissões de Traba-
lho da Assembleia Municipal: 
o que fazem e não fazem?...

Não podem desencadear 
juntamente com as respec-
tivas vereações, com a PM 
(Polícia Municipal), PRM 
(Polícia da República de Mo-
çambique) e a Autoridade Tri-
butária (já que o preciso ferro 
fundido pode ser negócio cho-
rudo) na terra do cunhado?...

Bastava apanhar um suca-
teiro para pagar por todos – 
mas virá a Justiça, dizer que 
o valor de ferro fundido é de 
pequena monta, esquecendo-
-se que muitos citadinos nos 
dias chuvosos partem a per-
na por causa dos buracos que 
são abertos, que o Dr. Eneas 
Comiche e sua “equipa” não 
responsabilizam ninguém. 
Agora que estão a reabilitar os 
passeios pelo menos que corri-
jam o mal, ao qual chamamos 
atenção nestes jornaizinhos, 
que quiçá podem não ser lidos 
pelos Assessores de Imprensa.

Curiosamente, na Av. Edu-
ardo Mondlane, no cruzamen-
to com a Av. Armando Tiva-
ne, há um tubo de esgotos que 

“ninguém tapa”, com águas 
negras e que cheira a valer.

A propósito, um guarda 
que interpelamos disse: “Isto 
aqui está há muito, nós não 
aguentamos com o cheiro”.

Há dias passamos da Av. 
Amílcar Cabral, no cruzamento 
com a Av. Ahmed Sekou Tou-
ré, próximo do muro da Facul-
dade de Educação Física. As 
águas pestilentas escorrem es-
tonteante para muitas avenidas.

Qual é o problema: tanto 
bom trabalho do município que 
está a ser desprestigiado por esta 
situação? Não temos engenhei-
ros para tratar destas situações? 
Diria como outro: Faxavor se-
nhores da Assembleia Municipal 
e do Conselho Municipal… os 
munícipes querem soluções?..

Como no âmbito mais 
global, quer soluções para a 
guerra da Rússia e Ucrânia, 
que levou e está a levar a 
indústria armamentista nos 
seus melhores momentos. E 
todos pagamos em cadeia…

Por isso: E na Guerra 
Rússia/Ucrânia: as fábricas 
de armamento estão a fun-
cionar em pleno: vergonha 
dos homens no Século XXI…

…Planeta Terra já não está 
a dar! Mais para semana…

Os passeios estão belos na Av. Eduardo 
Mondlane, mas há mazelas a corrigir 
na Cidade das Acácias Vermelhas…

MAPUTADASF R A N C I S C O  R O D O L F O
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Comercial

To r n o u -
s e  h á b i t o 
nesta nossa 
s o c i e d a d e , 
no  mês  de 

Maio, as lojas promoverem 
a venda de cartões e brindes 
alusivos ao Dia da Mãe.

N u m a  s o c i e d a d e 
globalizada, tudo o que 
acontece noutros cantos do 
Mundo, especialmente se se 
tratar de zonas que achemos 
serem mais desenvolvidas 
relativamente à zona em 
que vivemos, a tendência, 
já que nos deixamos levar 
por alguns preconceitos, é 
de nós também os seguirmos 
cegamente, pois criou-se 
a falsa ideia de que os que 
não o fazem por qualquer 
motivo sejam considerados 
atrasados,  e os que o 
fazem serem considerados 
civilizados, actualizados, 
assimilados e letrados.

A máquina comercial entra 
em função muito antes do 
tempo, para nos desafiar, 
levando-nos a que se aposse 
de nós alguma sensação de 
culpa ou de ternura, mas 
tudo isso apenas com a 
intenção de nos meterem a 
mão ao bolso, impingindo-
nos as suas bijutarias. 

P o r  n o s  s e n t i r m o s 
global izados,  f icamos 
igualmente infl uenciados por 
esse conceito, alheio à nossa 
cultura de Dia da Mãe, Dia 
do Pai, ou qualquer outro dia, 

que colocará as caixas (das 
lojas) em funcionamento, 
esquecendo-nos de educar 
os f i lhos para que se 
abstenham de desrespeitar 
os seus pais, para que 
não os humilhem e nem 
os abandonem à sua sorte. 

Qual é a origem destes 
dias? Quem investigar 
encontrará várias origens 
pagãs,  completamente 
alheias à nossa realidade.

Deixando esse aspecto de 
lado, a questão que se coloca 
é: como é que nos dias que 
correm, esse dia solene se 
transformou num dia para 
grande negócio por parte 
de gente sem escrúpulos? 
Como é que o sentimento 
de ternura nesse dia está 
sendo sacrificado, à custa 
da ganância e do lucro?

Neste mundo materialista, 
tudo é visto apenas no 
aspecto material, sendo 
encarado como se de uma 
vaca leiteira gorda se tratasse, 
vaca essa que lhes fornece 
leite apenas uma vez por ano.

Para os que só conseguem 
ver os seus fi lhos uma vez 
por semana, aos domingos, 
podem achar que não há mal 
nenhum em termos um dia 
especial para acarinhar as 
mães, pois há gente que acha 
que essa é a oportunidade 
que têm para ver a sua 
mãe uma vez por ano, 
desleixando-se em relação 
à atenção que uma mãe 

merece, e abandonando-a 
em lares de terceira idade, 
até ao ano seguinte, em total 
menosprezo a todos os gestos 
de amor e carinho por ela 
dispensado noutros tempos. 
E é dessa forma que essas 
pessoas conseguem consolar-
se e ficarem em paz com 
as suas consciências, pela 
atitude errada que assumiram 
em relação às suas mães.

Nós como crentes temos 
uma posição diferente. 
Deus diz no Qurá’án, 
C a p .  4 6 ,  Ve r s .  1 5 :

“E recomendamos ao 
Homem benevolência para 
com os seus pais. Sua mãe 
carrega-o penosamente 
durante a sua gestação (nove 
meses), e posteriormente 
sofre as dores do seu parto”.

E por isso Deus ordena-nos 
a sermos gratos para com Ele 
e para com os nossos pais.

O Profeta Muhammad 
( S . A . W. )  c o m p a r a  a 
satisfação dos pais com o 
contentamento de Deus. 
As mães gozam de um 
estatuto muito especial 
e elevado perante Deus.

C e r t a  v e z ,  u m 
contemporâneo do Profeta 
acercou-se dele e perguntou-
lhe: “A quem devo servir 
e  cuidar”?  O Profe ta 
respondeu: “À tua mãe”. “E 
a seguir”? - perguntou de 
novo o homem. O Profeta 
respondeu: “À tua mãe”. 
“E quem vem a seguir”? - 

voltou a perguntar o homem. 
O Profeta retorquiu: “À tua 
mãe”. Pela quarta vez o 
homem voltou a perguntar: 
“E depois, quem vem a 
seguir”? O Profeta rematou: 
“Depois da tua mãe, seguem-
se o teu pai, e depois os 
seus parentes, em função 
do grau de parentesco”.

Em linguagem desportiva 
actual diríamos que o Profeta 
Muhammad  (S .A .W. ) 
atribuiu as medalhas de 
ouro, prata e bronze à 
mãe (1º.; 2º.; e 3º.lugares) 
como reconhecimento pelo 
sofrimento e dores por que 
as mães passam durante a 
gravidez e parto, e pelos 
cuidados que elas dispensam 
no crescimento dos fi lhos. 

Infel izmente,  apesar 
de tudo isto, há muitas 
mães que estão sozinhas, 
ansiosamente à espera de 
uma chamada telefónica, ou 
de uma visita de seus fi lhos.

E o Profeta disse ainda: 
“O Paraíso está debaixo 
d o s  p é s  d a s  m ã e s ” .

Em mui tas  cu l tu ras 
indígenas por esse mundo 
fora é dispensado muito 
r e s p e i t o  a o s  i d o s o s , 
recorrendo-se muitas vezes 
a eles por serem uma fonte 
de inspiração, devido à sua 
prudência e experiência.

Quão triste é ver, em várias 
comunidades dos nossos 
dias, os pais serem atirados 
para os chamados lares de 

terceira idade, ou colocados 
em dependências ou anexos 
nos quintais das casas! Será 
que imaginamos como é que 
esses pais sentem a separação 
por não haver nenhum 
contacto com os filhos? 

Há a inda  um ou t ro 
fenómeno inquie tante 
relativamente ao Dia da Mãe. 
O velho confl ito sobre quem é 
mais importante entre a nossa 
mãe e a mãe dos nossos fi lhos 
(nossa esposa). E em alguns 
casos há ainda um outro 
factor: a mãe da mãe dos 
nossos fi lhos (nossa sogra).

Portanto, enquanto as mães 
estão ansiosamente à espera 
do segundo domingo de 
Maio, os homens caminham 
em pontas dos pés e por 
cima de cascas de ovos.

Há homens felizardos que 
conseguem equilibrar-se 
no trato dispensado às suas 
mães e às suas esposas. Aliás, 
há até mulheres de bom 
carácter, inteligentes, que 
elas próprias insistem para 
que o marido trate melhor a 
sua mãe, isto é, a sua sogra.

D e v e m o s  f a z e r  d e 
todos os dias da nossa 
v i d a  “ D i a  d a  M ã e ” .

Para os que ainda têm mãe, 
que tirem o máximo proveito 
destes ensinamentos, e não 
esperem, pois um dia poderão 
arrepender-se de não terem 
aproveitado a presença (vida) 
das suas mães, e aí restar-
lhes-ão apenas os remorsos.  

 Todos os dias são “Dia da Mãe” 
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Uma política de mobilidade com base 
em princípios distorcidos

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO

Vi v e m o s 
numa era 
em que 
a mobi-
l i d a d e 

dos moçambicanos deve-
ria já estar enraizada num 
dos seus valores principais, 
que é a inclusão, mas a re-
alidade do que se constata 
no nosso ambiente rodovi-
ário tem, como base, uma 
política de pura exclusão.

Infelizmente, no nosso 
país, a mobilidade das pes-
soas concentra-se principal-
mente nos automobilistas 
e na criação de condições 
que os possam unicamente 
benefi ciar. Portanto, trata-se 
de uma mobilidade que não 
promove a inclusão, uma vez 
que não contempla a mobili-
dade pedonal, nem a dos ci-
clistas, quando noutras civi-
lizações caminha-se para o 
futuro das bicicletas e da va-
lorização dos direitos destes 
e dos pedestres. Praticamen-
te, pouco é feito em prol dos 
peões, mesmo em termos de 
legislação ou obras de cons-
trução, nomeadamente para 
garantir espaços reservados 
aos que andam a pé e de bi-
cicleta com vista a preser-
var a segurança destes. Tal 
signifi ca que como moçam-
bicanos ainda não estamos 
sufi cientemente sensibiliza-
dos ou comprometidos com 
a criação de um ambiente 
mais organizado e amigo 
das pessoas na vertente do 
cidadão pedestre. A prova 
disto é que vai havendo al-
guma preocupação em con-
servar as estradas ou cons-
truir novas para unicamente 
benefi ciar o automobilista 
em detrimento do peão. Por 
esta razão, as condições de 
mobilidade nos passeios 
das nossas estradas vão se 
degradando cada vez mais 
e nunca há um orçamento 
para os conservar ou me-
lhorar. Não há dinheiro para 

pintar ou repintar as passa-
deiras dos peões nas nossas 
urbes, nem sequer junto das 
escolas. Quando se cons-
trói uma nova estrada pouca 
importância ou nenhuma é 
dada para criar espaços de 
segurança ou pistas para os 
pedestres e para os ciclistas. 
Quando se melhoram as le-
gislações rodoviárias, tudo 
gira à volta das regras para 
os automobilistas e nunca é 
criada uma nova lei ou re-
gra no Código da Estrada no 
âmbito da segurança rodo-
viária dos peões e ciclistas. 
A nossa legislação rodoviá-
ria continua a dizer que os 
veículos sem motor perdem 
prioridade em relação aos 
que são motorizados. Porém, 
em muitos países da Europa 
já existe legislação que atri-
bui aos ciclistas prioridade 
de passagem quando nos 
cruzamentos se apresentam 
pela direita em relação aos 
veículos com motor vindos 
da esquerda, em particular 
nas rotundas. Ou seja, as bi-
cicletas a circular dentro da 
rotunda já gozam de prio-
ridade em relação aos veí-
culos motorizados que nela 
pretendam entrar. As regras 
que existem para os peões 
são ainda as que foram cria-
das nos anos 1950 e 1960, 
e pior ainda, nem essas res-
peitamos. Realmente, está 
perdida a consideração ou 
respeito pelos direitos dos 
peões. Nem sequer a passa-
deira que é pintada no pavi-
mento para alertar o condu-
tor sobre os direitos dos que 
transitam a pé é tida em con-
ta. Por exemplo, nos longos 
anos de experiência que te-
nho do ensino de condução 
em Moçambique ainda não 
soube de apenas um caso 
em que um examinando, 
no decorrer da sua prova de 
avaliação, tenha sido repro-
vado pelo respectivo exami-
nador por não ter respeitado 
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o direito de prioridade de 
um peão na passadeira ou 
ao mudar de direcção. Os 
nossos polícias nem multas 
passam aos condutores que 
não respeitam a priorida-
de de passagem dos peões. 
Também não repreendem 
os peões quando não cum-
prem os seus deveres es-
tabelecidos no Código da 
Estrada sobre como transi-
tar ou atravessar numa via 
pública. Parece que se inte-
riorizou o conceito de que, 

na circulação rodoviária, o 
peão é o parente mais po-
bre e, como em quase tudo, 
no nosso país, os mais des-
favorecidos fi cam sempre 
para o fi m no que concerne 
aos seus direitos. O estra-
nho nisto tudo é que antes 
de alguém passar a ser au-
tomobilista, governante, 
legislador ou polícia de 
trânsito já era peão e, em 
muitos casos, transitando 
também na via pública na 
situação de pedestre. As-

sim sendo, de onde vem 
então esta grande indife-
rença para com o peão? 

Será que alguém ainda 
tem dúvidas de que temos 
uma política de exclusões 
no nosso ambiente rodo-
viário no que se refere 
à mobilidade dos peões 
e ciclistas? É assim que 
queremos ou devemos 
avançar rumo ao futuro? 

.Por: Cassamo Lalá –DI-
RECTOR DA ESCOLA DE CON-
DUÇÃO INTERNACIONAL
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DOUGLAS MADJILA

  

Editorial
Um nome banhado 

de ouro!Essa palavra (serena) carrega um signifi cado cla-
ramente pacífi co, um sinal, um ambiente ou uma 
situação de tranquilidade e sossego, todavia, não 
se sabe ao certo se é isso de facto que o Hotel 
da Polana-Cimento tentava transparecer ao fi r-

mar o seu grupo com esta designação, tomara que não seja, 
porque a ser, essa pretensão está visivelmente falhada, longe 
de ser alcançada, pelo menos em Maputo, ou seja, esse hotel 
está uma desordem de tal forma que de serena(o) nada tem.

Passa-se pelo menos um ano que chovem queixas da 
direcção daquela que deve ser das maiores indústrias 
hoteleiras instaladas nessa cidade se não no país in-
teiro, porém, nada se tem passado para sua resolução. 

A balbúrdia instalada naquela insti tuição ex-
trapolou a capacidade da moçambicanidade laboral 
interna, ficando-lhes apenas a opção de engolir to-
dos os sapos a seco sob o risco de morrerem à fome.

Para toda uma vergonha nacional, é que já esteve no Hotel 
Serena Polana uma equipa inspeccionária do ministério da fl or 
para aferir a veracidade dos factos, que não só concluiu que 
era tudo verídico, mas também garantiu aos trabalhadores em 
sofrimento a resolução imediata da situação e até aos dias de 
hoje as trevas continuam, nem um raio de luz sequer, e agora 
isto, o assunto que o ministério podia ter ultrapassado tranqui-
lamente desempenhando seriamente aquelas que são as suas 
competências, está banalizado em redes sociais e expondo os 
espinhos da direcção de uma, agora suposta, bela Margarida. 

 Essa vergonha consiste concretamente no “business” 
que a Inspecção-Geral do Trabalho foi lá fazer, e veja que 
esse é o relatório parvo do parvo dirigente daquele hotel 
aos seus trabalhadores, tentando negativamente esclarecê-
-los o quão parva foi a tese de que uma Inspecção-Geral 
do Trabalho moçambicana os podia salvar, visto que, tal 
como se refere Absheik Negi, o director do disfarçado 
boldrego, moçambicano é vulnerável ao dinheiro, ele 
simplesmente os pagou para que interpretassem tudo tal 
como o próprio Hotel Serena Polana por fora, lindamente.  

Senhora ministra, como se pode desta forma entender e acei-
tar que o colonialismo acabou, se a exploração continua e a 
nação também continua indefesa, em mãos de agentes que ao 
invés de segurar o país cumprindo rigorosamente com as suas 
obrigações, estão em busca de míseras gorjetas para abafar 
assuntos tão terríveis quanto o esclavagismo, o colonialismo.

Esse problema do Hotel Polana é só uma gota num oce-
ano de instituições que te procuram murchar excelentís-
sima fl or e, nesse caso concreto, o da falsa serena, só se 
resolverá para já com a sua intervenção, se é para o fi m 
do colonialismo vale tudo, deporte-os se necessário, mas 
não os deixeis escravizar-nos como cruelmente o fi zeram 
outrora. Deixar essa situação impune é desfazer-se dos 
moçambicanos, deixando-os largados a um estulto chicote 
estrangeiro infi ltrado em nome de um intercâmbio laboral 
racista, e quiçá inútil para os moçambicanos, se não mes-
mo para mão-de-obra barata, ou melhor, para escravatura. 

O Ministério do Trabalho tem a obrigação de posi-
cionar-se a respeito. E desde já exigimos intervenção a 
favor dos moçambicanos em sofrimento naquele hotel.   

E a Margarida em 
relação à falsa serena

A morte de Afonso Macacho Marceta Dhlakama continua 
presente nas nossas vidas. Simbolicamente, para todos 
nós, constituiu uma grande perda, digam o que disserem os 
caluniadores da heroicidade. A nação moçambicana, como 
reza uma parte do trecho do Hino Nacional, foi construída 

pedra a pedra por homens excepcionais, incarnados na unidade nacional. 
O caminho percorrido foi longo e com obstáculos assustadores, mas estes 
foram ultrapassados, graças à força inquebrantável, à dedicação a toda a 
prova e ao patriotismo sem limites dos nossos heróis e de pessoas comuns 
que souberam resistir e nunca viraram a cara à luta. Moçambique de hoje 
foi-nos legado pelos nossos heróis, à custa de sacrifícios sem medida.

Só uma geração heróica podia ter força para enfrentar tantas ad-
versidades e tantos inimigos. Até os deuses pareciam estar loucos, 
ao permitirem o holocausto de todo um povo. Os melhores filhos 
de Moçambique sacrificaram as suas vidas no altar da liberdade e 
na luta pela dignidade. São os nossos heróis e os nossos mártires. 

Hoje e depois de tantas incertezas temos um horizonte. Um futuro 
que, apesar de nalguns momentos parecer hipotecado por dívidas e que-
jandos, ele se vai cimentando cada vez mais. A democracia, ainda que 
ténue, serve de exemplo. Para aqui chegarmos, foi preciso derrubar as 
barreiras impostas pelo monopartidarismo. Houve necessidade de golpes 
de coragem e abnegação, para a  edificação de uma nova nação. Hoje, e 
repisando as adversidades vigentes, podemos dizer que temos um país 
abençoado, temos os nossos heróis que conseguiram transformar o in-
ferno do monopartidarismo no paraíso da democracia e da liberdade.

 Ontem fomos politicamente vilipendiados. Hoje somos cidadãos de 
corpo inteiro, e temos o respeito do mundo, daí que o mundo nos deve 
um contributo inestimável na construção da democracia. Foram os nos-
sos heróis em toda a conjuntura nacional que deram sentido à defesa dos 
direitos humanos em Moçambique. No dia 3 de Maio foi celebrado o 4º 
aniversário da morte de um HOMEM que se enquadra perfeitamente neste 
perfil, apesar dos seus restos mortais, à semelhança de outros tantos he-
róis anónimos (?) não poderem residir no mausoleu da Praça dos Heróis. 

O 3 de Maio é um dia especial para os moçambicanos que beijam a 
democracia. Mais do que um dia qualquer, estamos curvados a homena-
gear para todo o sempre, um dos construtores da paz e da democracia, 
um combatente pela liberdade, daí que sem qualquer sombra de dúvi-
da, dívida ou pecado, devemos manifestar o orgulho de termos dado ao 
mundo um ser humano especial que garantiu uma dimensão de heroísmo 
à Humanidade.  Em Mangunde, em Gorongoza, repousa um HOMEM 
que derrubou todas as vicissitudes e contribuiu na conservação da so-
berania nacional e na integridade da pátria. Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama. Um nome que está gravado a letras de ouro na reflexão da 
história da revolução moçambicana. O tempo passa, as recordações e 
saudades vão tomando conta dos corações de todos. Afinal DHL era um 
homem igual a outros tantos. Apesar de estar do outro lado da barricada!  

DOUGLAS MADJILA
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Kangahanya e as manias de falar 
Português como o Tsungu!? (6)

Foram exactamente 
quatro horas e um 
quarto de uma marcha 
ao ritmo da ansiedade 
e pressa de rever tudo 

que fi cara para trás durante aqueles 
dias todos. Kangahanya, embalado 
num sono pesado, nem se aperce-
beu das tantas detenções bruscas de 
marcha e arranques mais acelerados 
do burro causados por entidades noc-
tívagas assombrosas, que só o ani-
mal conseguia ver, erguia as orelhas, 
sacudia-as e logo parava, esticava o 
rabo inundado de pelos e de repen-
te fazia uns trotes de uma corrida e 
a carroça abanava como que capota-
va, mesmo assim Kangahanya não 
despertava. Conhecedor o itinerá-
rio, Matshambani avançou sozinho, 
sem precisar das orientações do seu 
dono, até desaguar nas margens do 
rio dos macacos, quando a aurora 
anunciava o fi m misterioso da noi-
te. Parou para sentir o cheiro da ve-
getação ribeirinha e contemplar a 
calmia das águas que, pela força da 
alva, parecia uma nuvem cinzen-
ta estendida naquele leito aquoso.

Tentou zurrar, mas os freios não 
o permitiram, então agitou-se com 
muita força como se quisesse fugir 
de um explosivo de uma arma mo-
derníssima e Kangahanya despertou 
num salto como se saísse de um pe-
sadelo de uma morte quase que cer-
ta. Já estava em pé na carroça, com 
as cordas dos freios a lhe escaparem 
da mão. Olhou para todos os lados, 
respirou fundo e sentiu o cheiro do 
rio, das águas cobertas de massa de 
neve aquela hora do amanhecer, e 

sentiu um forte impulso emotivo de 
rever a sua própria natureza, os lu-
gares e ambientes que falam com ele 
no profundo silêncio, deu um pulo 
para o solo, deu dois passos em di-
recção à cabine, afagou a cabeça do 
Matshambani por uns instantes, des-
fez os freios, os sacos sobre a sela, 
a própria sela, desconectou do ani-
mal a carroça e deu uma paulada no 
lombo do burro, permitindo que o 
animal fosse beber a água, arrancar 
as ervas fresquinhas e depois sor-
ver o que quanto pode a água do rio. 

O animal começou a zurrar quan-
do se aproximava do seu dono, sinali-
zando satisfação e o começo do novo 
dia. Kangahanya voltou a equipar o 
Matshambani, embrenhou-se na dis-
persa vegetação e minutos depois 
abeirou-se ao rio, lavou-se e lavou a 
cara e espreguiçou-se, bocejando rui-
dosamente. Deu um salto para o dorso 
do burro e avançaram para casa num 
trote rápido para não serem vistos pe-
los outros Maprimitivo madrugado-
res. Kangahanya saltou do lombo do 
Matshambani quando este dobrava 
a esquina e percorria o vestíbulo da 
casa, e foi adiante do animal, como 
se fosse ele a puxar o burro e a car-
roça, conduziu o animal até à palhota 
da cozinha, onde pousou a carroça 
ao chão e todas as outras coisas que 
condicionavam o à vontade do seu 
burro. Organizou tudo na cozinha, 
empurrou a carroça para a garagem, 
e foi espreitar a sua criação. Depois 
meteu-se na palhota do quarto e dali 
só saiu com um insistente dá licen-
ça da Rezi. O sol caminhava para o 
ocaso e Kangahanya não se aperce-

bera disso, levantou-se, abriu a porta 
e avistou a esposa do Xandereque, 
pendurou as duas mãos à cintura e 
olhou fi xamente para aquela criatura.

– Voltaste muito cedo e não 
me podias dizer nada, Fafi ti-
ni!? Quebrou o gelo a Rezi.

– Certamente estás há mui-
to tempo que vais a Shitututu, e 
não tens a ideia da distância. On-
tem foi trabalhar até o burro fazer 
greve de não andar, para sairmos 
muito cedo esta madrugada. É can-
saço e muita vontade para dormir. 

– Mesmo sabendo que levas en-
comenda para nós, afi nal não fui 
eu que te pedi para ir a Shitututu?

– Sei e sei muito disso, mas cheguei 
aqui antes da vida, Muranzini estava 
ainda no embalo dos anjos e não queria 
interromper os segredos escondidos.

Rezi riu-se e descreveu o seu inter-
locutor como um homem muito bom 
e honesto e pediu que lhe revelasse 
as coisas que o senhor, seu marido, 
havia mandado para a sua família.

– Muito curiosa, Rezi?! Xan-
dereque só manda tambores e sa-
cos vazios para guardar sementes.

– O quê? Esse é marido mesmo? 
Xiiii…É verdade, Fafi tini? Nem a ele 
o tenho e muito menos posso ter o que 
trabalha… ele deveria saber que…? 

Kangahanya quase que insis-
tia a Rezi a completar a pergunta, 
mas preferiu convidar a sua vi-
sitante para a cozinha onde esta-
vam arrumadas as encomendas.

– Aqui tens as tuas coisas se-
nhora Reziye Xandereque! Disse 
Kangahanya em Português, esbo-
çando um sorriso de desejos mistos.

– Xiiiiii… Fafi tini Foloko Mad-
jenje! Falando Português? Não 
me digas! Uns dois, três e quatro 
dias em Shitututu foram o bastan-
te para falar essa língua falada por 
aqueles que foram para escola ou 
vivem com os brancos? Xiiiii…

– Qual é o problema, senho-
ra? Kangahanya, Kangahanya, 
Kangahanya…vocês pensam 
que não sou nada? Voltou o Kan-
gahanya a falar em Português, 
facto que fez a Rezi explodir em 
gargalhadas no interior daque-
la cozinha naquele fi nal da tarde.

Houve um silêncio prolongado, 
mas logo os dois já estavam fora com 
a carroça e o burro prontos para acom-
panhar a encomenda ao destino fi nal. 

Kangahanya foi ter um rico jan-
tar com os fi lhos, netos e esposa do 
Xandereque; ele contava as histó-
rias de Shitututu, do trabalho que lá 
fez, das amizades boas que fez até 
com os patrões brancos, sobretudo 
com o senhor Barros. Falou também 
do senhor Xandereque, respeitado 
veterinário, e das recomendações 
que deu. De repente, quando a con-
versa estava muito animada, Kan-
gahanya anunciou a sua retirada. 

– Até amanhã! Já vou-me embo-
ra! Tudo dito em um bom sotaque 
metropolitano do senhor Serôdio 
Barros! Até as crianças, netinhas 
da Rezi, começaram a rir ruido-
samente, repetindo uma pergunta, 
sem precisar da resposta, que Kan-
gahanya tinha dado sem dizer nada: 

– Kangahanya fala Portu-
guês? Ele fala Português? É ver-
dade ele falou Português!...
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A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), 
através do Instituto de Formação Profissional e Estudos La-
borais Alberto Cassimo (IFPELAC), e a TotalEnergies, EP 
Mozambique Área 1 Limitada, na qualidade de operado-
ra do projecto Mozambique LNG, no âmbito da celebração 
do Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho,  que 
hoje se celebra, uniram esforços nas instalações do IFPE-
LAC, Delegação de Pemba, para reforçar a consciencializa-
ção dos formandos desta instituição de formação profissio-
nal sobre a importância da segurança e saúde no trabalho. 

Na ocasião, 
centenas de 
f o r m a n d o s 
do IFPELAC 
a s s i s t i r a m 

à palestra proferida por Tércio 
Masseque, vice-presidente para 
a área de Saúde, Segurança e 
Ambiente daTotalEnergies, EP 
Mozambique Área 1 Limitada, 
intitulada Cultura Positiva de Se-
gurança e Saúde - Uma Questão 
de Sustentabilidade, que abordou 
temas como consequências de 
uma cultura patológica e reactiva 
para as organizações e o papel do 
formando na construção de uma 
cultura positiva. Para além da pa-
lestra, os estudantes tiveram ain-
da a oportunidade de participar de 

um concurso denominado “Iden-
tifique o perigo”, que visava, de 
forma prática, identificar situa-
ções geradoras de perigos para a 
Segurança e Saúde no Trabalho.

João Massingue, delegado 
do IFPELAC em Cabo Delga-
do, afirmou que “quisemos, hoje, 
assinalar esta data importante 
para o mundo do trabalho, para 
os trabalhadores, para os futu-
ros trabalhadores, como é o caso 
destes formandos, e não só. Nos 
nossos cursos do IFPELAC te-
mos matérias que versam sobre a 
Saúde e Segurança no Trabalho, 
mas achamos por bem nesta data 
especial juntarmo-nos à TotalE-
nergies, com quem temos uma 
parceria activa de formação de 

jovens moçambicanos nas mais 
diferentes áreas e é uma grande 
multinacional, para colhermos a 
sua experiência nestas matérias, 
reforçando, assim, as compe-
tências dos nossos formandos. 

Para o nosso próprio bem 
individual, das nossas famí-
lias, dos nossos colegas, é im-
prescindível que façamos da 
segurança e saúde elementos 
intrínsecos da nossa actuação”.

Por seu turno, Tércio Masse-
que, vice-presidente para a área 
da Saúde, Ambiente e Segurança 
da TotalEnergies, EP Mozam-
bique Área 1 Limitada, afirmou 
que “a data que hoje se assi-
nala reflecte a relevância que 
o mundo atribui à Segurança 
e Saúde no Trabalho. A Se-
gurança e Saúde no Trabalho 
devem ser incorporadas na es-
tratégia das organizações bem 
como na nossa actuação, no 
dia-a-dia. Elas devem-se er-
guer como uma forma de ser e 
estar, e não como um conjun-
to de regras a serem cumpri-
das em ocasiões específicas. 

Para a TotalEnergies, a se-
gurança é uma batalha de cada 
instante que se desenvolve com 
humildade e vigilância e peran-
te a qual não devemos nunca 
baixar os braços. A segurança é 
para nós um valor, é a condição 
sine qua non da nossa perenida-
de: uma empresa não segura não 
é uma empresa sustentável”. 

Masseque acrescentou que 
“os nossos colaboradores são 
a força e a qualidade da nossa 
companhia. Proteger a saú-
de dos nossos colaboradores, 
bem como dos prestadores de 
serviços que trabalham nos 
nossos locais está na primeira 
linha das nossas prioridades”.

Jossefina Cristiano, for-
manda do curso de Pedreiro, 
afirmou que “estou aqui muito 
satisfeita e feliz por saber que 
hoje, dia 28 de Abril, celebra-se 
o Dia Mundial de HSST, sendo 
isso Higiene, Saúde e Seguran-
ça no Trabalho. Eu nem sabia 
dessa data, mas a partir de hoje 
já sei. Sei também que temos 
que trabalhar seguros, que te-

mos que ter o EPI (Equipa-
mento de Protecção Individual) 
para mantermos uma segurança 
melhor no trabalho. Então, es-
tou muito feliz por saber que 
tenho que me proteger e prote-
ger os outros.Prometo que vou 
ensinar os outros que temos que 
nos manter seguros antes de ir-
mos ao trabalho e que temos 
de saber como nos vestir e es-
tar num ambiente de trabalho”. 

Para Hamudine Chamo, for-
mando do curso de Carpintaria, 
afirmou que “hoje eu aprendi 
muitas coisas, pois eu não sabia 
que no dia 28 de Abril de 1969 
aconteceu nos Estados Unidos 
da América, no Estado da Vir-
gínia, uma forte tragédia que 
custou a vida de 78 mineiros, 
por falta de políticas de HSST 
(Higiene, Saúde e Segurança 
no Trabalho) e negligência”. 

Refira-se que o Dia Mundial 
de Segurança e Saúde no Trabalho 
celebra-se este ano, em Moçam-
bique, sob o lema “Agir em con-
junto para construir uma cultura 
de Segurança e Saúde Positiva”. 

IFPELAC e Totalenergies juntam-se na celebração do
dia mundial de segurança e saúde no trabalho
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A poligamia também como uma 
multiplicidade de virtudes (Final)

A poligamia não constitui, pois, algum problema, poden-
do o ser se determinados actores poderosos se lhe oporem 
por actos violentos sobre os outros, em vez do diálogo. Ela é, 
hoje, sustentada por inúmeros factores que actuam simul-
taneamente. Por isso, não pode ser a evocação de um factor, 
um único ou tantos conhecidos, porque nisso há sempre uma 
limitação. 

A poligamia , 
v inculando 
as relações 
h o m e m -
- m u l h e r , 

pertence ao campo da pró-
pria origem humana, daí 
que se inscreve na religião, 
na mitologia, alicerçando-
-se, hoje, não nas questões 
temporais (sociais, econó-
micas, tecnológicas, etc.), 
como entendem algumas 
análises modernistas em opo-
sição aos saberes míticos. 

Sobre estes, Boff obser-
va que “não é seguro que 
nós modernos, com a nossa 
inteligência instrumental, 
com toda a nossa tradição de 
pesquisa empírica, de crítica 
e de acumulação de saberes 
sobre, praticamente, tudo, 
conheçamos mais o ser hu-
mano que os antigos formu-
ladores de mitos. Estes se 
revelaram observadores me-

ticulosos e sábios exímios 
de cada situação e de cada 
obra da existência (…) Eles 
não são coisas do passado ar-
caico, produtos aleatórios do 
pensamento primitivo ou da 
fantasia incontrolada. São ac-
tuais, porquanto nós, moder-
nos, também criamos mitos. 
Os mitos são a linguagem 
para traduzir fenómenos pro-
fundos, indescritíveis pela 
razão analítica. Como falar 
do namoramento, do amor, 
do cuidado essencial, da tra-
dição da pessoa amada, das 
crises da vida, das doenças 
incuráveis, do nascimento e 
da morte senão com emoção, 
contando estórias exempla-
res? Os conceitos abstratos e 
frios não conseguem traduzir 
as cores da realidade”. Este 
trecho vale para observar que 
a propalada modernidade ou 
civilização avançada pode 
não ser mais do que um sim-

ples episódio do complexo 
que já foi vivido no passado 
ao longo de centenas de mi-
lhões de anos de existência 
humana. Esta verdade devia 
levar mais à contemplação e 
sossego do que uma frenéti-
ca e incontrolável vontade de 
controlar tudo e todos. Quan-
do se refere a Deus como 
Criador, sugere-se que o ho-
mem é uma criatura e Boff 
usa o termo “criaturidade” 
para referir as qualidades fí-
sicas, psíquicas, emocionais, 
espirituais, etc., que carac-
terizam e definem a criatura 
homem, sendo que este é da 
condição de “nadidade”, de 
nada, mas produto do cuida-
do, o que lhe sustentou até 
ao presente momento da sua 
existência sem que ele tenha 
tido alguma participação. 

Neste sentido, viver ple-
namente não seria mais do 
que a contemplação da sua 
criaturidade, o que as reli-
giões apelam e chamam de 
“servir a Deus”. Nesta cria-
turidade, pode-se explicar 
muitos dos fenómenos da 
nossa existência, sejam eles 
de comportamentos de con-
fronto e/ou de reconciliação. 
Perceberemos nós, suficien-
temente, a complexidade 
destas relações homem/mu-

lher que definiram cada um 
por si e para com o outro para 
violentarmos o outro, em 
vez de o contemplar, como 
a medida mais acertada?

Se verificarmos os fac-
tores (negativos e positivos) 
aqui alinhados e que deram 
origem aos mitos, constata-
mos que eles continuam pre-
sentes entre nós e continua-
rão eternamente, queiramos 
como não. A guerra na Ucrâ-
nia, que separa as mulheres 
dos homens, estes que ficam 
para lutar e morrer, devia 
ser um argumento suficiente 
para sermos mais contempla-
tivos dos processos, em vez 
de alimentarmos uns “ses” 
condicionais inviáveis e utó-
picos que levam à violência. 

Assim, não se deve vio-
lentar a poligamia (os políga-
mos: homens e mulheres e os 
adeptos desta) por alegação 
de ser causada pela pobreza, 
pois esta persiste e a poli-
gamia pode aparecer como 
solução para a minimizar. 

Não se pode violentar a 
poligamia alegando-se ser 
uma prática ultrapassada, 
pois ela já ultrapassou muitas 
fases modernistas e futuristas 
onde estas é que ficaram ul-
trapassadas e que, por outro 
lado, os efeitos desta vio-

lência foram e são gerado-
res de muitos outros males. 

Não se pode só alegar a 
violação dos direitos huma-
nos das mulheres quando a 
mulher não é forçada a inte-
grar uma família polígama, 
juntando-se a um polígamo, 
mas pensar-se na oportunida-
de de satisfação desses mes-
mos direitos por uma integra-
ção aceitável na sociedade.

Não se pode violentar a 
poligamia por alegação de 
violação dos direitos hu-
manos da mulher por esta 
também ter o direito de ser 
poliándra (ter mais de um 
marido), pois ninguém lhe 
nega tal prerrogativa (direi-
to), desde que aguente com a 
missão ou vocação escolhida. 

Não se pode violentar a 
poligamia alegando-se a de-
sigualdade de direitos por se 
assumir que somente o polí-
gamo é que os goza, pois não 
é qualquer homem que queira 
que pode ser polígamo, por-
que tem de ser um homem 
formado e capaz, para não 
“colapsar” psiquicamente. 

Pensar que ser polígamo 
é um simples acto de desfru-
te da fruta constitui um erro 
crasso, e não é a simples capa-
cidade económico-financeira 
que pode tornar qualquer um 
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que queira ser polígamo. É, 
acima de tudo, a boa forma-
ção humana (não académica) 
nas relações homem(marido)/
mulher(esposa) que deter-
mina a plenitude (realização 
satisfatória) numa relação 
polígama, tanto por parte 
do homem como da mulher, 
em especial do homem.

 O termo tsonga “mu-
numuzana”, que arrisco a 
traduzir por “egotista” (não 
egoísta), talvez contenha as 
características intelectuais 
e psíquicas do homem com 
perfil de aguentar, se qui-
ser, ser um polígamo. Entre 
estas assinalamos a tolerân-
cia, o pacifismo, a alegria, 
a responsabilidade socioe-
conómica social/familiar, a 
dualidade, a fé, a fidelidade, 
o silêncio contemplativo, a 
“solitariedade” (carácter e 
personalidade fortes), a sin-
ceridade e, claro, a potência 
física de gerar e satisfazer as 
esposas, sendo esta uma qua-
lidade comum e a mais fácil 
de ser e que, erroneamente, 
é apontada como a razão de 
ser de/para ser polígamo. Se 
assim fosse, ter-se-ia muitos 
polígamos, de tantos homens 
que assim desejam ser, mas o 
que é vulgar é o amantismo 
(amiguismo), caracterizado 
por elementos opostos aos 
de um polígamo, o “munu-
muzana”. O termo “munu-
muzana” deve ser derivado 
de “munhu” (gente), singular 
de vanhu ou bantu em zulu, 
significando então um “ser 
humano excepcional” pela 
positiva, inserido. Normal-

mente, o termo significa 
chefe ou líder da família. É 
famoso o termo Ubuntu, as-
sumido como expressão da 
filosofia africana baseada na 
solidariedade, compaixão e 
outros valores humanos, em 
que a viúva é tomada pelo 
irmão mais novo do marido 
falecido para o bem dela. Es-
tas qualidades de “munumu-
zana” são, igualmente, da es-
posa de um marido polígamo. 

Estas qualidades podem 
ser testemunhadas em con-
tacto directo com um marido 
polígamo. São estas qualida-
des que integram a formação 
do homem polígamo e não 
um deles. Mesmo um homem 
sem capacidade económico-
-financeira pode ser mari-
do polígamo. Intervenções 
violentas contra a poligamia 
podem ser reveladoras de 
incapacidade ou limitação 
das suas emissoras. Não se 
pode violentar a poligamia 
alegando-se a desigualdade 
dos direitos entre as espo-
sas de um polígamo, pois é 
a própria negação violenta 
que gera essas desigualda-
des, pois, de contrário, as 
relações estariam normali-
zadas, como acontece entre 
os muçulmanos e bantuístas. 

Os testemunhos das mu-
lheres e esposas muçulmanos 
e bantuístas, recentemente 
tornados públicos, são elu-
cidativos da necessidade de 
uma mentalidade livre e tole-
rante sobre estas questões. As 
mulheres “modernistas” não 
podem violentar a poligamia, 
porque muitas delas não se 

sentem, suficientemente, sa-
tisfeitas na sua condição de 
eternas solteironas, de aman-
tes de casados, de divorcia-
das/separadas juramentadas, 
de aflitas conquistadoras de 
parceiros ocasionais, de dis-
farçadas de casadas, de dis-
cursos anti-homem, etc. Não 
se pode violentar a poligamia 
como uma vontade de algum 
Deus, evocando-se alguma 
religião, pois isso é uma for-
ma reducionista desta entida-
de superior, enclausurando-o 
nalguma religiosidade e igre-
ja, quando, na verdade, Deus 
é superior a alguma religião 
que é, afinal, uma manifesta-
ção da fé ou espiritualidade. 
Sobre esta, Boff esclarece 
que “a espiritualidade é um 
dado antropológico de base. 
Não é, como muitos pensam, 
monopólio das religiões e 
dos caminhos espirituais. 
Não. É a dimensão profun-
da do ser humano. Só num 
segundo momento, ela é as-
sumida e expressa pelas re-
ligiões institucionais e pelas 
tradições espirituais dos vá-
rios povos. Elas (as religiões, 
simplesmente) codificam a 
experiência espiritual, criam-
-lhe uma linguagem específi-
ca e zelam para que jamais se 
apague na memória pessoal 
e colectiva da humanidade”. 
Assim é ou devia ser, pois 
Deus ama a todos, não exclui, 
e as religiões não deviam 
ser placo de exclusões por 
violência (pela palavra ne-
gando/desamando do outro). 

Para minimizar este mal 
e o mal-estar de quem nega, 

importa citar Adriano Lan-
ga, actual Bispo católico de 
Inhambane, autor da obra 
“Questões cristas à religião 
tradicional africana” (1992), 
onde apresenta, de forma 
formidável, no que chama 
de pedagogia moderna e ex-
periência pastoral, a atitu-
de de um agente pastoral. 

Ao afirmar que “sem dife-
renças é absurdo falar-se de 
unidade”, Langa, que tem, na 
sua bibliografia, o autor Le-
onard Boff, resolve este du-
alismo e expressa o seu e o 
alheio bem-estar, pois escreve 
“encarando as coisas segun-
do este princípio (…), uma 
boa parte da angústia que, 
muitas vezes, assalta o agen-
te pastoral desaparecerá”. 

Nessa altura, o actual Bis-
po já tinha a coragem de re-
conhecer o facto de “a Igreja, 
no passado, ter usado um dis-
curso moralizador e, na maio-
ria das vezes, condenatório e 
mesmo repressivo, em rela-
ção às práticas culturais tradi-
cionais”, o que “traumatizou 
e culpabilizou as pessoas”. 

A violência contra a po-
ligamia produz, portanto, 
este efeito de mal-estar a que 
Langa se refere. Demonstran-
do uma atitude anti-proseli-
tista, recomendada pelo Papa 
Francisco, na sua obra “Ale-
gria do Evangelho”, que cita 
o Papa Bento VI que este 
escreve que “A Igreja não 
cresce por proselitismo, mas 
por atraccão”, ou seja, por 
amor, Langa observa que, 
por valorizar os outros como 
agentes de busca de solução 

dos seus próprios proble-
mas, é que estes vão “go-
zar da felicidade de serem 
maduros e adultos na vida”. 

Com esta visão, o actu-
al Bispo Langa aconselha 
humildade ao agente pasto-
ral, nos seguintes termos: 
“guardar-se de tomar deci-
sões imediatas e não bruta-
lizar [violentar] as pessoas, 
seja de que forma for”, de-
vendo “preocupar-se, acima 
de tudo, em expor a mensa-
gem cristã com toda a cla-
reza e deixar que a mensa-
gem faça o seu trabalho”. 

Nesta questão debati-
da, Langa deve ser, pois, 
tolerante perante a poli-
gamia, cabendo ao cris-
tão africano tomar a de-
cisão de ser ou não ser. 

Neste debate, merece es-
tar de parabéns e feliz a mo-
noteísta religião muçulmana 
e a bantuísta (religião africa-
na), que não têm de se “re-
formar” para corresponder 
às novas exigências na cami-
nhada pela plenitude alcan-
çável na afirmação da diver-
sidade e comunhão de tudo 
e não em discriminações. 

É em reconhecimento da 
ousadia para reformar o que 
já é inadequado que o Papa 
Francisco escreve que “al-
guns (costumes), muitos ra-
dicados (na Igreja), no curso 
da história (…) [e que] po-
dem, até ser belos, mas agora 
não prestam o mesmo serviço 
à transmissão do evangelho. 
Não tenhamos medo de os re-
ver”. E esta responsabilidade 
de revisão pertence a todos. 
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O Ministério da Economia e Finanças de Moçambique 
reconhece ter havido sérias irregularidades na utilização de 
cerca de 11 por cento dos fundos de doações destinadas ao 
combate à Covid-19 e organizações da sociedade civil dizem 
que não basta assumir, exigem responsabilização.

Um relatório 
divulgado 
no portal 
d a q u e l e 
Ministério 

indica que foi constatado que 
no decurso da implementa-
ção dos projectos executados 
por alguns dos sectores be-
neficiários houve irregulari-
dades associadas a processos 
de contratação e deficiên-
cias na prestação de contas.

Diz ainda o documen-
to que houve pagamen-
tos irregulares de ajudas 
de custo de funcionários 
e despesas não elegíveis.

Em causa estão cerca de 
29 milhões de dólares, de 
um total de 285 milhões, em 
doações utilizadas pelo Esta-
do moçambicano, em 2020.

Os cerca de 29 milhões 
de dólares terão sido apli-

cados na reabilitação e 
construção de sanitários e 
melhoria dos sistemas de abas-
tecimento de água nas escolas.

O Ministério da Econo-
mia e Finanças informa, en-
tretanto, que uma parte não 
quantificada dos casos foi 
resolvida depois de uma au-
ditoria do Tribunal Adminis-
trativo ter detectado irregula-
ridades, em relação às quais 
promete sanções, incluindo 
a devolução das ajudas de 
custo indevidas pelos fun-
cionários que as receberam.

“É uma situação gra-
víssima, num contexto de 
sérias dificuldades enfren-
tadas pelos moçambicanos, 
resultantes das restrições 
impostas pela pandemia”, 
considera a activista so-
cial Quitéria Guirengane.

“É preciso haver uma 

responsabilização criminal”, 
exigiu a presidente do Ob-
servatório da Mulher para 
quem “Moçambique tem um 
histórico de impunidade e é 
preciso haver uma responsa-
bilização ao mais alto nível”.

Para o director do Cen-
tro para a Democracia e 
Desenvolvimento (CDD), 
Adriano Nuvunga, as irre-

gularidades detectadas na 
utilização de fundos destina-
dos ao combate à Covid-19, 
prejudicam a cidadania e 
afectam os moçambicanos.

Quanto à responsabiliza-
ção, o analista político Fran-
cisco Matsinhe não acredita 
que essas irregularidades 
sejam devidamente inves-
tigadas porque conhece in-

divíduos bem posicionados 
que “ficaram mais ricos com 
o dinheiro da Covid-19, mas 
se o assunto for levado aos 
tribunais, outras situações 
gravíssimas hão-de aparecer”.

O Centro de Integridade 
Públic (CIP) já havia alertado 
para irregularidades na aplica-
ção das doações destinadas ao 
combate à Covid-19. (VOA)

Sociedade Civil exige responsabilização nas 
irregularidades no uso do dinheiro da Covid

Dois cida-
dãos de 
ascendên-
cia indiana 
foram rap-

tados na semana passada, na 
cidade de Maputo, voltando 
a elevar o sinal de preocupa-
ção da comunidade empresa-
rial na capital moçambicana.

A preocupação é maior 
quando a Procuradoria da Re-
pública (PRG) revela que ma-
gistrados podem estar envol-
vidos no esquema de raptos.

Enquanto o país digeria o 
informe da Procuradoria Ge-
ral da República de 2021, que 
teve nos raptos um dos seus 
capítulos com números preo-
cupantes, dois cidadãos eram 
raptados na cidade do Maputo.

A mais recente vítima 
é um jovem de 20 anos de 
idade, moçambicano de ori-

gem indiana, foi raptado à 
luz do dia no passado sá-
bado no centro de Maputo.

A polícia confirma a ocor-
rência e diz estar a trabalhar 
no sentido de resgatar o jo-
vem e devolvê-lo à família.

“Estamos a trabalhar, 
junto com o SERNIC, para 
trazer de volta o jovem à 

família”, disse Leonel Mu-
china, porta-voz da polícia 
ao nível da cidade do Mapu-
to, sem, no entanto, avançar 
existência ou não, de pistas.

Magistrados no esquema

No seu mais recente in-
forme, a Procuradoria Geral 

da República indicou 14 pro-
cessos levantados, de Janeiro 
a Dezembro do ano passado, 
correspondentes a perto de 
uma dezena de casos registados.

O mais grave, segun-
do o informe, é que por trás 
deste tipo de crime há en-
volvimento de magistrados.

Carlos Mondlane, pre-
sidente da Associação Mo-
çambicana de Juízes, dá a 
mão à palmatória e diz que há 
tentativa de capturar o Esta-
do pelo crime organizado.

“O crime organizado ten-
de a sequestrar os defensores 
do Estado, designadamen-
te, o Ministério Público, os 
advogados e nalguns casos 
até mesmo os juízes podem 
estar implicados”, admitiu.

Ainda assim, diz que a 
associação está atenta e há 
mesmo casos de “colegas” 

que foram expulsos, por cau-
sa de desvios de conduta.

“No ano passado, do lado 
da Magistratura Judicial, tive-
mos seis expulsões de juízes e 
de oito oficiais de justiça, por en-
volvimento com práticas crimi-
nais”, disse Mondlane, apon-
tando a corrupção e o desvio 
de fundos públicos como 
parte dos crimes praticados.

Sistema em podridão

O analista político Isma-
el Nhacucue considera que 
a situação dos raptos, em 
particular, atingiu um ponto 
completamente deplorável.

“Quando magistrados es-
tão envolvidos em raptos é 
um sinal de podridão do sis-
tema de justiça. É um sinal de 
que o sistema de justiça não 
funciona”, concluiu. (VOA)

Raptos voltam a marcar terreno e há quem 
fala em “captura do estado” pelo crime
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Para a maximização da colecta de receita 

Presidente da AT desafia mulheres tributárias a 
tomarem a dianteira nas acções institucionais 

A Presidente da Autoridade Tributária (AT), Amélia 
Muendane, desafiou as mulheres tributárias a se posiciona-
rem na linha da frente nas acções institucionais, assegurando 
que actividades tão complexas, quanto é a cobrança de im-
posto, sejam vistas como trabalhos a serem humanizados. 

Para tal, de-
fende a diri-
gente, devem 
participar ac-
tivamente na 

vida da instituição, trazendo 
a sua visão feminista para a 
socialização das políticas 
tributárias. Amélia Muen-
dane lançou esse repto na 
manhã de quinta-feira (28), 
em Maputo, à margem da 
realização da Gala da Mu-
lher Tributária e Aduaneira.

Apesar de reconhecer 
os feitos da mulher tributá-
ria na difícil missão de ar-
recadar receita, Muendane 
instou as funcionárias da 
AT a arregaçarem as man-
gas, tendo presente que os 
desafios que se colocam ac-
tualmente ao país são muito 
maiores que os do passado. 
“No passado contávamos 
com o apoio ao orçamento, 
o que hoje não acontece, 
contudo, para assegurar-
mos que cada moçambicano 
continue a colocar pão na 
mesa, sem grandes sobres-
saltos, precisamos de fazer 
diferença, garantindo que os 
recursos sejam prontamente 
disponibilizados”- avançou.

Numa mensagem diri-
gida a todos os funcioná-
rios da instituição, Amélia 
Muendane explicou que 
todo o sucesso institucio-
nal reflecte o somatório do 
esforço individual de cada 
mulher e cada homem tribu-
tário, independentemente da 
sua localização, de tal forma 
que ninguém se deve sen-
tir irrelevante e dispensável 
para a missão institucional.

A Gala da Mulher Tribu-
tária e Aduaneira insere-se 
nas comemorações do Mês da 
Mulher Moçambicana e tinha 
entre  objectivos homenage-
ar as funcionárias da Admi-
nistração Tributária pelo seu 
inestimável contributo em 
prol da materialização da mis-
são institucional, bem como 
pela sua participação activa 
na vida social, económica, 
política e cultural do país.

O evento, que teve a ca-
pulana como o denominador 
comum, na indumentária, foi 
marcado pela realização de 
diversas actividades culturais, 
com destaque para  dança, de-
clamação de poesia, aeróbica, 
feira de gastronomia e desfi-
le de moda, esta última que 

culminou com o apuramen-
to da Miss Tributária, tendo 
sido eleita a funcionária Sofia 
Anastácio, da Delegação pro-
vincial da AT de Inhambane.

 

Participação da mulher na vida 
institucional

No que concerne à par-
ticipação da mulher na vida 
institucional, a Presiden-
te referiu que a AT possui 
uma pequena percentagem 
em termos de número de 
mulheres, contudo, com 
maior impacto em termos 
de desempenho, pois como 
acontece em outras áreas 
de desenvolvimento econó-
mico,  ela tem tido grande 
destaque em termos de ca-
pacidade de arrecadação de 
receita e gestão integrada 
do grupo de trabalho. Por 
outro lado, os desafios da 
mulher tributária em tomar 
o protagonismo no processo 
de desenvolvimento institu-
cional continuam a eviden-
ciar-se no sentido de encon-
trar o seu espaço, por isso 
a instituição tem mulheres a 
dirigirem áreas específicas, 
como as áreas operativas.

Num futuro breve “gos-
taríamos que tivéssemos 
mais mulheres a tomarem 
mais protagonismo, sobre-
tudo em posições de che-
fia e liderança”-desafiou.

II SIMPÓSIO DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA
Fazer da economia e gestão uma força motriz no processo de desenvolvimento

Instituições 
Organizadoras

UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO

2022
MINDELO - CABO VERDE

U
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No leito do grande rio
Vestergaard e Goodbye Malaria associam-se ao MISAU - Ministério da Saúde 
de Moçambique para celebrar o Dia Mundial da Luta Contra a Malária

LAM prevê atingir equilíbrio financeiro em 2023

A empresa LAM-
-Linhas Aéreas 
de Moçambi-
que projecta 
atingir o ponto 

de equilíbrio financeiro no próxi-
mo ano, dependendo da rapidez 
com que a economia nacional for 
a imprimir na sua recuperação, 
após ter sido severamente afecta-
da pela pandemia do coronavírus.

No decurso da visita da Co-
missão do Plano e Orçamento da 
Assembleia da República (AR), 
efectuada terça-feira, 3 de Maio, 
à LAM, no âmbito da fiscalização 
e supervisão parlamentar, o direc-
tor-geral da companhia, João Car-
los Pó Jorge, explicou que a meta, 
quando começou a reestruturação, 
em 2018, era atingir, em três anos, 
o ponto de equilíbrio financeiro. 

Entretanto, com a Covid-19 

não foi possível alcançar essa pro-
jecção: “Pensamos que, em 2023, 
dependendo da velocidade que a 
economia terá na sua recuperação, 
gostaríamos de atingir esse equilí-
brio, através da implementação 
de muita disciplina, rigor e regras 

na gestão da empresa”, disse.
Desde 2018 que decorre 

um processo de reestruturação 
da LAM, visando tornar a em-
presa sustentável do ponto de 
vista operacional, o que signi-
fica dotá-la de capacidade fi-

A Vestergaard, fabricante de redes mosquiteiras Per-
maNet® e a Goodbye Malaria, uma organização africana 
dedicada ao combate à Malária na África Austral, con-
vidaram o Primeiro-ministro e o ministro da Saúde para 
assinalar o Dia Mundial da Luta Contra a Malária, cele-
brado segunda-feira, dia 25 de Abril de 2022, na cidade de 
Maputo.

A malária é endé-
mica em Mo-
çambique e, de 
acordo com o 
Relatório de 

2021, Moçambique está entre os 
seis países com maior índice de 
malária e mortes a nível mundial 
(4 porcento) e a segunda maior 
prevalência (17,2 porcento). 

A cerimónia de celebração 
teve lugar no Hotel Polana e con-
tou com a presença de Adriano 
Maleiane, Primeiro-ministro de 
Moçambique, além de Armin-
do Tiago, ministro da Saúde, 
Patrick Sieyes, Chefe do Cres-
cimento Global na Vestergaard, 
Sherwin Charles, Co-fundador 
e CEO da Goodbye Malaria, 
líderes do sector privado, para 
além de empresários, membros 
do Governo, Sociedade Civil e 
do Fórum Parlamentar da Luta 
Contra a Malária e empresários.

Adriano Maleiane afirmou 
que Moçambique tem estado a re-
gistar progressos na prevenção e 
combate à malária. Contudo, não 
se pode acomodar, tendo em con-

ta que este continua a ser um dos 
maiores problemas de saúde no 
país. Para o Primeiro-ministro, a 
doença representa ainda um peso 
para o Sistema de Saúde e afecta 
a economia e o processo de de-
senvolvimento de Moçambique.

Segundo as estimativas do 
Governo, são perdidos dois dias 
e meio de trabalho para cada 
caso de malária, o que se re-
flecte na redução do Produto 
Interno Bruto (BIP) em 1.3%.

Patrick Sieyes, Chefe do 
Crescimento Global na Vester-
gaard, falando no evento, frisou 
que “o Dia Mundial da Malária 
é um grande momento para reco-
nhecer os progressos alcançados 
na luta diária contra esta doença, 
bem como um momento para 
identificar lacunas e estabelecer 
novos objectivos. Como parcei-
ro importante do sector privado 
na comunidade da malária, esta-
mos profissionalmente dedicados 
à luta para acabar com a doença 
com novas inovações e soluções 
eficazes e duradouras. Apoiamos 
os objectivos de reabastecimen-

to do Fundo Global para anga-
riar 18 mil milhões de dólares 
para salvar 20 milhões de vidas.

“Acreditamos que o sector 
privado pode contribuir para um 
acesso mais equitativo à profila-
xia da malária e para uma cadeia 
de abastecimento mais resiliente 
através de colaborações estra-
tégicas de abastecimento a lon-
go prazo a instituições-chave e 
apoio a programas nacionais de 
luta contra a malária. Apelamos 
a uma abordagem de parceria no 
planeamento, aquisição e distri-
buição de produtos de base na 
profilaxia contra a malária numa 
abordagem que aproveite o con-
junto completo de capacidades 
do sector privado”, acrescentou.

Sherwin Charles, Co-funda-
dor e CEO da Goodbye Malaria, 
reconheceu que “fizemos pro-
gressos consideráveis na elimi-
nação da malária através de par-
cerias inovadoras e colaboração 
transfronteiriça entre os governos 
de Moçambique, África do Sul 
e Eswatini, o Fundo Global e o 
sector privado. Estas parcerias 
público-privadas fomentam a 
aceleração das intervenções e ino-
vações, incluindo a entrega orien-
tada de novas intervenções contra 
a malária, a melhoria das cadeias 
de abastecimento, o reforço da vi-
gilância e da capacidade laborato-
rial. Permitem ainda a ampliação 
orientada dos instrumentos exis-
tentes e novos, tais como a nova 

vacina contra a malária (RTS,S). 
Estamos confiantes de que pode-
mos pôr fim ao flagelo da malária 
e libertar recursos valiosos para 
serem afectados a outras ques-
tões de saúde pública. Como a 
malária não conhece fronteiras, 
a única forma de combater esta 
doença é em conjunto”, referiu.

Os esforços da erradicação 
da malária juntaram também o 
sector privado. Esta união de 
forças culminou com o anúncio 
da disponibilização de um total 
de sete (7) milhões de dólares 
para o combate à malária nos 
próximos três anos no país, pro-
venientes de organizações como 
ANJE Mozambique, Exxon-
Mobil, Kenmare e Vodacom”.

nanceira para cobrir os custos, 
através da receita produzida. 

Para tal, a LAM pretende me-
lhorar em vários aspectos como a 
eficiência operacional, ganhando 
maior fasquia do mercado, abrir 
o network a mais mercados ren-
táveis, tornando a transportadora 
apetecível para os investidores 
ou para fazer com que o próprio 
Estado se sinta confortável, em 
relação ao futuro da empresa.

“Obviamente que servir a 
dívida, enquanto a empresa for 
como é agora, é um desafio mui-
to grande. Mas quando a empre-
sa crescer vai poder servir essa 
dívida”, frisou o director-geral, 
ajuntando que a LAM tem que 
gerar maior volume de negócio.

Para já, a LAM tem redi-
mensionado o seu quadro de 
pessoal, assim como está a uni-
formizar a frota, tornando a ope-
ração de voos mais eficiente. 

Num outro desenvolvimento, 
João Carlos Pó Jorge indicou que, 

em termos financeiros, 2019 foi 
um ano melhor, pois inverteu a 
tendência decrescente do desem-
penho da companhia: “O ano se-
guinte [2020] foi mau. A receita 
caiu 80 porcento em média. Em 
2021, começámos a sentir que es-
távamos a atingir o ponto de equi-
líbrio nos custos operacionais, 
sem incluir o serviço da dívida”. 

Por seu turno, o presidente da 
Comissão do Plano e Orçamento 
da AR, António Niquice, disse 
que os deputados constataram 
que a LAM, apesar do seu poten-
cial, tem estado a enfrentar difi-
culdades no mercado, alguns dos 
quais têm a ver com factores con-
junturais e estruturais, bem como 
com o impacto da Covid-19.

“A empresa tem regista-
do rendimentos negativos. 
Entretanto, há um esforço por 
parte do Conselho de Adminis-
tração para garantir que con-
tinue a desempenhar o seu 
papel no mercado”, concluiu.
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Betway Moçambique lança 
primeiro centro de atendimento no país

Foi inaugurado esta semana o primeiro centro de 
atendimento da Betway em Maputo, situado no centro 
da cidade de Maputo. Em representação do Secretário de 
Estado do Desporto, Bastos Azarias marcou o início das 
operações da arena.

Trata-se de um 
espaço que 
permitirá aos 
amantes de vá-
rias modalida-

des desportivas acompanhar e 
vivenciar o jogo de forma mais 
dinâmica e interactiva, através 

de várias telas disponíveis e 
diversas consolas para apostas.

O primeiro centro de aten-
dimento da Betway vai pro-
porcionar à cidade de Mapu-
to uma arena moderna, com 
transmissão em directo das 
principais atracções do des-

porto mundial, incluindo o 
desporto virtual e E-sports. 

Uma das principais van-
tagens do centro inaugurado 
será o jogo responsável, atra-
vés das directrizes e dicas 
providenciadas pelos técnicos 
de apoio e outros jogadores.

De acordo com Jonas Al-
berto, director-geral da Be-
tway em Moçambique, um 
dos principais objectivos da 
empresa é estar mais próxi-
mo dos seus clientes e superar 

as expectativas. “Estamos a 
expandir o desporto dos te-
lemóveis para uma sala onde 
podemos acompanhar os jo-
gos de várias modalidades 
com os nossos clientes. Este 
facto em si já demonstra o 
nosso compromisso para com 
o país, e de certeza é um mar-
co na consolidação da nossa 
presença em Moçambique”.

Jonas Alberto frisou tam-
bém que a loja inaugurada 
vai cumprir com as mesmas 
políticas implementadas pela 
Betway globalmente. “Vamos 
em primeiro lugar assegurar 
que todos os jogadores tenham 
pelo menos 18 anos de idade, 
e, por outro lado, vamos pro-
mover o jogo responsável por 
parte dos jogadores elegíveis”. 

A Betway é líder mundial 
no mercado de apostas des-
portivas, estando presente 
em todos os continentes, e o 
centro inaugurado em Mapu-
to junta-se a centenas de lo-
jas de atendimento em todo o 
mundo, onde os clientes po-
dem criar e gerenciar as suas 
contas e fazer prognósticos 
em modalidades como o fu-
tebol, basquetebol, atletismo, 
ténis, ténis de mesa, automo-
bilismo, artes marciais, rugby, 

golfe, beisebol e outras mo-
dalidades desportivas dispo-
níveis na plataforma Betway.

Bastos Azarias, da Secre-
taria de Estado do Desporto, 
louvou a abertura do centro 
de experiência da Betway, 
que caracterizou como sendo 
uma loja de excelência e que 
possui padrões internacionais.

“Este centro vai revolucio-
nar a nossa forma de acompa-
nhar o desporto, e uma sala 
desta dimensão vai atrair pú-
blico de diversos sectores, ao 
fim de vivenciarem as moda-
lidades desportivas de uma 
forma inovadora. Maputo já 
necessitava de uma sala desta 
magnitude e temos a certeza de 
que será o ponto de encontro 
nos dias dos principais jogos 
de destaque”, disse Azarias.

A Betway está presente em 
Moçambique. A marca notabi-
liza-se no país contabilizando 
milhares de prémios, tendo um 
vencedor 1,250.000.00 (um 
milhão e duzentos e cinquenta 
mil meticais em aposta múl-
tipla). Por outro lado, a res-
ponsabilidade social é postura 
desta empresa, tendo já doado 
equipamento desportivo, para 
além de outras actividades de 
impacto social. (Karingana)

Copa do Mundo da FIFA 2022 - Perfil  do Jogador Karim Benzema, França

Os telespec-
tadores da 
SuperSport 
na DStv e 
GOtv estão 

a fazer a contagem decres-
cente para a Copa do Mundo 
da FIFA 2022 no Qatar, com 
o torneio marcado para de-
correr de 21 de Novembro 
a 18 de Dezembro e propor-
cionar a mais emocionante 
destilação do ‘Joga Bonito’.

 A DStv e a GOtv são a úni-
ca verdadeira casa do futebol 
em África, oferecendo uma 
gama e intensidade de acção 
que nenhum outro concorrente 
consegue igualar - é literalmen-
te ‘Futebol imbatível’! Se vai 
gastar o seu dinheiro em alguma 
coisa, pode muito bem ser com 
o melhor futebol do mundo.

 Um dos jogadores que po-
derá iluminar a Copa do Mun-
do da FIFA 2022 com as cores 

da actual campeã França é o 
avançado Karim Benzema. O 
jogador de 34 anos, como um 
bom vinho, melhorou com a 
idade e afirmou-se como um 
dos melhores atacantes do 
planeta nos últimos dois anos.

 O jogador natural de Lyon 
tem sido especialmente bri-
lhante para o Real Madrid, ten-
do recentemente evidenciado a 
sua genialidade com três golos 
para o “Los Blancos”, o que os 
levou a conseguir um surpreen-
dente desempate num K.O. da 
Liga dos Campeões da UEFA 
contra o Paris Saint-Germain.

 Aos 34 anos e 80 dias, Ben-
zema tornou-se o jogador mais 
velho a marcar um triplo na 
Liga dos Campeões, suplantan-
do Olivier Giroud (ironicamen-
te, dado que os dois tiveram 
uma rivalidade por vezes aze-
da), que tinha 34 anos e 63 dias 
quando atingiu um triplo para o 

Chelsea em Sevilha em 2020.
 “Precisávamos dos fãs e 

isto é para eles”. Foi um jogo 
muito difícil, mas esforçámo-
-nos até ao fim e merecemos 
a vitória. Perdemos o pri-
meiro jogo, por 1-0, mas os 
nossos fãs encorajaram-nos 

a dar tudo até ao apito final”, 
disse Benzema após o jogo.

 “Benzema é um líder fan-
tástico da nossa equipa, um 
avançado fantástico”, disse 
o treinador do Real Madrid, 
Carlo Ancelotti. “Estou muito 
orgulhoso da atitude de Karim. 

Benzema mostrou nova-
mente por que razão é o avança-
do número um do mundo. Está 
na altura de ele estar no topo da 
classificação da Bola de Ouro”.

 O guarda-redes do Real 
Madrid, Thibaut Courtois, con-
corda: “Karim é, juntamente 
com [Robert] Lewandowski, o 
melhor número nove do mundo 
neste momento. Ele é um grande 
jogador, um verdadeiro capitão, 
e levou a equipa à vitória com 
os seus golos e a sua classe”.

 Benzema não participou na 
última Copa do Mundo, com o 
treinador Didier Deschamps a 
ignorar o jogador, mas certa-

mente irá figurar no Les Bleus 
no Qatar 2022 se mantiver o 
seu extraordinário nível de 
forma - bem como o facto de 
ter uma experiência enorme, 
com mais de 90 aparições in-
ternacionais no seu currículo.

 Nome completo: Ka-
rim Mostafa Benzema;

Nascimento: 19 De-
zembro 1987 em Lyon;

Posição: Avançado;
Carreira em clubes senio-

res: Olympique Lyon (Fran-
ça, 2004-2009), Real Madrid 
(Espanha, 2009 – à data);

Estatística de carreira de 
clube: 747 aparições, 384 golos;

Estreia Internacional: Fran-
ça 1-0 Áustria, 28 de Março de 
2007, Amigável Internacional;

Estatística Internacio-
nal: 93 aparições, 36 golos;

Selecções da França: 
Euro 2008; Euro 2012; 2014 
Copa do Mundo; Euro 2020.
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zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Lançamento da nova Isuzu

O Grupo En-
treposto irá 
lançar, bre-
vemente, a 
nova linha 

da marca Isuzu, denominada 
Isuzu D-MAX. O novo mode-
lo é uma moderna, confortável, 
mais segura carrinha Pick-Up, 
com um design rejuvenescido.

Nuno Henriques, do Gru-
po Entreposto, que representa 
exclusivamente a marca em 
Moçambique, afirma que esta 
7ª geração da Isuzu D-Max é 
de longe a melhor Isuzu, algu-
ma vez produzida. É um pro-
duto feito em África, por afri-
canos para utilizar em África.

“Já estão disponíveis di-
versos modelos da nova Isuzu 
para o mercado moçambicano. 
As versões de cabine simples e 
cabine dupla de caixa manual 
e automática, com uma moto-
rização de 1.9cc, perfeitamen-
te adaptadas para segmentos 
de produção, e que nós vamos 
chamar workline. Em parale-
lo iremos ter uma versão com 
motorização 3.0ccesta, apenas 
com transmissão automática 
e com equipamento de nível 
superior, fazendo face aos re-
quisitos de padrão elevado do 
segmento, será lançada com o 
nome Dinamic”, afirmou Nuno 
Henriques, garantindo ainda 
que até Junho próximo o país 

terá disponíveis unidades para a 
venda em todos os locais onde o 
Grupo Entreposto está presente.

Paralelamente ao lançamen-
to em Moçambique decorreu 
recentemente em Gqeberha 
(Port Elizabeth), na África do 
Sul, a cerimónia de apresen-
tação oficial da Isuzu D-Max. 
Com a presença do Presiden-
te sul-africano, Cyril Rama-
phoza, e Masanori Katayama, 
Presidente da Isuzu Japão, a 
cerimónia que teve lugar no 
Nelson Mandela Stadium con-
tou ainda com agentes econó-
micos, governo local, num total 
de cerca de 1000 convidados. 

Numa mescla de cultu-
ras africanas e japonesas, a 
brilhante cerimónia termi-
nou com a realização de um 
test drive para apuramento 
das qualidades do D-MAX.

Dirigindo-se aos presentes, 
o Presidente Cyril Ramaphoza 
disse que a Isuzu Motors South 
Africa alcança um marco impor-
tante, a produção local da 7ª ge-
ração de bakkie Isuzu D-MAX. 
“O Isuzu Bakkie é um veículo 
icónico na África do Sul e a 
marca Isuzu tem sido associada 
à qualidade e confiabilidade. O 
facto de este bakkie estar sen-
do fabricado na África do Sul é 
mais do que uma questão de or-
gulho. É uma contribuição bem-
-vinda ao nosso esforço para 

expandir significativamente a 
produção local à medida que tra-

balhamos para reconstruir a nos-
sa economia e criar empregos”.

Ramaphoza disse que a in-
dústria automóvel é um dos 
sectores mais importantes da 

economia sul-africana. “É uma 
fonte significativa de emprego 
e desenvolvimento de peque-
nas empresas no Cabo Oriental, 
particularmente em Gqeberha.
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*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verifi cação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

Standard Bank regista lucro de 
cinco mil milhões de meticais

O Standard Bank registou um lucro líquido de cin-
co mil milhões de meticais no exercício económico de 
2021, apenas 9% abaixo de 2020, e ao qual corres-
ponde um Retorno sobre Capitais Próprios de 16.6%.

No mesmo pe-
ríodo, os pro-
veitos cres-
ceram em 
8%, de 13.9 

mil milhões para 15 mil milhões 
de meticais. Por sua vez, a mar-
gem fi nanceira aumentou em 
20%, de 8.9 mil milhões para 
10.7 mil milhões de meticais.

Este crescimento deveu-
-se ao aumento da car-
teira de crédito em 7%. 

Em termos de capital, o 
Standard Bank mantém uma 
posição robusta, apresentando 
um rácio de solvabilidade de 
22.2%, signifi cativamente aci-
ma do mínimo regulamentar 
de 12%, acrescido de um adi-
cional de 2% exigido ao ban-
co pelo regulador face à clas-
sifi cação de banco sistémico. 

Já o rácio de liquidez fi xou-se 
nos 76.5%, bem acima dos 25% 
exigidos na regulação, o que 
signifi ca que o banco está ade-
quadamente capitalizado e tem a 
liquidez necessária para oportu-
nidades de crescimento futuras. 

Do ponto de vista de cus-
tos, o Standard Bank registou 

um aumento de cerca de 17% 
como refl exo de diversos facto-
res que caracterizaram o exercí-
cio do ano 2021, com destaque 
para a pandemia da Covid-19, 

que levou o banco a investir 
em meios humanos, tecnoló-
gicos e de protecção para os 
seus colaboradores e clientes, 

bem como investimentos na 
infra-estrutura tecnológica no 
âmbito da estratégia “Prontos 
para o Futuro”. O rácio de efi -
ciência acompanhou esta rea-
lidade, tendo subido de 47.3% 

em 2020 para 51.2% em 2021.
Durante o ano, o banco 

procurou formas de criar um 
ambiente construtivo para que 

os seus colaboradores se sentis-
sem motivados e executassem 
as suas tarefas com excelên-
cia, ajudando-os, também, no 
seu desenvolvimento pessoal.  

Houve, igualmente, neces-

sidade de criar meios de comu-
nicação seguros em toda a orga-
nização, incluindo garantir que 
todos os colaboradores tivessem 
as ferramentas e o equipamen-
to necessários para executarem 
devidamente as suas tarefas. 

Como forma de ajudar as 
Pequenas e Médias Empresas 
(PME) a contrapor os desafi os 
impostos pela pandemia, o Stan-
dard Bank promoveu em 2021 o 
concurso “Acelere o Seu Negó-
cio”, através do qual o banco 
ofereceu um total de 18 milhões 
de meticais, para além de outros 
benefícios de apoio ao negócio.

 Ainda no campo de apoio 
às PME, através da sua Incu-
badora de Negócios, o banco 
promoveu o iDeate e iCreate, 
iniciativas que têm como ob-
jectivo ajudar empreendedores 
a transformar as suas ideias em 
planos de negócios concretos 
e acelerar o crescimento das 
empresas, respectivamente.

No que diz respeito a inicia-
tivas sociais, o Standard Bank, 
entre várias actividades, con-
tinuou com o seu projecto am-
biental de plantio de árvores, 
que visa ajudar na protecção 
do meio ambiente e minimizar 
o impacto dos desastres na-
turais, que são cada vez mais 
frequentes em Moçambique.
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Futebol de recreativo

Chegou o salve-se uem puder

O torneio de abertura de 
futebol de veteranos 
da cidade de Maputo 
está a cada jornada a 
ser mais competitivo. 

No fim-de-semana, por exemplo, houve 
equipas que apanharam pela medida gran-
de, como os Leões Bravos que perderam 
diante do Matendene por três bolas a 
zero, Mafalala bateu a União Desportiva 
de Maputo por quatro a zero, para além 

dos Vientes de Tsalala que humilharam 
Chamwares por seis bolas a três.

 Resultados da 6ª jornada da Série 
“A”:

Amigos da Matola x Madgumb’s 
(1-0), FCkm 15 x Choupal (1-0), Cam-
poane x Malhampsene (2-1), Círculo x 
Jardim (2-2), Vet. Unidos x Bunhiça (0-0), 
Munnas x Khongolote (3-3), Matendene x 
Leões Bravos (3-0).

Resultados da Série “B”:
Luís Cabral x Xipanipane (4-2), 

União Desportiva de Maputo x Mafalala 
(0-4), Amigos de Khongolote x ADV 
(0-0), Tlhavane x Inhagoia (2-1), Tsalala 
x Aeroporto (1-1), Vientes de Tsalala x 
Chamwares (6-3).

 Jogos da 7ª jornada, Série 
“A”:

Amigos da Matola x FCKm 15, Chou-

pal x Campoane, Malhampsene x Círculo, 
Jardim x Munna’s, Khongolote x Vet. Uni-
dos, Bunhiça x Matendene, Madgumbe’s 
x Leões Bravos. 

Jogos da Série “B”: 
Luís Cabral x União Desportiva de 

Maputo, Mafalala x Amigos de Khongo-
lote, ADV CMC x Tlhavane, Aeroporto 
x Inhagoia, Tsalala x Vientes de Tsalala, 
Xipanipane x Chamwares. 

Mais golos e goleadas na cidade de Maputo

No bairro de Hulene joga-se este fim-de-sema-
na, em veteranos, os quartos-de-final, depois 
de terminada a fase de grupos. A fase de gru-
pos foi disputada no sistema de todos contra 
todos, divididos em dois grupos.

 São ao todo oito equipas que estão nesta fase de mata-mata, 
que se realiza este domingo em vários campos do bairro de 
Hulene. Em séniores será realizado um jogo para a entrega dos 
troféus aos dois primeiros classificados.

Jogos dos quartos-de-final 
Tigres x Veteranos, Nova Luz x Real Madala, Cruzeiro x 

Nova Aliança, Ondas do Mar x Célula “F”.

Resultados da 9ª jornada em seniores:
 Nova Luz x Cofres (2-5), Galos x Célula “B” (2-1), Matsuva 

x Clemarg (0-1), Bloco 04 x Spartako (falta de comparência do 
Bloco 4). 

Jogo de entrega dos troféus ao primeiro e segundo classifica-
dos

Cofres x Clemarg                                    José Matlhombe

Bairro de Hulene
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Defende presidente da Federação Moçambicana de Basquete

Há investimentos acontecendo 
para massificação da modalidade

A par de outras modalidades como boxe, voleibol, fu-
tebol de praia, e canoagem, o basquetebol em Moçambique 
tem tudo a dar certo mercê de um ambicioso plano estraté-
gico desenhado para um período de oito anos, permitindo 
sinais de evolução tanto a nível interno, assim como no es-
trangeiro, aliás somam-se vitórias e vitórias da bola ao ces-
to em Moçambique na Espanha, Estados Unidos Da Améri-
ca e por ai fora. Em entrevista exclusiva ao nosso semanário, 
o presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol 
(FMB), Roque Sebastião traça um quadro optimista na mo-
dalidade de bola ao cesto realçando que as principais linhas 
de força constantes no plano estratégico têm que ver com a 
formação de um amplo movimento denominado “Micro-
basket“ que constitui uma espécie de viveiros para futuros 
atletas que garantirão a massificação da modalidade no país. 

Este movimento 
de formação 
de viveiros 
está inserido 
nas escolas, 

bairros pois é naqueles luga-
res, segundo Roque Sebastião 
que se descobre talentos do 
futuro. A fonte elenca também 
os torneiros da liga SASOL, 
Mozal que atraíram multidões 
envolvendo de alegria os mo-
çambicanos que se fizeram 

aos pontos de exibição com 
um cunho Professional que se 
resume no crescimento quali-
tativo desse desporto no pais.

Destaca ainda que a saúde 
do basquetebol e boa mercê da 
entrega da liga de basquetebol 

que vencendo todas vicissitu-
des conseguiu a liga Mozal em 
competições em masculinos 
com jogos bastantes atractivos 
de apuramento nas regiões cen-
tro e norte quebrando a ideia de 
que o basquetebol só em Mapu-
to, enquanto evoluiu em Nam-
pula, Sofala tendo o condão 
de demonstrar o Maxaquene 
com outro nível de qualidade.

“Houve torneios e campe-
onatos provinciais que trou-

xeram alento o que permi-
te dizer que o basquete está 
vivo “considerou Sebastião 

De igual modo, Roque Se-
bastião destaca que foi possí-
vel criar todas condições com 
a multinacional Sasol através 

de acordos para a realização 
de três edições ininterruptas 
da liga Sasol o que demons-
trou um final de aceitação na 
qualidade e marca que a bola 

ao cesto tem estado a repre-
sentar num ano atípico em que 
a pandemia da covid19 e os 
fenómenos climatéricos debi-
litaram o sector do desporto 
nomeadamente as infra-estru-
turas dos clubes, sendo que a 
FMB não baixou os braços e 
entregou-se a fundo na retoma 
em função das medidas emana-

das pelo governo mormente ne-
cessidade de levar o basquete.

Roque Sebastião diz mes-
mo que a FMB não podia co-
lher louros sem uma relação 

salutar com a secretaria do es-
tado do desporto que tem tido 
um diálogo e acompanha a 
par e passo os sinais de evo-
lução que a modalidade vem 
assistindo em Moçambique. 

Relativamente ao licen-
ciamento e reorganização de 
alguns clubes, Sebastião diz 
que tudo caminha conforme 

apesar de reconhecer que é 
imperioso formatar uma base 
de dados que congregue todos 
aspectos relativos aos atle-
tas, árbitros reunindo todos 
os detalhes para o engrande-
cimento da modalidade de 
bola ao cesto, sendo que se 
verifica o problema de iden-
tidade para a modalidade.

Porque o desporto ajuda a 
melhorar a qualidade de vida 
evitando a ocorrência de gran-
des males, há necessidade de 
maior investimento desporti-
vo que se adeqúe a realidade. 
Contudo, é preciso juntar dife-
rentes actores sociais. Empre-
sariado nacional e os municí-
pios através da participação 
no desporto contribuindo com 
para a construção de novos 
campos ou seja nos planos de 
expansão dos bairros é preci-
so que esteja incluindo a cons-
trução dos campos. Roque Se-
bastião congratulou com algum 
agrado o envolvimento dos mu-
nicípios da Beira e Chimoio em 
assuntos desportivos sobretudo 
da modalidade do basquete.
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KayenaXihiwa e sua banda 
o vivo no Gil Vicente

Clara Sumbana de nome artístico KayenaXihiwa, artista 
emergente doestilo, Afro, AfroJazz, Reggae melhor dizendo 
WorldMusic.Começou o seu percurso na Igreja junto do seu 
coral, passou pela casa da cultura do Alto-Maé onde foi lapi-
dada e depois pelo conceituado Grupo Majescoral onde teve 
o privilégio de deixar a sua voz no canto do Hino Nacional. 

Hoje já con-
ta com dois 
singles no 
m e r c a d o , 
n o m e a -

damente, Let Me GrowUp-
com a Participação do Ra-
pperCreamque fala da união 
prematura em Moçambique, 
África e no mundo eSwilele-
to (Conselhos/Recomenda-
ções), produção de Yoctan. 
A música com a participação 
do RapperCream está uma fe-
bre na estação Lusófona RDP 
África e já se encontra no Top 
das 10 mais tocadas na Rádio.

KayenaXihiwa apresenta-
-sehoje ao público no Palco 

do Gil Vicente quando forem 
18 horas, aquilo que são as 
obras que estão a ser grava-
das para o seu álbum de es-
treia DREAM NEVER DIE.

Neste Show que estará 
junto da sua Banda e como 
convidados especiais a Ban-
da de HipHopJazzExpe-
rimental 2QuartosMais1.

A mais recente música da 
artista é Swileleto (conselho/re-
comendações) destinada a nos-
sa juventude que perdeu alguns 
valores. Podem esperar neste 
show, composições fantásti-
ca típicas de uma jovem com 
as raízes assentes nesta terra 
de nome Moçambique e com 

a alma virada para o mundo.
“Se já diziam os antepassa-

dos, que a música cura qualquer 
que seja a doença eis a vez dos 
espectadores que se fizerem ao 
Gil para verem a Kayena e a 
sua Banda, terem a sua cura de 
qual quer que seja a doença”.

Este show é organizado por 
esforços próprios com ajuda 
do Bar e Restaurante Gil Vi-
cente e alguns amigos. Para o 
caso de Serigrafia (medialink 
serviços) e uma confeitaria 
(EfyDelicious e Serviços) e na 
Imagem (Matsinhe Filmes).

Durante a semana, a artista 
e a banda fizeram uma prepara-
ção, que na visão deles foi mui-
to boa e contou com Instrumen-
tista com uma boa experiência 
nesta área, casos do percussio-
nista Pimenta, Guitarrista Celô 
Jazz e outros. Não é uma banda 
contratada, mais sim, juntou 
seus amigos que tocam a algum 
tempo com ela para lhe acom-
panhar neste momento impar. 

silVino MiRanda

Na última sex-
ta-feira (29 
de Abril), a 
F u n d a ç ã o 
F e r n a n d o 

Leite Couto acolheu o sarau 
cultural “SaudArte”, um evento 
que tinha como lema “Arte pelo 
direito a saúde”. O evento foi 
organizado pela Medicusmundi, 
Aliança para a saúde e  seus par-
ceiros que lutam pela igualdade 
de género e muito pela saúde e 
dignidade do paciente utente.

O sarau começou com a 
apresentação de uma peça te-
atral do grupo Incluarte, que 
retratava o dia-a-dia de uma pa-
ciente com deficiência afónica 
ou mudez e surdez, que tenta-
va se comunicar com a profis-
sional de saúde e esta por não 
entender ignorava a paciente. 

António Mathe, represen-
tante do Observatório Cidadão 
para a Saúde, diz que é preci-
so usar um dos princípios fun-
damentais do direito a saúde, 
que é o de dar voz a quem não 
tem voz e representar a quem 
não se pode fazer representar. 

Fazendo referência à peça 
apresentada pelo grupo teatral, 

António explica que a saúde é 
um direito inegociável, inalie-
nável, insubstituível e está pre-
sente em vários documentos, 
e até mesmo na Constituição 
da República, portanto negar 
o direito a saúde a um cidadão 
é uma grande violação, infeliz-
mente ainda não existem nor-
mas que penalizam esses actos. 

“Desta peça ficaram algumas 
lições, houve uma violação do di-
reito do paciente e é grave quan-
do nos nossos hospitais não temos 
uma componente de língua de si-

nais, que é para poder interpretar 
e transmitir as mensagens desses 
pacientes especiais”, diz Mathe. 

Explica ainda que não só pelo 
facto da inexistência de profissio-
nais capacitados para interpretar 
essa forma de comunicação, esta 
peça apresenta-nos também o 
mau atendimento que os nossos 
hospitais têm para com os pa-
cientes e por vezes as cobranças 
ilícitas que são recorrentes nesses 
locais para melhor atendimento. 

“Estes aspectos vão igual-
mente contribuir para o tipo de 

sociedade que queremos cons-
truir, e como estamos a falar de 
saúde e arte é importante que 
haja uma inclusão da arte na 
saúde para que de facto pos-
sam ser resgatados os valores, 
normas culturais”, acrescenta. 

A arte tem um nível de expres-
são maior, a literatura, a música, a 
poesia e esses actores são impor-
tantes para trazerem a sua ima-
gem e que possam de facto trazer 
essa questão da inclusão, porque 
o artista é um indivíduo carregado 
de valores que entram nas águas 

mais profundas de um desconhe-
cido oculto e tem a capacidade 
de influenciar a opinião pública. 

“A partir da peça teatral con-
seguimos perceber que há uma 
grande violação de um direito 
por parte da profissional ou pro-
vedora de saúde em relação ao 
utente, portanto, a arte deve con-
tinuar a expandir e divulgar mais 
sobre estes assuntos para que 
possamos diminuir ainda mais os 
números de violência na saúde”. 

Camila, que também falava 
nesta sessão sobre a inclusão da 
arte na saúde, sobre o ponto de 
vista de comunicação na área da 
saúde, diz que falar do acesso a 
informação é falar sobre humani-
zação, que esta pode ser conside-
rada um conjunto de práticas e co-
nhecimentos que tem sobre eles. 

Segundo explica Cami-
la, a humanização responde a 
um pilar importante, a saber, o 
acesso à informação e divul-
gação da mesma por parte do 
provedor de saúde para o uten-
te, portanto, o acesso a saúde é 
um conjunto de eventos que nos 
levam a reflectir sobre a huma-
nização nos serviços de saúde. 

silVino MiRanda

Sarau cultural SaudArte: uma reflexão entre arte e direito a saúde
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Negro liberta “Carla” e conta 
uma história de Paixão e Dor

Na passada quinta-feira, o Camões-Centro Cultu-
ral Português, em Maputo, acolheu a apresentação do li-
vro “Carla – Uma História de Paixão e Dor”, da autoria 
de Negro. A sessão de apresentação do livro, que sai sob a 
chancela da Editora Kulera, contou com a apresentação 
de Sérgio Raimundo, contextualização de Benilde Matsi-
nhe e performances musicais de Rage e Onésia Muholove.

“C
arla” é uma novela base-
ada em factos reais, cuja 
trama gira em volta de Car-
la, uma personagem que se 
apaixona cegamente por um 
homem que acreditava ser 
perfeito, mas que, entretan-
to, acaba demonstrando ser 
o contrário do que ela es-
perava, levando-a, ao longo 
da relação, para uma situa-
ção de humilhação, destrui-
ção e violência psicológica.

Emílio Cossa, representan-
te da Editora Kulera, diz que 
Negro é um artista que sempre 
acompanhou e acompanhava 
o seu desenvolvimento nas 
redes sociais, sendo que este 
escrevia novelas e ele acom-
panhava capítulo a capítulo. 

Primeiramente, segundo 
explica Cossa, Negro subme-
teu o seu primeiro livro, mas 
por algumas questões não foi 
possível publicar esta obra, 
no entanto, algum tempo 
passou e submeteu “Carla”. 

“Eu recomendaria “Car-
la” por vários motivos, pri-
meiro porque é um livro que 
se pode ler numa sentada só 
e que se pode repetir várias 
vezes, eu já li várias vezes 
e mesmo assim não me can-
so, porque me reencontro 
em algumas personagens 
que lá estão”, diz Cossa. 

Sérgio Raimundo, que 
fez uma apresentação minu-
ciosa desta magnífi ca obra, 
começa por deixar uma frase 
retirada da própria obra “saio 
daqui, mas deixo meu co-
ração convosco. Negro, usa 
“Carla” para nos convidar a 
uma refl exão profunda sobre 
várias adversidades da vida. 

Este livro é sobre uma 
mulher, mas a sua história 
leva-nos a descortinar a vida 
no seio de muitos homens 
e na sociedade. Uma histó-
ria de paixão, amor e dor, 
mas a mesma pode ser to-

mada por um lado de desco-
bertas do que é ser mulher, 
como se dizia, não se nas-
ce mulher, torna-se mulher. 

Ao contar-nos a história 
da Carla, parece querer sal-
var a si e a sua circunstân-
cia, e tal circunstância nada 
mais é que a sua e nossa 
circunstância através des-
sa história. Essa história, de 
paixão e dor, é também uma 
pequena gaveta cheia de 
sentimentos e o autor leva-
-nos a cogitar sobre a saúde 
mental, social e psicológica. 

Negro deixa se expres-
sar, sem colocar obstáculos e 
técnicas na sua escrita, essas 
técnicas são de valor genuíno, 
basta olhar para as últimas pá-
ginas do livro para constatar 
isso, ainda nesta onda, pode-
-se levantar vários caminhos e 
ideias”, diz Sérgio Raimundo. 

A história de Carla come-
ça num bar e termina numa 
psiquiatria, inicia num lugar 
de paixão, diversão e termi-
na num lugar frio e obscuro 
e sem saber o que realmente 
teria acontecido. Carla retrata 
ainda assim o  amor e ódio. 

“E término com a breve fra-
se que no fi nal do livro, “saio 
daqui, mas deixo o meu cora-
ção convosco”, assim eu usa-
ria da Carla uma experiência 
que trata os devaneios da nos-
sa sociedade, as lutas que tanto 
as mulheres têm na sociedade 
para poder conseguir o seu es-
paço e não apenas serem vistas 
como objecto”, afi rma Sérgio. 

No fi nal da sessão mar-
cada para a reapresentação 
da obra “Carla” da autoria de 
Negro, o artista teceu pala-
vras de agradecimento a todos 
que directa ou indirectamente 
apoiam a sua escrita e acom-
panham a sua trajectória.

 Negro agradece e exal-
ta os seus antepassados pela 
força que o tem dado para a 
cada dia poder ter voz e dar 
do seu talento às pessoas.

“Empresto a minha cons-
ciência a “Carla” e a outras 
mulheres e vocês retribuem 

com a vossa atenção de ler 
esta obra e dando todo o ca-
rinho e suporte, e através 

dela também me liberto do 
papel do mais correcto hu-
mano de cumprir com as 

expectativas dos outros, 
não sou perfeito, mas sei 
corrigir-me”, diz Negro. 
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Guerra em Cabo Delgado prejudica
liberdade de imprensa em Moçambique

Moçambique caiu oito lugares no ranking mundial da 
liberdade de imprensa e a situação dos jornalistas ain-
da é considerada “difícil”. Apesar de todos os desafios, in-
cluindo a guerra no Norte, “há progressos”, diz o MISA.

Como já é ha-
bitual, a or-
g a n i z a ç ã o 
não-governa-
mental Re-

pórteres Sem Fronteiras publi-
cou, esta terça-feira (03.05), 
por ocasião do Dia Mundial 
da Liberdade de Imprensa, a 
20.ª edição do “ranking” mun-
dial da liberdade de impren-
sa, onde a prática do jornalis-
mo é avaliada em 180 países.

No ranking deste ano, Mo-
çambique surge em 116º lugar, 
o que representa uma queda de 
oito lugares face ao ano passado. 

De acordo com a análise da 
ONG, a situação dos jornalistas 
no país liderado por Filipe Nyusi 
é considerada “difícil”. Moçam-
bique volta também a ser o pior 
classificado entre os PALOP (a 
seguir à Guiné-Equatorial). Em 
2022, Angola ocupa o 99º lugar 
(103 em 2021), a Guiné-Bissau 
ocupa o 92º (95 em 2021) e 
Cabo Verde 36º (27 em 2021).

No seu relatório, a organi-
zação Repórteres Sem Frontei-
ras escreve que o ambiente em 
Moçambique “é marcado por 
um crescente autoritarismo e 
[existem] cada vez mais dificul-
dades de acesso à informação”.

Em entrevista à DW, Fer-
nando Gonçalves, presidente 
do MISA-Moçambique, explica 
que a queda no ranking fica a 

dever-se à “situação de guerra” 
que o país enfrenta e que coloca 
para segundo plano as questões 
relacionadas com a liberdade 
de imprensa e de expressão.

O responsável desta asso-
ciação de defesa da liberdade 
de imprensa diz ainda que com 
a chegada de forças estrangeiras 
a Cabo Delgado, no decorrer de 
2021, a situação “melhorou ligei-
ramente”, mas “nem por isso o 
acesso às zonas está aberto”. Para 
Fernando Gonçalves, “apesar de 
todos os desafios, há progressos 
que podem ser assinalados”.

DW África: Moçambi-
que volta a cair no Ranking 
Mundial da Liberdade de 
Imprensa dos Repórteres 
Sem Fronteiras deste ano. No 
ano passado já tinha caído 
quatro posições no ranking, 
este ano cai oito. Neste senti-
do, como descreve a situação 
da liberdade de imprensa no 
país e como pode ser explica-
da esta queda?

Fernando Gonçalves (FG): 
Explica-se por várias razões. 
Uma delas é o facto de que, 
neste momento, Moçambique 
está numa situação de guerra 
e normalmente as questões de 
guerra relegam para segundo 
plano as questões da liberdade 
de imprensa, da liberdade de 
expressão e tudo isso, porque há 

movimentos internos que tentam 
contrariar essas liberdades to-
das. Portanto, essa é a situação 
actualmente em Moçambique.

DW África: Mais uma 
vez, o relatório fala sobre 
o “apagão de informação” 
no Norte do país. Ainda que 
esta não seja uma situação 
nova, em 2021 foi o ano da 
chegada de forças estrangei-
ras a Cabo Delgado. Isto veio 
interferir de alguma forma 
na cobertura do conflito por 
parte dos media?

FG: Bom, houve uma ligeira 
melhoria, mas as zonas de guer-
ra continuam fechadas. Quando 
digo que houve uma pequena 
melhoria é no sentido de que ces-
saram as represálias. Não temos 
tido informações daquelas repre-
sálias que eram cometidas contra 
jornalistas, mas nem por isso o 
acesso a essas zonas está aberto. 
Portanto, isso ainda continua a ser 

motivo de preocupação para nós.

DW África: Olhando 
para o país, no geral, du-
rante este ano houve alguns 
casos de ameaças e agressões 
a jornalistas. Na sua opinião, 
continua a faltar investiga-
ção e responsabilização neste 
tipo de casos?

FG: Essa é a nossa maior 
preocupação, porque em to-
dos os casos que são despole-
tados, que são apresentados, 
notamos que há muito pouco 
interesse por parte das auto-
ridades em investigar esses 
casos. Não sabemos por que 
motivo há esse pouco interes-
se, mas a verdade é que não 
há esclarecimento nenhum 
de casos antigos que foram 
apresentados, nem de casos 
mais recentes. E nós estamos 
muito preocupados com isso.

DW África: A criação de 

uma entidade reguladora 
da comunicação social e da 
radiodifusão continua em 
falta. Em que pé estão as 
negociações?

FG: Há um processo le-
gislativo que está agora em 
curso, que visa rever a Lei de 
Imprensa, que foi aprovada em 
1991. A proposta colocada em 
cima da mesa é que vai haver 
um regulador. Agora, o ponto 
de discórdia é que, enquanto 
o governo propõe um regula-
dor indicado e controlado pelo 
governo, nós propomos que 
o regulador seja independen-
te e que ele seja criado pela 
Assembleia da República e 
que os seus membros sejam 
indicados também pela As-
sembleia da República. Essa 
é o ponto de discórdia. Neste 
momento, a lei ainda está em 
análise ao nível da Assembleia 
da República e não sabemos 
qual vai ser a decisão final.

DW África: Há motivos 
para comemorar o Dia da 
Liberdade de Imprensa em 
Moçambique? Quais são os 
desafios a curto prazo para 
esta área?

FG: Há motivos. Pensa-
mos nós que, apesar de todos 
os desafios, apesar de todas as 
dificuldades que enfrentamos, 
há progressos que podem ser 
assinalados. Mas o maior de-
safio é realmente o desafio de 
garantir que a liberdade em 
Moçambique floresça. (DW)


