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Extracção de grafi te em Cabo Delgado em risco com guerrilha

“jihadistas” podem estar a receber 
reforço vindo da Tanzânia 

A possibilidade de as cé lulas armadas de inspiraçã o 
‘jihadista’ presentes na provı́ncia de Cabo Delgado estarem 
a receber reforços externos tem vindo a ganhar consistên-
cia, dada a tendê ncia crescente de ataques no distrito de 
Nangade (localidades de Chicuaia Velha e de Paulo Samuel 
Khankomba), regiã o pró xima da fronteira com a Tanzânia, 
e movimentaçõ es de bandos a sul da provı́ncia, no distrito de 
Ancuabe, que faz fronteira com o distrito de Meluco, uma 
das zonas mais crı́ticas nas ú ltimas semanas devido à  proxi-
midade de Pemba, capital provincial.

A estes receios, 
a c r e s c e m 
p r e o c u p a -
ções sobre 
os novos ob-

jectivos dos grupos armados e 
sobre a indisponibilidade das 
forças da SAMIM para con-
frontos directos com os grupos 
armados. Em Nangade, onde a 
populaçã o civil tem sido vio-
lentamente atacada, as cé lulas 
armadas tê m-se mobilizado 
sem resistê ncia da parte dos 
militares da Tanzânia e Leso-
tho que patrulham a regiã o.

A situaçã o manté m-se 
volá til, com a identifi cação de 
movimentaçõ es de cé lulas ar-
madas para Quissanga, sede 
do comando distrital da polı́cia 
(PRM), Meluco e Ancuabe, 
mais frequentes apó s as ofen-
sivas das forças ruandesas em 
Palma, Mocímboa da Praia 
e Macomia, onde algumas 
das bases improvisadas terã o 
sido destruı́das. Para alé m 
do distrito de Meluco, Ancu-

abe faz fronteira com Pem-
ba a Oeste e Metuge a Norte.

As movimentaçõ es no sen-
tido norte-sul indiciam, se-
gundo fontes, uma possı́vel 
intençã o dos grupos armados 
de escaparem à s zonas mais mi-
litarizadas e se reorganizarem 
através da escolha de novos al-
vos “econó micos”, abordando 
distritos até  agora secundá rios 
e sem antecedentes de ataques.

A paralisação dos projec-
tos de gá s natural em Afun-
gi, distrito de Palma, em es-
pecial de todos os trabalhos 
preparató rios a cargo da Area 
1, liderada pela Total, e reti-
rada do pessoal expatriado, 
é  considerada uma vitó ria 
“estraté gica” para os jihadistas.

Em 30 de Maio foi re-
gistado um ataque no eixo 
rodoviá rio Mocı́mboa-
Palma, um local considerado 
estraté gico para a normalizaçã o 
da situaçã o em Cabo Delgado 
e para a retoma das operaçõ es 
da Area 1, liderada pela Total.

Tem sido notó rio o aumento 
da propaganda do Estado Islâ-
mico (EI) que declarara, em 09 
de Maio, a autonomizaçã o da 
“Provı́ncia de Moçambique” 
no universo reclamado pelo EI. 
Desde este comunicado, foram 
reclamados pelo EI – Província 
de Moçambique, anteriormente 
designada por ISCAP - EI Pro-
víncia da África Central, outros 
seis ataques no distrito de Melu-
co, regiã o que faz fronteira com 
os distritos de Macomia, Quis-

sanga, Muidumbe e Mueda.
 A persistê ncia da activi-

dade de grupos armados de 
inspiraçã o islâ mica visando a 
populaçã o em alguns distritos 

de Cabo Delgado é  atribuı́do 
també m à  maior “disponibili-
dade” dos alvos civis em vá rias 
regiõ es, fruto da necessidade de 
regresso aos locais de origem, 
prescindindo de instruçõ es do 
governo, normalmente pou-
co claras, sobre as condiçõ es 
de segurança na regiã o.

Extracção de grafite em Cabo 
Delgado em risco 

Um novo objectivo tá ctico 
é a paralisaçã o das duas 
exploraçõ es de grafi te perten-
centes à  Syrah Resources e à  

Triton Minerals. Balama, per-
tencente à  Syrah, é  a maior 
mina de graite de Moçambique, 
situada a cerca de 90 kms de 
Montepuez e a pouco mais de 

160 kms de Meluco e Ancuabe.
Com um prazo de 

exploraçã o de 50 anos e uma 
produçã o anual de 350 mil 
toneladas de grafi te, foi inau-
gurada em 2018 iniciando a 
exportaçã o em Janeiro de 2019, 
implicando um investimento de 
USD 250 milhões. A subsidiá ria 
Twigg Exploration and Mining 
Limitada é  a responsá vel pelas 
operaçõ es de mineraçã o, numa 
superfı́cie de 100 km2. O es-
coamento da produçã o é feito 
a partir do porto de Pemba.

A actividade da mina esteve 
suspensa durante cerca de um 
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A companhia australiana que opera a mina de grafite em 
Balama, na província de Cabo Delgado suspendeu todas as 
deslocações de e para as suas operações na zona depois de 
um segundo ataque de insurgentes em Ancuabe. As acções da 
companhia Syrah Resources caíram de imediato 15%.

Outra compa-
nhia austra-
liana com 
um projec-
to de mi-

neração de grafite em An-
cuabe, a Triton, também 
suspendeu as suas transacções na 
bolsa como resultado dos ataques.

As acções das duas com-
panhias estavam em queda há 
alguns meses devido ao fac-
to das actividades rebeldes na 
província não estarem a ser 
controladas como se previa.

Num comunicado emitido 
nesta quarta-feira, 9, e citado 
pela VOA, a Syrah fez notar que 
o segundo ataque de rebeldes na 
região de Ancuabe deu-se a cer-
ca de 200 quilómetros do pro-
jecto de Balama, mas ocorreu 
a apenas 30/40 quilómetros da 
Estrada Nacional Número 1, que 
é a principal rota de transporte 
entre Balama, Nacala e Pemba.

Devido a isso a companhia 
australiana suspendeu todos os 
transportes de e para a mina.

“A maior prioridade da Syrah 
é a saúde e segurança dos seus 
empregados e trabalhadores em 
contrato”, disse um comunica-
do da companhia ao justificar 
a suspensão dos transportes.

A nota acrescentou que a 
Syrah “mantém-se em con-
tacto próximo com o Gover-
no, as autoridades de seguran-
ça e outras partes envolvidas 
para monitor a situação e ava-
liar o recomeço em segurança 
das operações de transporte”.

“A Syrah vai continuar a 
informar a bolsa sobre a situa-
ção de segurança e quaisquer 
impactos nas operações de Ba-
lama”, concluiu o comunicado.

Antes, num relatório anual so-
bre as suas operações, a Syrah ti-
nha afirmado possuir “medidas e 
protocolos de segurança significa-

tivos” em Balama, sem, contudo, 
dar outros pormenores, e acres-
centou que “essas medidas de se-
gurança não garantem que riscos 
(de segurança) não irão recorrer”.

Por seu lado, a Triton, que 
está a desenvolver um projec-
to de grafite em Ancuabe, não 
emitiu qualquer comunicado 
para além de suspender as tran-
sacções na bolsa australiana.

Outra companhia, a Bat-
tery Minerals, que também 

opera em Cabo Delgado, disse 
não estar afectada pelas mais 
recentes acções dos rebeldes.

O Departamento de Ener-
gia dos EUA anunciou recen-
temente que ia emprestar 107 
milhões de dólares à mineradora 
de grafite Syrah Resources para 
expandir uma fábrica de peças 
para baterias de veículos eléc-
tricos no Estado de Louisiana.

A Syrah disse que espera 
que o empréstimo seja conclu-

ído em Junho e que os fundos 
sejam alocados em Setembro.

Trata-se do primeiro emprés-
timo em mais de 10 anos de um 
programa de financiamento espe-
cial daquele ministério americano.

Syrah tem planos de usar o 
empréstimo para ajudar a finan-
ciar a expansão de uma fábrica 
na Louisiana, que processará 
grafite extraído de Moçambique 
em ânodos, o eléctrodo carrega-
do positivamente de uma bateria.

Syrah Resources suspende transportes para sua mina de grafite 

ano em 2020-2021, em virtude 
da volatilidade do mercado in-
ternacional devido à pandemia 
de covid-19. A operação é ali-
mentada pela água proveniente 
da barragem de Chipembe, lo-
calizada a 12 kms de distância.

Para além da Syrah, a Tri-
ton Minerals pretende investir 
fortemente no aumento da sua 
produção em Cabo Delgado, 
através das duas concessões que 
tem em Balama Norte e Ancu-
abe, onde realizou mais de 30 
perfurações. O estudo de viabi-

lidade foi terminado em 2017, 
tendo na altura concluı́do pela 
estabilidade da região e pela 
existência de condições gerais 
favoráveis à actividade mineira.

O plano da Triton é a 
construção de uma nova uni-
dade de produção em Ancuabe, 
anunciada há poucos meses, 
que permitirá uma extração 
anual de 17 mil toneladas da 
região do monte Nicanda, com 
uma estimativa de aumento 
anual de produção de graite 
para 60 mil ton. nos próximos 

27 anos. A nova unidade de 
transformação está prevista en-
trar em laboração em meados 
de 2023 e implica um investi-
mento de USD 100 milhões.

As decisões de investimen-
to e aumento da produção, tan-
to da Syrah como da Triton, 
assentam em novos contra-
tos com clientes estratégicos 
que irão assegurar a compra 
da produção. A norte-ameri-
cana Tesla, maior companhia 
de automóveis eléctricos do 
mundo, assinou um acordo 

em JAN.2022 para a com-
pra de 80% da produção da 
mina de Balama a partir de 
2025. A matéria-prima será 
exportada para a principal 
unidade de produção da Tes-
la, situada em Vidalia, Lou-
isiana (EUA). O recurso à 
graite moçambicana cumprirá 
um dos objectivos da Tesla, 
de redução da dependência 
da matéria-prima chinesa.

A Triton, por sua vez, che-
gou recentemente a acordo com 
a companhia chinesa Yichang 

Xincheng Graite que passará 
a comprar anualmente 10 mil 
toneladas, negócio que está 
assegurado para os próximos 
anos. Embora fortemente de-
pendente dos clientes chineses 
e com capitais chineses na sua 
composição, nomeadamente a 
JIGAO Information & Tech-
nology de Hong Kong (31%), 
entre os principais accionistas 
contam-se também a SG Hisco-
ck & Company (australiana) e 
investidores norte-americanos 
como o JP Morgan e Citigroup.

A aproximação à região dos 
principais focos de guerrilha co-
loca em causa investimentos de 
extração de graite concretiza-
dos e previstos de USD 350 mi-
lhões, com receitas iscais para 
o Estado de valor signiicativo.

As forças militares da 
SAMIM (contingente da 
SADC) estão concentradas 
entre Pemba, Mueda, Chai, 
Macomia e Nangade, en-
quanto que as forças ruan-
deses (RDF) patrulham Pal-
ma, Macomia, Mocı́mboa da 
Praia e Muidumbe, a norte 
e leste dos distritos poten-
cialmente crı́ticos da grafite.

Não existem presente-
mente recursos militares ca-
pazes de alargar o perı́metro 
de acção para todos os dis-
tritos da provı́ncia, poten-
ciando a repetição de um 
cenário de suspensão de um 
grande projecto mineiro. 
(Zambeze/África Monitor)
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Conselho Nacional da Renamo 
não resolve fracturas internas

O Conselho Nacional da Renamo, que teve lugar na Ma-
tola mais de três anos após a última reunião (Abril de 2019), 
denotou falta de debate interno e confirmou as divisões entre 
os apoiantes do actual presidente Ossufo Momade e aqueles 
que se reclamam herdeiros de Afonso Dhlakama.

Fontes do par-
tido acusam a 
direcção de não 
permitir que os 
membros dos 

órgãos internos se pronuncias-
sem sobre a situação política, 
não lhes concedendo tempo para 
o efeito, e de promover uma po-
lítica de “culto do lı́der”, com a 
distribuição de artigos de propa-
ganda com a imagem de Ossufo 
Momade, apesar das dificulda-
des financeiras do partido, re-
legando a posição histórica de 
Afonso Dhlakama para planos 
secundários. O encontro, que 
deveria ter durado dois dias 
(30-31 de Maio) acabou por 
decorrer apenas no primeiro 
dia, terminando a horas tardias.

Na presença de 120 con-
selheiros e cerca de 100 con-
vidados, a direcção de Ossufo 
Momade, dando seguimento ao 
comunicado emitido em Maio 
de 2022, criticou o recurso 
aos meios de comunicação so-
cial para tentar emitir opiniões 
contrárias à linha oficial do 
partido, acusando-os de “liber-
tinagem” e de promoverem a 
“anarquia” - mensagem diri-
gida a Manuel Araújo, edil de 
Quelimane, e a Ivone Soares, 
ex-chefe do grupo parlamen-
tar do partido, actual deputada 
e sobrinha do ex-lı́der, Afonso 
Dhlakama. Esta “entrada” mi-
nou o objectivo de promoção 
de união que muitos espera-
vam deste encontro e acabou 
por se confirmar com uma 
resolução aprovada no final do 
Conselho Nacional no sentido 
de proibir os membros de fala-
rem nos media sobre o partido.

Além de Manuel de Araújo 
e Ivone Soares, outras figuras 
do partido no tempo de Afonso 
Dhlakama têm vindo a afastar-se 
gradualmente da direcção. Entre 
os principais crı́ticos contam-se 
Manuel Bissopo, ex-SG demi-
tido por Ossufo Momade em 
Fevereiro 2019, e Elias Dhlaka-
ma, irmão de Afonso Dhlakama 
membro da Comissão Política 
Nacional e o principal candi-
dato derrotado no congresso de 
2019, que acusa Ossufo Mo-
made de adiar a discussão in-

terna e de entregar as decisões 
sobre o DDR ao governo e 
à mediação internacional.

O funcionamento interno 
tem sido uma das crı́ticas re-
correntes, tal como o recurso 
a “conselheiros” por parte de 
Ossufo Momade, do qual re-
sulta uma estrutura paralela, 
marginalizando quadros do 
partido próximos de Afonso 
Dhlakama. Ossufo Momade 
tem sido igualmente acusado de 
abandonar a famı́lia de Afon-
so Dhlakama nomeadamente a 
viúva (Rosária) e os cinco filhos 
de Afonso Dhlakama: Henri-
ques - que anunciou a sua pré-
candidatura à Presidente da Re-
pública para 2024 - Afonso Jr, 
Maria de Fátima, Isabel e Billal.

A ideia de que Ossufo Mo-
made mantém uma postura “ma-
cia” em relação ao Presidente da 
República e presidente da Freli-
mo, Filipe Nyusi, não foi reba-
tida. Alvo de crı́ticas continua a 
ser a aceitação de Ossufo Mo-
made tomar posse no Conselho 
de Estado, frente a Filipe Nyu-
si, depois de afirmar que não o 
faria, ao representar o reconhe-
cimento tácito dos resultados 
eleitorais na altura contestados 

e a legitimidade de Filipe Nyusi.
Um dos assuntos levantados 

pelos conselheiros foi também 
a decisão de abandono das as-
sembleias de voto nas eleições 
gerais de 2019 por parte dos 

representantes da Renamo no 
momento da contagem dos vo-
tos, facilitando fraude eleitoral. 
A questão icou sem resposta de 
Ossufo Momade e do SG André 
Magibire, a quem é atribuı́da a 
circular que esteve na base da 
decisão. Fortemente contesta-
do, ANM deverá ser substituı́do 
no próximo congresso, eventu-
almente a ter lugar no final do 
ano, após um segundo Conselho 
Nacional esperado para o 2º se-
mestre de 2022. O nome mais 
desejado para o cargo é Venân-
cio Mondlane, um dos depu-
tados mais activos do partido.

Dois dossiês dominaram 
ainda a agenda interna da Rena-
mo: o Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR) 
e a preparação das próximas 
eleições autárquicas (2023).

A fase actual do processo 
de desmobilização da ala mili-
tar da RENAMO, materializa-
da pelo DDR, tem vindo a ali-
mentar protestos contra Ossufo 
Momade. Oficialmente, dos 
5.221 combatentes da Rena-
mo registados no processo do 
DDR, foram desmobilizados e 
reintegrados 3.486 combaten-
tes e encerradas 10 unidades 

militares. O desmantelamento 
previsto de quatro bases-chave 
restantes da Renamo, consi-
deradas estratégicas (duas na 
Zambézia, Montepuez e Go-
rongosa, esta a base histórica), 

é considerado como o “ponto 
de não retorno” num proces-
so em que prevalece a falta de 
confiança da ala militar no Go-
verno da Frelimo e na própria 
direcção de Ossufo Momade.

Factores acrescidos de des-
confiança por parte dos prin-
cipais dirigentes da ala militar 
são os atrasos na integração 
de quadros da RENAMO na 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), na atribuição 
de terrenos e formação aos 

combatentes desmobilizados, 
na fixação de pensões, pelo 

facto de não terem descon-
tado para a segurança social, 
e na atribuição de projectos 
económicos e terrenos para 
a construção de habitações.

Alguns destes lı́deres da ala 
militar, nomeadamente aqueles 
que decidiram apoiar Maria-
no Nhongo, lı́der abatido do 
grupo dissidente Junta Militar, 
acusam Ossufo Momade de se 
encontrar ao serviço da Freli-
mo ou de ser complacente com 
a falta de garantias da parte do 
Governo e da mediação inter-
nacional, especialmente com 
Mirko Manzoni, o ex-embai-
xador suı́ço que desempenha 
a função de enviado especial 
do SG da ONU e secretário do 
grupo de trabalho criado para 
a implementação do DDR.

A preparação das eleições 
foi parcamente discutida no 
Conselho Nacional e não foi 
sequer abordado o dossiêr 
dos candidatos da Rena-
mo nas 56 autarquias em 
concurso no próximo ano.

A representação da Rena-
mo na CNE, onde o partido 
tem quatro dos 17 membros, 
é igualmente contestada pela 
oposição interna, que queria 
ver uma representação forte do 
partido, capaz de minimizar a 
possibilidade de novas fraudes.

Fernando Mazanga, ex-
-porta voz da Renamo e an-
tigo delegado provincial de 
Gaza, indicado por Ossufo 
Momade para a uma das vice-
presidências da comissão, em-
possada em Janeiro de 2021, é 
contestado pela proximidade a 
diversos membros da Frelimo. 
A necessidade de acompanha-
mento do próximo processo 
de recenseamento eleitoral e a 
credenciação a tempo dos re-
presentantes da Renamo nas 
mesas de voto, sob a respon-
sabilidade da CNE, são enten-
didas como duas condições 
para a minimização da fraude.

O actual momento polı́tico 
e económico do paı́s e as 
divisões na Frelimo poderiam 
potenciar a afirmação da Re-
namo, mas crı́ticos internos 
insistem na indisponibilidade 
de Ossufo Momade para unir 
o partido, perdendo o timing 
para marcar a agenda nacional. 
O ex-PR frelimista Armando 
Guebuza é, para muitos, con-
siderado o verdadeiro lı́der da 
actual oposição a Filipe Nyusi.
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Janfar Abdulai não deixa saudades

O partido Mo-
vimento De-
mocrático de 
M o ç a m b i -
que (MDM) 

afina a máquina para as elei-
ções autárquicas que terão lu-
gar a 11 de Outubro do próxi-
mo ano. O porta-voz do partido 
do galo, Ismael Nhacucue asse-
gura que sua formação política 
vai concorrer, em todas autar-
quias do país com olhos na re-
cuperação e ocupação de novos 
municípios, sendo que decorre 
a formação dos membros do 
partido em matérias eleitorais

Ismael Nhacucue assegura 
que o MDM pretende recupe-
rar os municípios de Quelima-
ne e Gurué na zona centro, e 
Nampula na zona norte, uma 
vez que foi na governação do 
MDM que as aludidas autar-
quias tiveram um rosto diferen-
te. O MDM está governar uma 
autarquia no país, o que o torna 
desafiante para os próximos 

pleitos, sendo que precisamos 
de alargar a base autárquica. 

”Há um trabalho já iniciado 
de organização dos membros 
que vão participar nas comis-
sões provinciais e distritais 
de eleições, tendo já o parti-
do entregue a lista dos mem-
bros que vão fazer parte do 
processo eleitoral”anunciou 
Nhacucue acrescentando que 
tudo está concluído e que o 
partido preocupa-se em do-
tar os membros de conheci-
mentos sobre matérias eleito-
rais nomeadamente a postura 
do membro da mesa de voto 
(MMV), o que é um delegado 
de mesa entre outros aspectos 
inerentes a todo jogo eleitoral.

É pretensão do Movimen-
to Democrático de Moçambi-
que que os membros estejam 
comprometidos com o pro-
cesso, de forma a evitar situa-
ções sobejamente conhecidos.

Diante disso Ismael Nha-
cucue salientou que no pro-

cesso eleitoral que se avi-
zinha, O MDM pretende 
reintroduzir a figura do con-
trolo de voto como forma de 
evitar a criação de condições 
para a ocorrência da fraude. 

Por exemplo, a figura do 
controlo de voto deverá ser 
capaz de recusar que um pre-
sidente da mesa lhe retire da 
sala por razões nada plausíveis, 

aliás são essas atitudes que de 
algum modo acabam prejudi-
cando os partidos da oposição, 
porque a partir do momento que 
um presidente age dessa forma 
cria situações de enchimento de 
urnas, desaparecimento das ur-
nas com apoio da polícia, o que 
prejudica o jogo democrático.

”É preciso também con-
solidar o cinturão do voto tal 
como ocorre nas cidades da 
Beira, Quelimane e Nampu-
la ou seja essas populações 
de algum modo não se con-
centram nos locais de votos 

para prejudicar o processo 
de votação. Mas, como for-
ma de controlar o voto”.

Para o MDM a juventu-
de moçambicana está deveras 
frustrada devido a falta de al-
ternância política resultante das 
recorrentes fraudes daí que há 
trabalho de base que decorre 
nos bairros, localidades, postos 
administrativos e outras para 
fazer perceber a juventude e a 
população no geral que o MDM 
continua esperança para todos 
os moçambicanos independen-
tes da sua filiação partidária. 

MDM sonha recuperar municípios da zona centro e norte

Ministro Magala: patrão de Nyusi quer “chapa 100”
Mateus Magala foi empossado esta terça-feira como novo 

ministro dos Transportes e comunicações em substituição 
de Janfar Abdulai, exonerado na passada segunda-feira. Na 
hora de troca de pastas, o ministro cessante considera ter 
deixado as sementes para o sucesso do novo titular da pasta.

Foram três anos 
de uma autênti-
ca seca e nulida-
de o consulado 
do desconheci-

do Janfar Abdulai. Os proble-
mas de transporte, particular-
mente urbanos, multiplicaram 
e sem nenhum horizonte. Aliás, 
muitas das vezes mesmo com 
soluções em suas mão não foi 
capaz de tomar as melhores 
decisões. A juntar a isso Abdu-
lai foi incapaz de organizar o 
sector o que mostrou descon-
trolo total das suas actividades.

O novo ministro carrega um 
fardo muito pesado não apenas 
no que diz respeito ao transpor-
te de passageiro, que vai ser a 
sua grande dor de cabeça mas 
também no que respeito as 
empresas e institutos públicos 
por ele tutelado. A cabeça está 
a novela, que já vai em muitos 
capítulos, sobre a produção de 
cartas de condução, as solu-
ções que se precisa no sector 
das telecomunicações para 
não falar da falida Linhas Aé-
reas de Moçambique (LAM).

Tornou-se conhecido na es-
fera pública em Moçambique, 
quando foi nomeado Presiden-
te de Conselho de Administra-
ção (PCA) da empresa estatal 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), a 25 de Agosto de 
2015, uma função que exer-
ceu até 2018, altura em que 
passou a assumir as funções 
de vice-presidente dos Recur-
sos Humanos e Serviços Ins-
titucionais do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD), 
cargo que desempenhou até 
sua nomeação como ministro.

Entretanto, Falando no 
empossamento de Mateus Ma-
gala para o cargo, Filipe Nyu-
si lembrou que o sector dos 
Transportes e Comunicações 
congrega áreas nevrálgicas e 
transversais a toda a governação. 

O Chefe do Estado exigiu 
ao ministro dos Transportes 
e Comunicações e sua equi-
pa que encontrem soluções 
adequadas para colmatar os 
problemas que afectam o fun-
cionamento do sector, com con-
sequências para a população. 

Um dos constrangimentos 
que emperra o cumprimento 
com sucesso da agenda go-
vernativa é, segundo ele, o 
facto de os moçambicanos te-
rem dificuldades em se faze-
rem presentes aos locais que 
pretendem porque não têm 
acesso ao transporte rodovi-
ário, fluvial, marítimo e aé-
reo. E frisou que tal se deve 
à falta de transporte em qua-
lidade e quantidade. E quan-
do há os custos são elevados. 

“Um transporte disponível, 
acessível e fiável é essencial 
para que as crianças cheguem 

cedo à escola, os jovens cum-
pram as suas obrigações e co-
nheçam o país e os adultos 
cheguem a tempo ao serviço 
e o façam com o conforto ne-
cessário, os comerciantes fa-
çam chegar os produtos, bens 
e serviços de e para qualquer 
ponto do país”, comentou. 

Disse ao novo titular da 
pasta dos Transportes e Comu-
nicações para prestar também 
uma grande atenção às empre-
sas públicas, como Aeropor-
tos de Moçambique, Linhas 
Aéreas de Moçambique e a 
Tmcel, pela sua importância 

na economia nacional. Toda-
via, reconheceu que a situação 
económica e financeira destas 
empresas se caracteriza por 
balanços que evidenciam altos 
níveis de vulnerabilidade. “Na-
turalmente que essas empresas 
não se comportam da mesma 
forma, pois há aquelas que no 
fim do ano depositam nos co-
fres do Estado algum dinheiro”, 
disse o estadista moçambicano, 
orientando Mateus Magala a 
dar seguimento à reestrutura-
ção destas firmas, mediante um 
plano assente em pressupos-
tos realistas e objectivos, cuja 
evolução pode ser, na óptica de 
Nyusi, progressiva em função 
da rentabilidade da empresa. 

“Vai ser difícil, mas não 
podemos hesitar. Precisamos 
de avançar para pôr o país a 
andar”, encorajou. Desafiou 
ainda Magala a produzir um 
plano mais incisivo que con-
duza ao redimensionamento 
dos activos das empresas do 
sector, alguns dos quais sem 
plena utilização, como é o caso 
do Aeroporto Internacional 
de Nacala, e à revisão de toda 
a linha estratégica de produ-
tos a oferecer, colocando o 
primado da sustentabilidade 
económico-financeira como 
a bússola da acção de gestão.
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Conselho de Administração
Arminda Janfar

 l África do Sul: Ciryl  Ramaphosa “os mesmos golpes de sempre” – ANC  
quer substituir antes do fi m do mandato?...

 l Apelamos a reparação pela AdRM do bujão que verte água…

É uma quarta-
-feira de manhã, 
com relógio a ir 
para 11 horas. 
Maputo, esta 

“Cidade das Acácias Vermelhas 
e Jacarandás”, que é orgulho do 
mayor, Dr. Eneias da Conceição 
Comiche está com uma tempera-
tura amena, neste dia 8.6.22, com 
temperatura a ir até 27º Celsius.

Pena é que o Conselho Mu-
nicipal de Maputo não acelera 
a poda de árvores, fazendo uma 
campanha sem precedentes, en-
volvendo pessoal eventual e ter as 
avenidas, ruas e pracetas, com este 
Sol, que só nesta “Pérola do Índi-
co” se saboreia. Deveria, em nosso 
modesto entender, o Vereador da 
Arborização pegar o exemplo da 
Vereação que trata do Cemitério de 
Lhanguene, que conseguiu depois 
de muita lufa-lufa com os familia-
res, deixar o Cemitério de Lhan-
guene, “muito bonito”, limpo.

Chego ao Abfc e lá estava o 
Pedro posicionado para o nosso 
habitual “bate-papo”, pontual-
mente à hora marcada, parecendo 
a “mania” de um amigo meu que 
trabalhou há tempos em Lon-
dres, que nunca chega atrasado 
aos encontros. Diz-me sempre: 
“Para mim, oh Rodolfo, o horá-
rio (hora marcada) é sagrado”.

Os ingleses e outros povos, 
têm as economias a crescer e 
mais robustas, porque, habitual-
mente estão com ele, o relógio 

no pulso (agora substituído por 
esse “pequeno computador”, o 
telemóvel. Tudo funciona den-
tro do horário, enquanto que nós 
ainda vamos às cerimónias fú-
nebres de 8º dia no meio da se-
mana e fi camos lá todo o dia, por 
exemplo, e nalguns casos até à 
noite. Aqui na terra dos “cunha-
dos” os funerais são aos Sábados.

A problemática dos povos do 
terceiro mundo, que agora nos dão 
a bacela* de povos em vias de de-
senvolvimento (para não “zangar-
mos”) é não ter a noção de tempo.

- “Com que então continu-
amos a verifi car que na “Ci-
dade das Acácias Vermelhas” 
encontramos defronte do Hospi-
tal Central de Maputo, doentes 
mentais?...” – provoca logo à 
partida, o Pedro, quando a garço-
nete nos serviu aquilo que mais 
aprecio, café com pastel de nata 
e chá com bolo de coco para ele.

-Já havíamos falado naquele 
tempo, que a problemática de do-
entes mentais a deambular de um 
lado para outro, demonstra o quão 
a sociedade se vai- usando a gíria 
militar – marimbando. – explico.

- “O mais caricato disso su-
cede nalguns casos defronte do 
HCM (Hospital Central de Mapu-
to), que tem como manda-chuva o 
Dr. Mouzinho Saíde, que o Presi-
dente da República Filipe Jacinto 
NYUSI, “sacrifi cou-lhe” das fun-
ções de vice-ministro de Saúde 
para a de Director-Geral da maior 

unidade sanitária de Moçambi-
que…” – tu sempre dizias isso.

-A gestão deste hospital 
dá pano para mangas, mas há 
tempos até se pensava em ter 
um Conselho de Administra-
ção para o HCM… - recordo 
ao Pedro depois da garçonete, 
com sorriso habitual nos servir.

- “Não há maneira de 
ver a problemática de doen-
tes mentais minimizada?...”

- Eu julgo que o Ministro 
de Saúde, Professor Doutor Ar-
mindo Tiago, depois da “batata 
quente” da COVID, deveria levar 
esta problemática para as reuni-
ões do Governo de Moçambique, 
por ser um assunto, como está 
agora na moda – TRASNVER-
SAL – pois a ministra de Género, 
Criança e Acção Social, Nyelete 
Mondlane tem a sua quota parte 
e neste caso a Província de Ma-
puto, tem de estar envolvida…

- “Não entendo…”
-A Provincia de Maputo pos-

sui o Hospital Psiquiátrico do 
Infulene, para onde são transfe-
ridos os doentes que devem fi car 
mais tempo em regime de inter-
namento, por isso esses doentes 
mentais que deambulam pelados, 
deveriam ser levados por uma 
“Brigada” que deveria ter ele-
mentos da Saúde (podem reagir 
ao serem levados para os carros, 
mas os técnicos aprenderam como 
convencê-los e em último caso 
aplicar-lhes a pica), pessoal da Gé-

nero, Criança e Acção Social e do 
Ministério do Interior (PRM) ou  
CMM (PM - Polícia Municipal).

- “Tens razão!... Já abor-
damos há tempos, mas como 
alguns Assessores de Impren-
sa de ministros, não lêem estes 
jornaizinhos e não põe na mesa, 
passa tanto despercebido” … 
dizias sempre, recorda o Pedro.

-Esta maka** tem de ser 
resolvida, já viu nós na capital 
de Moçambique, Maputo, na 
Zona Nobre, estarmos com os 
nossos fatos lindíssimos, toda-
via, no passeio ao lado, mulher 
sem roupa ou homem pelados 
(a amostrar as partes genitais)?...

- “Como nos classifi cam vi-
sitantes (nacionais e estrangei-
ros, turistas) que nos visitam?...”

-Se não houvesse instituições 
específi cas aí sim, mas temos o 
Hospital Central de Maputo, o 
Ministério da Saúde e o Ministé-
rio do Género, Criança e Acção 
Social próximo das avenidas, onde 
amiudadamente se dá estes casos. 
Na Baixa e no Alto Maè, também, 
pois, isso acontece devido à nossa 
“indiferença”. Quantos directores 
nacionais e chefes de Departamen-
tos que até julgam na sua “ingenui-
dade” vão, quando me lerem: “Oh 
Rodolfo, isso é com os familiares” 
…É passar a bola para o lado…

- “Responderias 
sempre: uma ova!...”

Despedimos com o Pedro, 
mas eu expliquei que o Presiden-

te da África do Sul, está alvo de 
uma cabala, igual àquela que le-
vou Thabo MBeki à destituição e 
o ANC colocou Vice-Presidente 
Jacoob Zuma, para Presidente da 
Republica, Jacoob Zuma, todavia, 
a estória repetiu-se que foi “em-
purrado” antes do fi m do manda-
to, “subindo” o Vice-Presidente 
Ceryl Ramaphosa, para Presidente 
e agora lhe põe “cobras e lagar-
tos”. Chikuembos*** no ANC, 
que precisa de um grande nha-
mussorro**** para diagnosticar. 
Ou não será? Escrevo a 8.6.2022 
(Quarta) e depois vamos assistir 
o fi lme: uma longa-metragem…

N.A. - Finalmente, apela-
mos à AdRM (Águas da Região 
de Maputo) a reparar o bujão na 
Av. Ahmed Sekou Touré n.º 549, 
que verte constantemente a água 
no passeio, mas curiosamente, 
não só os moradores não infor-
mam, mas também o pessoal da 
distribuição das facturas não re-
portam, como deveria ser norma.

bacela* língua tson-
ga, que signifi ca oferta.

maka** - língua tson-
ga que signifi ca problemática

Chikuembos*** - língua 
tsonga que signifi ca mistérios

nhamussorro**** - língua 
tsonga que signifi ca, curandei-
ro, adivinho, que faz consultas 
com amuletos (não confun-
dir com medico tradicional, 
que cura doenças, como asma 
e epilepsia, por exemplo).

Como deixar doentes mentais a deambular 
na via pública na cara de todos nós?...

MaPuTaDasF R a N C i s C o  R o D o l F o

Saúde mental na Cidade de Maputo:
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O a s s é d i o 
sexual ou a 
perseguição 
q u e  t e n h a 
p o r  f i m  a 

obtenção de favores sexuais 
são  t ambém formas  de 
descriminação que violam 
claramente os direitos cívicos.

Registam-se,  na nossa 
sociedade e até mesmo a 
nível internacional, muitos 
casos de mulheres vítimas de 
perseguições sexuais ou outras 
condutas verbais ou físicas 
de natureza sexual quando 
procuram emprego ou ascensão 
na carreira profi ssional. Ocorre 
também com alunas, que são 
chantageadas nas escolas em 
troca de favores sexuais. 

A aceitação ou rejeição desse 
tipo de conduta insidiosa, seja 
explícita ou implicitamente, 
de alguma forma afecta quem 
está à procura de emprego, 
ou mesmo o seu emprego 
se já estiver empregada, 
podendo tais atitudes pérfi das, 
interferir no desenvolvimento 
da sua actividade laboral, 
po i s  t a l  cons t i t u i  uma 
f o r m a  d e  h o s t i l i d a d e .

Ofender e zombar de alguma 
mulher no seu local de trabalho 
ou na escola também fazem 
parte da perseguição sexual. 
Por exemplo, quando um 
professor na escola, colégio ou 
universidade, ou mesmo um 
colega de turma ou de serviço 
faz sentir a uma mulher que ela 
deve remover o seu véu, isso 
cria um ambiente de hostilidade.

Infelizmente,  isto está 
a acontecer às mulheres 
muçulmanas nas escolas e 

nos locais de trabalho neste 
nosso Moçambique laico, 
o  que  é  uma forma de 
intolerância religiosa, e também 
uma perseguição sexual.

Qualquer comentário em 
que se faça sentir à mulher, 
que a forma como ela se veste 
é inaceitável, é indesejável, 
pois transmite-se a percepção 
de  que  a  modést ia  não 
é para ela uma boa opção.

O objectivo do uso de 
roupa é cobrir a vergonha e 
as partes do corpo da pessoa 
que não devem estar expostas, 
e não impressionar os outros.

Portanto, expor qualquer 
parte do corpo considerada de 
vergonha, é algo indecente.

Segundo a  prát ica,  as 
mulheres crentes de todas as 
religiões, sempre usaram véu 
e o seu vestuário era largo, 
cobrindo completamente os seus 
corpos. E elas usavam lenço que 
cobria o seu cabelo, o que ainda 
hoje se verifi ca até mesmo na 
nossa cultura moçambicana.

C o n s t a  n a  B í b l i a , 
G é n e s i s  2 4 :  6 4  -  6 5 :

“Rebeca também levantou 
seus olhos e viu Isaak, e desceu 
do camelo. Ela perguntou 
ao servo: “Quem é aquele 
homem que vem pelo campo 
ao nosso encontro”? E o 
servo respondeu: “Este é o 
meu senhor”. Imediatamente 
Rebeca cobriu-se com o véu”.

E  c o n s t a  t a m b é m 
no Coríntios 11:  5 -  6:

“Paulo escreveu na sua 
primeira carta aos coríntios: 
“Se a mulher não usa véu, 
mande cortar os cabelos! Mas se 
é vergonhoso para uma mulher 

cortar ou rapar os cabelos, 
então que se cubra com o véu”.

Saliente-se que na comunidade 
cristã, há muitas irmãs de 
caridade que ainda usam o véu. 

Por tanto ,  uma mulher 
crente sentir-se-á embaraçada 
ao destapar o seu cabelo, da 
mesma forma que se sente 
embaraçada ao destapar o seu 
peito. Por isso, se alguém lhe 
disser na escola ou no serviço 
para ela destapar o seu cabelo, 
tal é como se se lhe estivesse 
a pedir para tirar a blusa.

Muita gente no Ocidente 
pensa erradamente que o uso 
do véu pela mulher muçulmana 
é uma forma de opressão ou 
humilhação. Eles julgam que 
ao dizerem às mulheres para 
destaparem a cabeça ou parte 
do seu corpo, estão a libertá-
las. Mas, na realidade, a mulher 
muçulmana vê nestas tentativas, 
a vontade de humilhá-las ou 
subjugá-las à opressão, para 
que assim percam a modéstia.

O uso do véu identifica a 
mulher como sendo muçulmana.

Torna-se óbvio para os que 
estão familiarizados com 
os ensinamentos básicos da 
religião, que a mulher que se 
cobre com o véu é praticante 
da religião que professa. Por 
isso ela se apresenta assim, 
com este seu comportamento, 
como uma mulher que tem 
sempre presente a modéstia, 
proclamando ao mundo à 
sua volta, que se respeita a si 
própria e espera ser tratada 
com respeito e dignidade.

Não nos devemos enganar 
a nós próprios, pois o nosso 
vestuário identifica-nos. A 

nossa forma de vestir, seja ela 
neo-nazi, play-boy, play-girl, de 
vaidade, de extravagância, etc., 
mostra o que na realidade somos.

Portanto, o vestuário da mulher 
reflecte a sua personalidade.

A mulher  muçulmana 
acredita fortemente que ao 
se expor, está se entregando 
à humilhação e aos perigos.

Quando se olha para as 
estatísticas de violações e 
raptos, concluem-se claramente 
os factos. O seu véu constitui 
um escudo contra a imodéstia.

Com que direito um professor 
na escola, ou um director ou 
gerente numa empresa, exigem 
que a aluna ou funcionária tire o 
lenço ou o véu, expondo assim 
uma parte do seu corpo que por 
vontade própria não quer expor? 
Quem lhes outorgou o direito 
de dizer o que a mulher deve 
apresentar como vestimenta?

Se se continuar a permitir 
este tipo de perseguições à 
mulher, não nos admiremos que 
um dia se imponha o tipo de 
roupa menor que ela deve usar.

As mulheres têm o direito 
de considerar a modéstia 
como uma virtude, ainda 
q u e  s e j a  c o n t r a  v o z e s 
discordantes, pois vestir-se 
com sobriedade é para a mulher 
muçulmana, como envergar 
um uniforme que a protege. 

As mulheres foram criadas 
como esposas, mães das nossas 
crianças, fi lhas dos nossos pais 
e irmãs umas das outras. Não se 
deve permitir que se continue 
a envenenar as suas mentes. 
Elas devem ser respeitadas.

Infelizmente, hoje em dia, 
as mulheres mais bem pagas 

nos meios não religiosos, são 
as que satisfazem as fantasias 
dos homens, como é o caso 
das actrizes, dos modelos ou 
mesmo das dançarinas exóticas.

A nossa sociedade foi 
edificada e desenvolvida à 
volta do conceito de satisfação 
e prazer ao homem, sendo as 
mulheres um mero objecto 
que abusivamente se usa para 
a satisfação de tais prazeres.

Tudo o que se pretende 
é  q u e  h a j a  l i b e r d a d e , 
mas sem consequências.

A mulher muçulmana tem o 
direito de impor limites e dizer 
basta! Não deve permitir ser 
julgada pela sua aparência. Tem 
o direito de agir sem ter que 
agradar a quem quer que seja 
que pretenda retirar-lhe o véu.

Quando se exige que a 
mulher tire o seu véu, está-
se a dizer que enquanto ela 
não revelar a sua sexualidade, 
não é nada. Está a recusar-se-
lhe o direito à sua dignidade.

Portanto, se alguém lhe 
disser hoje que deve remover 
o seu véu, é provável que 
amanhã se lhe diga para 
remover a sua dignidade, a 
sua honra, a sua protecção 
e o seu estado feminino.

As mulheres muçulmanas 
devem sentir-se orgulhosas do 
vestuário que usam, e orgulhosas 
de serem reconhecidas e 
respeitadas por aquilo que são.

Num país laico, os seus 
cidadãos têm a liberdade 
de praticar ou não praticar 
a religião, pelo que vamos 
respeitar a opção de cada 
um, para que todos possamos 
viver em paz e harmonia.

A perseguição Sexual
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Em verda-
de, o que é 
nosso por 
herança na-
tural e cul-

tural constrange-nos, en-
vergonha-nos e nos desonra 
sobremaneira, de outra ma-
neira não há como compre-
ender o evidente abandono 
dos nossos hábitos e costu-
mes, das nossas tradições, 
das nossas línguas, da nos-
sa cultura, da nossa própria 
identidade.No domínio dos 
debates académicos e re-
lacionados, com toda uma 
infl uência de teorias globa-
lizantes ou modernizantes, 
esta realidade é explicada, 
argumentada e defendida 
como algo normal, um es-
tágio inevitável do próprio 
desenvolvimento, mas que, 
na essência, isso não pas-
sa de um outro modo de 
alienação, uma irrefl ectida 
aceitação e acomodação 
de tudo quanto nos chega 
sabe-se lá de onde, com 
um único propósito de 
nos despir por completo, 
e fi carmos única e exclu-
sivamente com roupas em-
prestadas e todos os riscos 
associados aos bens alheios.

Não há como compre-
ender um natural e residen-

te na província de Sofala 
que não sabe falar Cise-
na ou Cindau como não é 
descabido um natural e 
residente de zavala, sul de 
Inhambane, não saber falar 
o Txitxopi, e um residente 
e natural de Gijá que não 
sabe falar Changana, é um 
total absurdo, numa análi-
se lógica e racional. À se-
melhança do que acontece 
com todos os outros nou-
tros quadrantes do mundo, 
nós os moçambicanos de-
víamos primeiro saber falar 
as nossas línguas e depois 
as outras, saber cantar, dan-
çar e fazer as nossas coisas 
e depois as dos outros, 
pois isso seria uma verda-
deira evolução, mas o que 
acontece é simplesmente 
um fenómeno que precisa 
ser estudado e tipifi cado. 
Não há quem duvide sobre 
a história da língua ofi cial, 
o Português, como ela apa-
receu e como ela acabou 
sendo língua de todos nós, 
mas ela não deve ser as-
sumida como uma língua 
de exterminação das lín-
guas autóctones, próprias 
das comunidades nativas.

A ignorância destas lín-
guas por parte de conside-
rável número de moçam-

bicanos, sobretudo jovens 
nascidos nas últimas três 
décadas e de alguns, víti-
mas da campanha “civili-
zacional” do indigenato, é 
indisfarçável e profunda-
mente lamentável, porque 
o que identifi ca o nosso 
país dentro e fora das nos-
sas fronteiras não é a Lín-
gua Portuguesa, mas sim 
outros valores, isto é, falar 
Português no estrangeiro 
não é tudo para ser identi-
fi cado como moçambica-
no. Então, há que pensar e 
refl ectir em nós, e perceber 
a necessidade de nos preo-
cupar com a nossa identi-
dade, para sermos efectiva-
mente únicos e sem igual, 
sempre que necessário.

Com preocupação vi-
venciei num culto religioso 
uma cena incrédula; o bis-
po, na hora de pregar, numa 
comunidade maioritaria-
mente falante duma língua 
x, nativa, pediu a um crente 
que lesse as escrituras em 
Português e depois ele mes-
mo leu naquela língua x, e 
depois se desculpou de tê-
-lo feito, dizendo, em jeito 
de pergunta, que a maioria 
dos jovens não entende a 
mesma língua. E houve um 
uníssono brando de entre 

os jovens, respondendo que 
não percebem a tal língua. 
É verdade que a maioria 
desta juventude descende 
da geração deste bispo, fa-
lante desta língua x, entre-
tanto ela não fala a língua 
dos pais, e estes, em alguns 
casos, não falam a falam a 
língua falada pelos fi lhos. 
Esta realidade pode reme-
ter a várias explicações, de 
entre as quais a concepção 
social e de alguns pais de 
que a língua x não deve ser 
aprendida pelos seus fi lhos 
porque ela é assado e gui-
sado sem sal nem molho.

Uma questão fi ca sem-
pre para o ar: o que então 
se lega aos nossos fi lhos? 
Língua? Claramente não! 
Danças? Também não! 
Quem hoje dança Timbi-
la, Makhwaye, Txinveka, 
Nyawu, Mapiku, Nyabha-
ru, Xigubhu, Zore? Culi-
nária? Também nem tanto! 
Muitas das nossas iguarias 
estão sendo descartadas. 
Quem hoje adopta nossa 
medicina? Talvez na pe-
numbra da noite, porque à 
luz do dia todos falam mal 
dela, aliás vilipendiam-na, 
chamam-na como um ab-
surdo, mas é esta que asse-
gurou gerações e gerações 

passadas. Que ainda faz os 
nossos jogos, e divertimen-
tos? Anda-se pelos bairros 
todos, pelas comunidades 
e pouco de vê desses jogos. 
Em fi m, assumimos uma 
missão de nos libertar dos 
nossos valores identitários 
e assimilar outros, viven-
do como fi eis imitadores.

Em verdade, percebe-se 
que são poucos com sen-
sibilidades sobre estes as-
pectos, profundos de uma 
sociedade, de um povo; 
quando um dia abrirmos a 
vista estaremos há tantas 
milhas de distancia de sepa-
ração entre o espelho e nós, 
sentir-nos-emos estranhos 
de nós mesmos, mas o medo 
de resgatar a identidade será 
total, e viveremos como 
falsos e com uma história 
falsa. Há sociedades, todos 
disso sabem, que lutam em 
preservar e perpetuar tudo 
que lhes identifi ca, tudo que 
identifi cou seus ancestrais, 
porque tudo morre, mas a 
cultura, a língua, a histó-
ria e a identidade de um 
povo não morrem, mesmo 
as grandes e prolongadas 
maldades cometidas por 
certos homens em todo o 
mundo não conseguiram 
acabar com tais valores. 

As Nossas Línguas, todo o 
Património Cultural: Um Legado 
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Douglas MaDjila

  

Editorial
A Renamo não sabe 

fazer politica!

Esta é uma verdade que se vai construindo a cada dia que passa. 
A Renamo não sabe fazer política, ou então quando dissimula 
que a faz, fá-lo de forma leviana. É que não se pode conceber 
que um partido já maduro continue a evidenciar sinais de que 
não tem horizonte, apresentando discursos insonsos, de jaez 

fofoqueiro. Há dias foi realizado o conselho nacional, donde se esperava 
saissem ideias e decisões claras. Mas o que se viu foi uma tentativa de 
pulsaçãco de uma Renamo moribunda. E como se diz em gíria popular, as 
aves, tal como os anjos, têm o grave defeito de voar quando os queremos 
apanhar. A perdiz, símbolo da Renamo, é uma ave bem conhecida no pano-
rama político nacional pelas suas diatribes na arte do voo. Ora em diagonal 
ora em flecha, a perdiz confunde muitas vezes o espaço na natureza. Nunca 
se sabe exactamente para onde se dirige esta astuta ave quando levanta 
voo. Voos acrobáticos, sabáticos, capazes de admirar o próprio diabo. Em 
política está a acontecer este macabro fenómeno, levando os moçambicanos 
a conjecturar muitas facetas sobre a real pretensão do partido Renamo. 

A Renamo, quando meio mundo julgava que depois da morte de Afonso 
Dhlakama, por razões por demais conhecidas, iria esvoaçar rumo à capi-
tal do país, espaço politicamente aprazível no sentido de que congrega 
embaixadas, reside o seu maior adversário e paralelamente parceiro nas 
negociações, eis semanas atrás e contrariamente ao que seria a obra de bico 
da Renamo, conseguindo agregar as duas alas e se converter em partido 
sincronizado, direccionado e sobretudo altruista, na perspectiva de supor-
tar os embates, nada disto parece ser o que se vai seguir. A Renamo vai 
continuar dividida entre aves de capoeira e aves de mato, ou seja, a ala de 
Ossufo e uma outra ala digamos sem nome, cada qual puxando o farelo a 
seu lado. Uns vão recebendo mordomias na capital do país, e outros dei-
xados na sarjeta. E por aqui fica a interrogação. Quem tem força na (nova) 
Renamo? A Renamo perde, se assim quisermos assumir, com este seu novo 
protagonismo pós-Dhlakama, a grande oportunidade de se transformar num 
verdadeiro partido político, isto é, num partido que tem um perfil político 
claro, uma estratégia que define as linhas políticas na base das quais ela vai 
lutar politicamente pelos seus objectivos, ao mesmo tempo que contribui 
com a sua presença para a consolidação da democracia em Moçambique. 

Cogitávamos deste lado que a Renamo devia usar da sua autoridade 
militar para ajudar na sua transformação em partido político e de tantos 
voos que a perdiz realizou, de tantos ataques a que sobreviveu e escapou, 
esta ave política já devia saber que um partido político nada mais é senão 
uma associação de pessoas vinculadas por ideias e crenças comuns, em 
torno de um programa, com a finalidade de obter o poder mediante o su-
frágio, para que o dito programa seja executado no governo. Um partido 
é um grupo social de relevante amplitude destinado a arregimentação 
colectiva, em torno de ideias e de interesses, para levar seus membros a 
compartilharem do poder decisório nas instâncias governamentais. Em 
outras palavras, o partido político é uma pessoa jurídica composta por 
um grupo de pessoas ligadas pelo anseio comum de aceder ao poder. Mas 
assim desta maneira não é fácil pensar e fazer política.Seria importante 
que na Renamo fosse aberto um grande debate sobre o seu partido na 
perspectiva de definir o que permanece constante e o que foi esquecido 
para procurar descobrir o que o partido pretende ser no futuro, e qual o 
seu papel na nação. A ave não pode ficar a viver dos tempos de glória. 
Há por aí tanta ave de mau agoiro. Politicamente elaborando, pois claro!

Tudo começa com o estrondoso périplo do líder da 
Nova Democracia pelas províncias do norte e centro 
do país. Foram momentos visivelmente emocionan-
tes, Salomão Muchanga foi recebido com o mais 
alto ulular dos cidadãos daquelas províncias. Na 

verdade o que não se sabia era a verdadeira razão da sua visita, 
se bem que, Muchanga deixava claro pelas conferencias de 
imprensa que nunca precisou de razões especificas ou especiais 
para estar junto do seu povo, que era importante para si e os 
seus encontrarem-se sempre que possível, que diferentemente 
de outros partidos a união na Nova Democracia não é um mero 
discurso e muito menos ocasionada por campanhas eleitorais. 

Estas falas vindas de uma liderança partidária, demonstraram 
mesmo que se pode sonhar ainda com a existência de políticos 
sérios no nosso país. A media tratou essas falas com a conside-
ração merecida. Os outros partidos com certeza acompanha-
ram também os dizeres de Salomão, o da perdiz com certeza 
tanto que, ouvem-se até agora os sininhos de paixão amorosa 
do edil de Quelimane pela Nova Democracia, deve ter sido 
mesmo pelos sinos, visto que, por esta paixão a media até foi 
medir as palpitações do Araújo e claro que foi em vão pois 
qualquer coração recusa-se a admitir a sua fraqueza. Portanto, 
o edil de Quelimane acostou-se a cortesia e saiu-se bem, aliás 
saíram-se bem porque o líder do ND ao ser questionado a res-
peito, afirmou tratar-se de meras boas maneiras democráticas.

Passam já algumas semanas depois destes acontecimentos 
todos, porém a semana passada trouxe-nos mais uma revelação 
proveniente do périplo do novo democrata. Parece que Salomão 
Muchanga estava de um certo modo dando aulas de como se deve 
fazer política à Ossufo Momade e, diga-se, não deve ter assimi-
lado a matéria da melhor forma. Ossufo Momade decidiu então 
copiar nas terras sulistas o que seu professor, Salomão Muchanga, 
registara em terras nortenhas e, deu para perceber que este aluno 
não estava totalmente atento à aula dada pois, o seu exercício foi 
um fracasso, portanto, é melhor que a esta altura o presidente da 
RENAMO esteja na bela rosa de Maxaquene sanando dúvidas em 
relação aos erros cometidos no seu estágio político no sul do país.

E porque somos pela democracia, não criticamos negativa-
mente, a atitude corajosa de Momad em tirar lições de Mu-
changa não,  pelo contrário incentivamos, aliás que os outros 
mais de vinte e cinco partidos que só se fazem presentes às 
eleições comecem também a seguir o exemplo de Ossufo 
Momad, procurar por uma liderança para seus partidos e 
começar a fazer política, que não se acanhem tudo começa 
assim, é errando que se aprende, vão as aulas do professor 
Salomão com Ossufo Momad, saiam do mato e acresçam a 
turma. A perdiz perdeu as asas e caminha em direcção a chama.      

Perdiz aterra no mato 
e cede a pista ao ND

Douglas MaDjila
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FACTOS CONTEXTUAIS

_Aproximadamen-
te 80% dos condutores 
acreditam que estão num 
nível de prestações aci-
ma da média e que os 
outros é que estão num 
nível baixo. Isto é, são 
os outros que estão mal 
preparados e eles não.

_ Muitos condutores, 
numa situação normal, 
têm bons comportamen-
tos de condução, no en-
tanto, quando não gerem 
bem o tempo e já estão 
atrasados para chegar 
ao seu destino, passam 
a conduzir com pressa e 
sob stress, situação em 
que facilmente se en-
volvem em acidentes;

_Numa acção de 
análise comportamen-
tal, dos condutores mo-
çambicanos em circu-
lação nas vias públicas, 
constatou-se o seguinte:

a)Omitem a respec-
tiva sinalização quando 
pretendem mudar de di-
recção ou de uma via de 
trânsito(fi la) para outra;

b)Não param no sinal 
Stop;

c)Não respeitam o 
peão mesmo estando na 
passadeira;

d)Não deixam espaço 
de segurança sufi ciente 
em relação ao veículo da 
frente;

e)Circulam em velo-
cidade excessiva para as 
condições do ambiente 
rodoviário que enfren-
tam;

f) Não respeitam o 

sinal luminoso amarelo 
dos semáforos;

g) Não respeitam ou 
não conhecem as regras 
de prioridade de passa-
gem nos cruzamentos, 
entroncamentos e rotun-
das.

_A OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde) 
no que se refere à si-
nistralidade rodoviária, 
em termos de saúde pú-
blica, considera como 
uma epidemia social 
e a principal causa de 
morte por traumatismo;

Infelizmente, o Có-
digo da Estrada não nos 
dá soluções para todas 
as situações de trânsi-
to, nem para todos os 
problemas com que nos 
defrontamos enquanto 
condutores. Ou seja, não 
nos oferece a garantia de 
que os outros utentes da 
estrada vão cumprir as 
regras, sendo por isso 
que torna-se necessário 
tomar estratégias de pre-
visão e de antecipação 
a eventuais situações 
perigosas. Muitos dos 
conhecimentos e técni-
cas de evitar acidentes 
rodoviários adquirem-se 
frequentando um curso 
de condução defensiva.

ATITUDE CORRECTA

Antes de se sentar ao 
volante de um carro re-
fl icta sobre o seu esta-
do emocional, físico e 
mental. Acredite que o 
resultado e a qualidade 
da sua condução depen-

dem especialmente de si 
e do seu comportamento.

SEJA TOLERANTE

Não espere que to-
dos os condutores sejam 
perfeitos. Cometem-se 
muitos erros. Efectuam-
-se manobras proibidas e 
perigosas. Se pensar um 
pouco, verá que por ve-
zes você também come-
te erros. A maioria dos 
condutores pensa que 
não são falíveis e que 
os outros é que condu-
zem mal, mas isso não 
corresponde à verdade. 
Uma vez que todos os 
condutores podem come-
ter erros e você também, 
então adopte uma pos-
tura de tolerância para 
com os erros dos outros.

DÊ O EXEMPLO

Quando você se pre-
parou para tirar a carta 
de condução, queria que 
no dia do exame tudo 
lhe saísse bem. Então, 
agora que possui expe-
riência de condução, se 
optar pelo mesmo desejo 
de fazer tudo bem como 
no dia do seu exame, vai 
ver que conseguirá dar 
bons exemplos aos outros.

DESCONFIE SEMPRE

Durante a condução, 
na interligação com os 
outros utentes da via pú-
blica, lembre-se sempre 
de que algo de imprevisto 
pode acontecer. Não par-
ta do princípio de que to-
dos conhecem ou aplicam 

bem as regras do Código 
da Estrada, até porque sa-
bemos que no nosso país 
muitas cartas de condu-
ção foram adquiridas de 
forma fraudulenta sem 
terem passado pela for-
mação em escola de con-
dução. Por esta razão, 
esteja sempre vigilante. 
Faça previsões e anteci-
pações do que pode vir a 
acontecer com base nos 
índices que vai captando 
no ambiente rodoviário 
em que está a conduzir.

AVALIE O PERCURSO E A SUA 
DURAÇÃO

Muitos acidentes acon-
tecem porque os conduto-
res se encontram atrasados 
e, na tentativa de recuperar 
o tempo, praticam veloci-
dades excessivas,deixam 
de respeitar as regras de 
prioridade de passagem e 
deixam também de respei-
tar a sinalização rodoviá-
ria, conduzindo sob stress. 
Por isso, calcule o tempo 
necessário para as suas 
deslocações, dando um 
prazo mais alargado, con-
tando com o tempo a per-
der em fi las longas, em in-
cidentes, obras na via, etc.

PEÕES

Lembre-se de que no 
nosso país pouco se faz 
para proporcionar educa-
ção rodoviária às pessoas, 
nem sequer às crianças. 
Por isso, não espere que 
um pedestre saiba como 
comportar-se na via. As-
sim sendo, ao deparar com 
um peão alerte-o da sua 

aproximação com a buzi-
na, principalmente quan-
do o peão está de costas 
para si ou não estabeleceu 
contacto visual consigo.

FISCALIZE A SUA VIATURA

Com regularidade, ve-
rifi que o estado da sua 
viatura, os fl uidos, os 
pneus, o sistema de sina-
lização e iluminação do 
seu carro, a buzina e a 
posição dos retrovisores. 
Dê uma volta ao seu carro 
para ver se detecta fugas 
de óleo ou de água e não 
se esqueça de levar con-
sigo a documentação do 
veículo, do condutor e da 
carga, bem como os aces-
sórios obrigatório e úteis.

OSEU ESTADO FÍSICO E 
MENTAL

Muitos acidentes ocor-
rem por os condutores es-
tarem a conduzir sob infl u-
ência do álcool, drogas e 
medicamentos. Também, 
os acidentes podem acon-
tecer devido ao estado fí-
sico do condutor por condu-
zir fatigado ou cansado.Os 
estados emocionais também 
estão na origem dos aciden-
tes. Conduzir, por exemplo, 
depois de uma zanga, ou de 
um grande desgosto pode 
ser fatal, uma vez que di-
minui a atenção na estrada.

Estas são algumas das 
considerações que, levan-
do-as a sério, podem con-
tribuir para uma condução 
segura para si e para todos 
os outros utentes da via.

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

Algumas considerações 
sobre a segurança rodoviária

CassaMo  lalÁ* soBRE o aMBiENTE RoDoViÁRio
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Co n s c i e n t e 
que a vida 
do ser hu-
mano, por 
sua nature-

za, tem sido, sempre dinâmica, 
por via disso, tem se exigido 
que sempre, haja uma neces-
sidade de se adequar as leis 
no contexto da época ou da 
geraçãoemque se vive.É por 
isso, que a actual lei, surge da 
revogação da lei Nº 10/2004, 
de 25 de Agosto, e pelos vis-
tos, a actual lei, também, já 
precisa de algumas reformas 
pontuais de modo a se ade-
quar as exigências vigentes. 
Por exemplo, o grave nível de 
imoralidade social que se vive 
hoje em dia, a falta de vergo-
nha e por conseguinte de auto 
estima que tem reinado em 
muita gente hoje em dia, pois, 
somente, está se preocupando 
em levar boa vida e cada vez 
mais, angariar bens materiais 
e por via disso, passar a os-
tentar a aparente boa vida e 
bem-estar a todo custo, mes-
mo atropelando a lei, os bons 
usos e costumes da sociedade. 
Neste contexto, é solicitada a 
intervenção urgente, intelec-
tual e objectiva dos legisla-
dores, para aprimorarem cada 
vez mais e melhor, adequando 
algumas leis a realidade actu-
al, de modo a desencorajar 
os divórcios e infi delidades 
que muito dos quais, são or-
questrados a belo prazer pelos 
seus mentores, sendo frequen-
te quando um dos cônjuges, 
encontrar se na situação de 
desempregado ou de doença 
por um período prolongado.

Nesta sociedade em que 
vivemos hoje em dia, em que 
muita gente, já perdeu valor 
moral, cívica, étnica assim 
como de urbanidade, de dar 
valor a um casamento, con-
trariando, ao que defende o 
TITULO I, “ Disposições 
Gerais”, do  Artigo 1, da No-
ção da Família, que diz que a 

família é o elemento funda-
mental e a base de toda socie-
dade, factor de socialização 
da pessoa humana, a família, 
enquanto instituição jurídica, 
constitui o espaço privilegiado 
no qual se cria, desenvolve e 
consolida a personalidade dos 
seus membros e onde devem 
ser cultivados o dialogo e a 
entreajuda. A todos é reconhe-
cido o direito de integrar uma 
família e de construir família.

É urgente, que se produ-
zam leis fortes, exemplares e 
repreensivos, para o desenco-
rajamento dos divórcios e das 
infi delidades nos casamentos, 
desencorajar que alguém se 
case como negócio e se divor-
cie para ir fazer negócio. Para 
a redução destas práticas, é 
preciso uma conjugação de 
saber entre os sectores dos 
legisladores, ministério públi-
co, advogados e a judiciária.

Eu pessoalmente, antes de 
escrever esta carta, tive en-
contros e longas conversas, 
sobre esta matéria da família, 
com juristas das instituições 
supra citadas e fi quei a saber 
que nem eles, afi nal de con-
tas, estão satisfeitos com esta 
lei na sua totalidade. Nem 
tudo nesta lei da família, é 
mau, tenho por exemplo, a 
realçar o Artigo 204, “Limi-
tação temporária ao divórcio” 
o marido não pode requerer 
o divórcio litigioso durante a 
gravidez da mulher, manten-
do se a proibição até um ano 
depois do parto, salvo se atri-
buir a gravidez ao adultério. 

Agora, “A SUBSECC-
ÇÃO II- separação litigiosa- 
Artigo 186 de fundamentos, 
infelizmente, muita das ve-
zes, este artigo, é usado pelo 
cônjuge infractor, na tenta-
tiva de repôr a sua boa ima-
gem social, pois, muitos que 
praticam infi delidade ou por 
qualquer outro motivo, ora, 
pode ser de querer abando-
nar o cônjuge, por motivos 

Refl exão sobre a Lei de Família 
vigente no  Nº 22/2019
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deste estar desempregado 
ou doente, ou mesmo seja 
deste, ter conseguido outras 
parcerias e apetites amoro-
sas que possam proporcionar 
lhe melhores condições de 
vida, e por conseguinte a al-
mejada austeridade social. 

 Este artigo, não é de todo 
mau, mas sim, aqui, é chama-
do o elevado nível de profi s-
sionalismo e concentração 
da máquina de justiça, desde 
o juiz, ministério público e 
o advogado de acusado, so-

bre o risco de condenar um 
inocente, porque nos dias de 
hoje, já está a ser frequente 
e estar na moda que o côn-
juge infractor (culpado) no 
casamento, ser o primeiro a 
constituir advogado e me-
ter queixa contra o inocente, 
baseando se no artigo 186.

Querendo aceitar ou não, 
a verdade, é que em Mo-
çambique, devido ao custo 
de vida, falta de emprego, 
sonhos individuais desme-
didos em riqueza, ambição 

desmedida, a globalização e 
outros tantos factores, fragi-
lizaram o nosso tecido social 
de uma maneira assustadora.

Hoje em dia, é mui-
to difícil, encontrar casais 
nas famílias com requisi-
tos sufi cientes e bastantes 
para transmitirem valores 
morais aos mais novos ou 
aos recém casados. Para se 
inverter o cenário nas novas 
gerações, passa necessaria-
mente por reajustar as leis. 

Mais não disse,
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Da teoria de sabotagem a 
irresponsabilidade no livro da  6ª classe

Sobre as causas dos gigantescos, inadmissíveis e incom-
preensíveis erros de conteúdo no livro de Ciências Sociais da 
6ª classe, para cujo esclarecimento, o Ministério da Educa-
ção e Desenvolvimento Humano (MINEDH) já constitui a 
Comissão de Inquérito que já está em actividade, avultam-se 
já muitas teorias explicativas para este prejuízo formativo, 
sendo a de sabotagem a que parece ser a que mais vinga e 
vingará, mas que, a nossa ver, parece-nos ser mais uma outra 
fraude ao se pretender ocultar a verdadeira: a irresponsabi-
lidade daqueles que deviam controlar cada e todo o processo 
da elaboração deste manual escolar.  

Mas o 
i n é d i t o 
prejuízo 
educati-
vo sus-

cita muitas outras teorias para 
explicação dos erros, entre as 
quais a defi ciente formação da 
sua autora; a disputa (guerra) 
entre as editoras em que uma 
teria optado por sabotar a ven-
cedora no concurso para a ela-
boração do manual; o confl ito 
de interesses dos intervenien-
tes que eram, simultaneamen-
te, jogadores (elaboradores de 
programas) e árbitros (avalia-
ção dos livros); a defi ciência 
científi ca da autora do livro; a 
defi ciente formação científi ca e 
pedagógica proporcionada pe-

las instituições de formação aos 
seus formados;a liberalização 
(atribuição da responsabilidade 
de elaboração, impressãoe dis-
tribuição do livro escolar às ins-
tituições privadas: editoras, por 
concurso);a sabotagem à minis-
tra Carmelita Namashulua, do 
MINEDH;o não envolvimento 
dos professores na elaboração 
dos livros escolares; a sabota-
gem política, contra o governo.

Mas muitas destas teorias 
não resistem ao tamanho gi-
gantesco dos erros. É que, so-
bre a defi ciente formação dos 
professores, nenhum professor, 
por mais “defi ciente” que seja, 
mas que se tiver passado por 
alguma instituição formativa e 
esteja a leccionar esta classe, 

nunca pode cometer tamanhos 
erros e ainda por cima, num 
livro escolar em que esta sua 
actividade é (foi) estimulada 
(paga). E, nesta linha de pensa-
mento, não se podendo admitir 
que a autora deste manual não 
tenha uma formação científi ca 
e pedagógica média (deve ser 
uma professora licenciada), 
não se pode conceber que esta 
tenha cometido a enormidade 
daqueles erros. Por esta razão, 
fi ca insustentável, igualmente, 
a responsabilidade que se pre-
tende atribuir às instituições 
de formação de professores de 
promoverem professores de-
fi cientes. Igualmente, as insti-
tuições intervenientes (INDE 
e CALE), constituídas por pes-
soas com superior formação 
científi ca e pedagógica e expe-
riência, não podem ser respon-
sabilizadas por alguma defi ci-
ência formativa desta natureza, 
daí que a suspensão do Director 
do INDE e dos elementos que 
constituem a CALE e, talvez, 
outros, não pode ser por esta 
razão (defi ciência formativa).

Sobre a teoria da interme-
diação das instituições privadas 
na elaboração do livro (elabora-
ção, impressão e distribuição), 

alBerto lote tcHeco
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esta faz recordar os tempos 
passados em que a estas activi-
dades para o livro eram feitas 
por instituições estatais. Mas 
isso foi nos tempos de econo-
mia estatal, pelo que, a partir da 
década de um certo momento, 
em que o país foi abandonando 
a sua política de socialista para 
capitalista (privada) e os novos 
moldes de funcionamento (li-
beralização da economia) ga-
nharam o seu espaço inadiável. 
Então, perante esta realidade 
imposta pela liberalização, o 
Estado tem a sagrada tarefa de 
assegurar, verificar e controlar 
cada passo de todo o processo 
para a obtenção do produto final 
(o livro) de qualidade desejada. 
Esta é a função do governo em 
matérias em que intervém o pri-
vado, neste caso, as editoras, na 
produção do seu produto (livro), 
pois se sabe, de antemão, que 
no mundo do mercado de tra-
balho, as empresas privadas vi-
sam o lucro e, conscientemente, 
podem se envolver em práticas 
inapropriadas para a obtenção 
do seu objectivo, o lucro, recor-
rendo todas as formas, incluin-
do a corrupção e a sabotagem.

A teoria de sabotagem podia 
ser aqui aplicada por explicar 
esta ganância empresarial pelo 
lucro pois tudo pode se fazer 
para ganhar mais dinheiro. Mas 
também não é sustentável. É que 
o governo, neste caso, a ministra 
do MINEDH, tem a responsabi-
lidade de desconfiar, verificar e 
controlar, passo a passo, até ao 
produto final, todo o processo. 
Daí que, o próprio ministério 
criou regulamento/procedimen-
tos que devem ser cumpridos 
rigorosamente para se obter um 
produto (livro) de qualidade pre-
vista. É nesta perspectiva, para 
maior controle contra possíveis 
ingerências nefastas, que a políti-
ca do livro escolar responsabiliza 
o ministro de tutela, neste caso, a 
ministra Carmelita Namashulua, 
como a última e a máxima res-
ponsável pela validação do livro 
escolar. Este dispositivo proce-
dimental expressa não somente 
a importância do livro e valori-
zação do titular do órgão de edu-
cação mas a extrema e complexa 
responsabilidade da produção 
livro escolar, em que intervêm 
muitos actores, cada um a cum-
prir a sua parte. Por exemplo, o 
autor do livro elabora-o e fica 
com a cópia como prova para 
que depois não seja responsabi-
lizado por algo da sua irrespon-
sabilidade na sua obra. Assim, 
responsabilizar o titular da pasta 
ministerial, que chancela a apro-
vação do livro pela sua assinatu-
ra (juramento) não significa que 
tem de dominar os conteúdos de 
todos as disciplinas, ler e corrigir 
todos os exemplares dos livros, 
mas que tenha os seguintes do-

mínios: 1. Dominar os proce-
dimentos / regulamento para a 
elaboração do livro, 2. Nomear 
pessoas capazes e de confiança 
para dirigir e verificar o cum-
primento de cada procedimento; 

3. Exigir responsabilidades aos 
nomeados, mediante o depósito, 
diante de si, do produto final e 4. 
Verificar (avaliar) o produto final 
de cada órgão do processo de 
elaboração do livro, através de 
outros (assessores pessoais e não 
dirigentes dos órgãos por si no-
meados). E, perante a confirma-
ção destes passos e de que “tudo 
está conforme”, é que a titular da 
pasta assina, isto é, jura assumir, 
totalmente, as responsabilidades 
do seu acto. De todas as fases, 
a de verificação do exemplar já 
impresso, é a que não podia faltar 

e se se admitir a possibilidade e a 
existência de erro ou salto duma 
fase, esta (verificação do exem-
plar do livro impresso antes de 
ser multiplicado / policopiado, 
jamais pode ser saltado / evitado. 

Esta verificação comporta a cor-
recção conteudística, linguística, 
metodológica e artístico-visual. 

Pelos vistos, tudo indica que 
a responsabilidade, perante a 
sociedade, só pode ser atribuída 
à titular da pasta de educação. 
Se, por confiança ou outras ra-
zões, esta deixou de desconfiar 
e verificar (controlar) cada fase, 
merece a assunção exclusiva da 
responsabilidade perante a so-
ciedade/povo e a que o nomeou. 

Os erros deste manual cons-
tituem um escândalo público 
e os possíveis intervenientes 

deste, desde os funcionários do 
INDE, os membros da CALE, 
a autora do livro, a editora do li-
vro, a ministra de tutela e outros 
sentem-se julgados e condena-
dos pela sociedade e necessitam, 

naturalmente, de se explicarem, 
apresentando a sua razão e se 
ilibarem, publicamente. Por isso, 
a sociedade necessita, igualmen-
te, de ouvir cada um deles, por 
isso, é de se esperar que cada 
um se pronuncie, não somente 
à Comissão Inquérito.Porém, 
estranhamente, nenhuma destas 
pessoas se pronunciou o que leva 
a muitas suposições como a de 
terem sido silenciadas por qual-
quer forma para se isentar a che-
fe máxima de alguma responsa-
bilidade, fazendo-se prevalecer 
a teoria de conspiração (sabota-

gem). Assim, a autora do livro 
deve aparecer a exibir a cópia do 
seu trabalho entregue à editora; o 
Director do INDE deve aparecer 
a exibir o programa curricular 
para esta disciplina e classe en-
viado ao MINEDH; o respon-
sável da CALE deve aparecer a 
exibir o relatório de avaliação e 
pontuação dos livros e sua pon-
tuação; os técnicos desta disci-
plina que, em retiro, num lugar 
calmo e silencioso, avaliaram 
os livros e fizeram as devidas 
recomendações, devem apare-
cer e se pronunciarem sobre os 
erros deste manual; a ministra 
de tutela também deve aparecer 
a desmentir ou confirmar que o 
livro sobre o qual depôs a sua 
assinatura é ou não este imbuí-
do de erros. À porta-voz, a pro-
fessora Gina, não se lhe exige 
nenhuma responsabilidade por 
esta função e, pelo contrário, 
tem se lhe o merecido respei-
to e admiração por, corajosa 
e disciplinarmente, ter “dado 
o peito”, elevando bem alto 
a bandeira da instituição, nos 
momentos tumultuosos (pan-
demia, livro) da sua carreira. 

Sem que cada uma destas 
pessoas se pronuncie sobre as 
suas responsabilidades, exi-
bindo as suas provas, os resul-
tados da Comissão de Inqué-
rito podem ser suspeitos pela 
sociedade que pode deixar de 
confiar nas pessoas,além de que 
as mesmas podem passar para 
uma reforma inglória (tristes) 
em vez de um merecido des-
canso feliz e em paz por tantos 
anos de serviço pela educação. 
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Associação ABAS apoia crianças desfavorecidas

Mesquita preocupado com o nível 
de perdas de água situados em 46%

Localidade de Massaca1 em Boane

A Associação ABAS fez a entrega, na última semana 
de Kits de material escolar e lanche escolar às crianças do 
distrito de Boane na localidade da Massaca1, província de 
Maputo, vivendo em situação de vulnerabilidade aliada a 
várias doenças. 

O apoio in-
sere-se nas 
acções da 
ABAS de 
mitigar a 

vulnerabilidade dos petizes da 
localidade de Massaca1. Jere-
mias Machava, Secretário da 
localidade da Massaca1, mos-
trou se satisfeito com o apoio 
concebido na alocação do lan-
che e material escolar a favor 
das crianças da sua localidade. 

Segundo a fonte, a locali-
dade de Massaca1 tem enfren-
tado vários problemas no que 
diz respeito a água potável. 
Acrescentou que as pessoas 
percorrem vários quilómetros 
à procura do precioso líquido.

Apoio da ABA

Membro da ABA, Yara 

Valeira  Fum Muianga, con-
tou à equipa do Zambeze que 
a sua organização tem vindo 
a desenvolver as suas açcões 
em melhorar alimentação e 
a saúde das crianças no que 
tange a melhoria nutricional.

Segundo a fonte ABAS, 
é uma organização de cariz 
social e humanitário que em 
Moçambique conduz projec-
tos de assistência social básica.

O evento contou com a 
participação do governo dis-
trital da Massaca e represen-
tantes da ABAS. Na ocasião a 
presidente da ABAS assegurou 
que o objectivo da associação 
é reduzir o índice da vulnera-
bilidade das crianças desfavo-
recidas nas zonas recônditas.

Sublinhou que estas crian-
ças não apenas precisam de 
bens materiais, mas sim, do 

amparo, carinho e muito mais. 
Mas também é factual o acesso 
alimentar que é o contributo na 
retenção dos petizes nas escolas.

De acordo com a dirigente a 
grande preocupação da organiza-
ção é ter um espaço físico para 
exercer as suas actividades, ter 
parceiros para alavancar mais as 
suas acções na ajuda humanitária. 

Para associação ajudar as 
pessoas desfavorecidas, são os 
próprios membros e pessoas 
da boa-fé que tem feito esforço 
para que as crianças consigam 
ter um lanche e material escolar. 
Referiu igualmente que o desejo 
da ABAS, é que as suas acções 
se estendam para outros locais.

 Anastácia Lina Novela, 
residente da Massaca1, agra-
dece o gesto da ABAS, e su-
gere que continuem a ajudar a 
quem precisa. Segundo a fon-
te as crianças da localidade de 
Massaca1 precisam e muito de 
ser ajudadas. Acrescentou que 
os pais trabalham, mas a vida 
não está nada fácil, a maior e 
grande dificuldade que estes 
residentes enfrentam é a fal-
ta da água potável e energia.

criZalda Vilanculos

O ministro das 
Obras Públicas, 
Habitação e Re-
cursos Hídricos, 
Carlos Mesquita, 

mostrou-se preocupado com os ní-
veis de perdas físicas e comerciais 
que se verificam no sector de águas 
na província de Maputo, que se situ-
am na ordem dos 15% e 38%, res-
pectivamente, uma situação que pode 
comprometer o cumprimento dos 
objectivos do Programa Quinque-
nal do Governo (PQG) 2020-2024.

Carlos Mesquita falava no se-
gundo dia da visita que efectua a esta 
província, com o objectivo de se in-
teirar do funcionamento das infra-es-
truturas hídricas, sistema de abasteci-
mento do precioso líquido à Região 
do Grande Maputo e arredores, para 
além do estado da rede viária, entre 
outras áreas transversais ao sector.

Na ocasião, o titular da pasta 
das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos referiu-se à im-
portância da barragem Moamba-
-Major, um projecto estruturante e 

prioritário para o Governo, pois a 
sua construção pode suprir as ne-
cessidades do Grande Maputo.

A propósito, Carlos Mesquita 
instou às populações desta região a 
contribuir na redução das perdas de 
água, que, na sua maioria, resulta de 
esquemas de roubo, cuja incidência 

baixou de 51% para 46%. O minis-
tro recomendou ainda ao sector das 
águas a encontrar estratégias e tecno-
logias que permitam a redução urgen-
te das perdas, pois esta situação pode 
desincentivar o sector privado e par-
ceiros a investir no negócio da água.

“Perdemos metade da água que 

produzimos e isso é muito. 
Estas perdas resultam de 
roubos, sabotagens e falta 
de facturação, ou seja, do 
consumo clandestino. É 
preciso apelar à população 
que pratica esse tipo de ac-
tos para que não paute por 
este comportamento, pois 
compromete seriamente 
todo o processo produtivo, 
assim como o desenvolvi-
mento da própria empresa, 
que precisa de ter retorno 
do investimento para conti-
nuar a garantir água de me-
lhor qualidade e investir em 
outros projectos”, apelou.

Ainda no âmbito da vi-
sita, o governante visitou 
as obras de reabilitação 
e ampliação da Estação 
de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) de In-
fulene, orçadas em 851 
milhões de Meticais, e que 
vão beneficiar cerca de 90 
mil habitantes, contra os 
actuais 15 mil habitantes.

A infra-estrutura de-
verá alcançar a sua capa-
cidade máxima em 2040, 
altura em que a sua ca-
pacidade vai aumentar 
para 128 mil habitantes.

“A importância des-
ta estação tem a ver com 
a necessidade de se criar 
condições para que a saú-
de pública seja um dos 
factores a ter em conside-
ração com maior respeito 
possível. O projecto tem 
um prazo de 18 meses. 
Para a efectivação destas 
obras, foram afectados 
cerca de 203 agricultores, 
dos quais 98 receberam 
as devidas compensa-
ções pela perda de terra 
e hortícolas”, explicou.

Carlos Mesquita visi-
tou, igualmente, as obras 
de manutenção periódica 
da estrada N2 (Matola-
-Boane), com extensão de 
24 quilómetros, e de rea-
bilitação do Boane-Bela 
Vista, com cerca de 3km, 
assim como da segunda 
fase da ampliação do drift 
sobre o Rio Umbelúzi. 

Na ocasião, apelou à 
Rede Viária de Moçam-
bique-REVIMO, SA, a 
criar oportunidades de 
emprego aos locais e cria-
ção de bancas para per-
mitir que as populações 
não se façam à estrada.
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Reconstrução de Cabo Delgado continua adiada  
Nove meses depois do lançamento do plano 

Passam cerca de nove meses após a aprovação do Plano 
de Reconstrução de Cabo Delgado e no terreno não há obras 
de recuperação de infra-estruturas públicas destruídas e/ou 
vandalizadas pelos insurgentes. Nos distritos afectados pelo 
extremismo violento, apenas em Quissanga notam-se alguns 
edifícios públicos reabilitados, como é o caso do Comando 
Distrital da PRM. Mocímboa da Praia, a vila mais vandali-
zada, não tem obras dignas de registo. Em Palma, apenas a 
sede do Partido Frelimo “brilha” no meio dos escombros que 
sobraram depois do ataque de Março de 2021.

Domingo, 12 
de Junho de 
2022 I Ano 
04, n.º 356 
I Director: 

Prof. www.cddmoz.org
Em Setembro de 2021, o 

Governo aprovou o Plano de 
Reconstrução de Cabo Delgado 
com o objectivo de garantir as 
condições humanitárias, sociais e 
económicas com vista a assegurar 
o retorno seguro das populações 
deslocadas às suas zonas de ori-
gem. São pouco mais de 800 mil 
pessoas que se viram obrigadas 
a abandonar as suas casas devi-
do aos ataques dos extremistas 
violentos, situação que resultou 
numa das piores crises humani-
tárias das últimas três décadas.

Além do deslocamento for-
çado de centenas de milhares de 
pessoas, o extremismo violento 
deixou um rasto de destruição 
de infra-estruturas públicas e 
privadas nos distritos de Mocím-
boa da Praia, Palma, Muidum-
be, Ibo, Quissanga, Nangade, 
Macomia, Meluco e Mueda. 

Orçado em 300 milhões de 
dólares, o Plano de Reconstrução 
de Cabo Delgado apresenta um 
conjunto de acções estratégicas 
de curto, médio e longo prazo, 
que deverão ser implementadas 
até 2024. O Governo garante que 
o Plano está em consonância com 
as normas e práticas internacio-
nais sobre reconstrução pós-con-
flito, com destaque para a necessi-
dade de assistência aos deslocados 
e seu retorno às zonas de origem 
num ambiente de respeito pela 
dignidade humana e segurança.

O foco do Plano são as zonas 
recuperadas pelas forças conjun-
tas de Moçambique, Ruanda e 
SADC e que necessitam de inves-
timento em infra-estruturas para 
o restabelecimento dos serviços 
básicos de saúde, educação, água 
e saneamento, vias de acesso, 
telecomunicações, energia, as-
sim como administração pública 
(secretarias distritais dos órgãos 
locais do Estado, esquadras, tri-
bunais, procuradorias, conserva-
tórias). O documento apresenta 
também um enfoque na retoma 
das actividades económicas que 

irão propiciar a renda e subsis-
tência para o retorno definitivo da 
população deslocada às zonas de 
origem. Na verdade, a literatura 
sobre a reconstrução pós-conflito 
indica que o processo inclui, de-
signadamente: Restauração da 
segurança interna, incluindo a 
reintegração de populações deslo-
cadas; Construção de capacidades 
administrativas e de governação; 
Construção de infra-estruturas 
como casas, escolas, mercados, 
hospitais, estradas e pontes; Res-
tauração do abastecimento de 
água e electricidade; Reestru-
turação económica e criação de 
um ambiente propício à geração 
de novas fontes de renda e cres-
cimento económico; Garantia do 
bem-estar social. Sucede, porém, 
que passados quase nove meses 
depois da aprovação do Plano de 
Reconstrução de Cabo Delgado 
não estão a decorrer obras nos 
distritos afectados pelo extremis-
mo violento. As infra-estruturas 
públicas destruídas/vandalizadas 
continuam intactas e no terreno 
não há nenhuma acção que indi-
que que as obras irão iniciar den-
tro em breve. Na vila municipal 
de Mocímboa da Praia, onde o 
rasto de destruição de infra-estru-
turas públicas e privadas foi mais 
intenso, ainda não são visíveis 
obras recuperadas no âmbito do 
Plano de Reconstrução de Cabo 
Delgado.Na vila de Quissanga, 
a primeira a cair nas maos dos 
extremistas violentos em Março 
Domingo, 10 de Junho de 2022 
l 3 de 2020, o Comando Distrital 

da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) é das poucas 
infra-estruturas públicos até aqui 
reabilitados. Em Palma, onde a 
maioria das pessoas que tinha fu-
gido do conflito já retornou às suas 
casas, os serviços públicos não 
estão disponíveis na sua totalida-
de, tudo porque os edifícios onde 
funcionam as instituições públi-
cas ainda não foram recuperados. 

Comando Distrital da PRM, 
Procuradoria do Distrito, Centro 
de Saúde, sede do Governo dis-
trital e residências dos dirigentes 
locais ainda não beneficiaram de 
obras de reabilitação. A residência 
do médico-chefe é das poucas em 
obras e a sede do Partido Frelimo 
a única que faz a diferença. Isto é, 
o Partido no poder já concluiu a 
reabilitação da sua sede em Pal-
ma, na mesma vila o Governo 
ainda não criou condições para 
o pleno funcionamento das insti-
tuições do Estado. Os três bancos 
que funcionavam na vila de Pal-
ma continuam encerrados, depois 
do saque de grandes quantias de 
dinheiro de que foram alvos. De-
pois do ataque de 24 de Março de 
2021, pelo menos 60 milhões de 
meticais foram roubados nos três 
bancos (BCI, Millennium Bim e 
Standard Bank) pelas Forças de 
Defesa e Segurança (FDS)1. A 
falta de serviços bancários é uma 
das principais queixas das famí-
lias que já retornaram à vila de 
Palma. Enquanto as principais in-
fra-estruturas públicas continuam 
destruídas, as autoridades locais 
têm estado a pressionar as famí-
lias deslocadas, sobretudo aque-
las que têm vínculo com Estado, a 
regressarem às suas zonas de ori-
gem2. Algumas administrações 
distritais, como as da Mocímboa 
da Praia, Muidumbe e Quissan-
ga, foram ao extremo de ameaçar 
com medidas punitivas os funcio-
nários públicos que não se apre-
sentassem nos respectivos postos 
de trabalho3. Face à pressão exer-

cida pelas autoridades locais, as 
agências humanitárias, a exemplo 
do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (AC-
NUR), vieram a público alertar 
que ainda é prematuro incenti-
var os deslocados a regressarem 
às zonas de origem, lembrando 
que o retorno das populações 
deve ser seguro, voluntário e 
conduzido com dignidade e com 

base numa decisão informada4.

Implementação do Plano de 
Reconstrução é gerida a partir 

de Maputo

Uma das críticas que se faz 
ao Plano de Reconstrução de 
Cabo Delgado é a ausência de 
descentralização da gestão dos 
recursos e da implementação 
para as autoridades da provín-
cia, nomeadamente os órgãos de 
governação descentralizada pro-
vincial. O Governo centralizou 
todo o processo de reconstrução, 
colocando o Ministério da Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural 
a controlar o processo, através 
do Fundo Nacional de Desen-
volvimento Sustentável (FNDS). 

O Conselho de Ministros co-
ordena a implementação do Plano 
através dos mecanismos já exis-
tentes, sendo que cada sector asse-
gura a implementação no terreno 
das acções do Plano na sua respec-
tiva área. Ainda a nível central, a 
coordenação e articulação com os 
parceiros (leia-se financiadores do 
Plano) é feita pelo Ministério da 
Economia e Finanças em relação a 
assuntos da área financeira, e pelo 
Ministério dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação para os assun-
tos relacionados com a cooperação 
bilateral e multilateral. “O Minis-
tério da Defesa Nacional, através 
do seu ponto focal, irá articular 
como os parceiros de cooperação 
bilaterais e multilaterais sobre as-
pectos de segurança para assistên-
cia humanitária e reconstrução”.

 A nível provincial, a coorde-
nação da implementação do Plano 
é assegurada através de um fórum 
dirigido pelo Secretário de Estado, 
em articulação com o Governador. 
Integram o fórum de coordenação 
da implementação do Plano os Di-
rectores provinciais e Directores 
dos Serviços de Representação de 
Estado relevantes para o processo 
de reconstrução e assistência hu-
manitária; Presidente da Agência 
de Desenvolvimento Integrado do 
Norte (ADIN); Delegado do Insti-
tuto Nacional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD); re-
presentante do Ministério da Defe-
sa Nacional; representante do Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação; e os Administra-
dores dos distritos afectados. A 
indicação do Secretário de Estado 
na província para dirigir o Fórum 
de coordenação e implementação 
do Plano de Reconstrução faz 
parte da estratégia de centralizar 
a gestão e os recursos a serem in-
jectados pelos doadores. A expli-
cação é simples: o Secretário de 
Estado na província presta contas 
ao Presidente da República, figu-
ra que o nomeou e o empossou. 

Portanto, o Secretário de 
Estado na província é uma es-
pécie de extensão do Governo 
central. O Governador da pro-
víncia não desempenha nenhum 
papel relevante na implemen-
tação do Plano de Reconstru-
ção. Ou seja, a figura eleita pela 
população de Cabo Delgado 
em 2019 não está a desempe-
nhar nenhum papel relevante 
na reconstrução da província. 

A estratégia insere-se na ló-
gica do Governo da Frelimo de 
simular uma descentralização de 
poder, quando, na verdade, está 
a centralizar o poder de decisão 
e de gestão de fundos. Não é do 
interesse do Governo central que 
o Plano de Reconstrução seja im-
plementado pelas autoridades lo-
cais de Cabo Delgado, pois elas 
aparecem apenas no segundo 
plano. Domingo, 10 de Junho de 
2022,O Plano de Reconstrução 
de Cabo Delgado visa atender a 
questões específicas da província 
que têm que ver com a recons-
trução de infra-estruturas e do 
tecido socioeconómico profunda-
mente afectado pelo extremismo 
violento. E esse trabalho deveria 
ser feito por entidades que têm 
sensibilidade do ambiente que se 
vive em Cabo Delgado. Por isso, o 
CDD defende que a responsabili-
dade e liderança da implementação 
do Plano de Reconstrução de Cabo 
Delgado devem ser confiadas ao 
Governador da província.CDD
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No leito do grande rio
Pernod Ricard Moçambique celebra 
dia mundial do Gin ao estilo Beefeater

Clientes do Standard Bank testam viaturas BMW e Mazda

Clientes do 
S t a n d a r d 
Bank par-
t i c i p a r a m , 
sábado, 11 

de Junho, na feira automóvel 
alusiva à celebração dos 75 
anos da Ronil, onde tiveram 
a oportunidade de apreciar as 
viaturas e as suas especificida-
des, assim como efectuar uma 
prova de condução (“test dri-
ve”) em duas das marcas repre-
sentadas pela concessionária, 
nomeadamente Mazda e BMW. 

Durante o evento, que de-
correu na pista do Automó-
vel Touring Clube de Maputo 
(ATCM), os clientes procede-
ram, igualmente, à simulação 
do atractivo Leasing do Stan-
dard Bank, através do qual 
disponibiliza aos seus clientes 
e ao público, em geral, di-
versas opções de compra de 
automóveis, proporcionando-

-lhes o poder de escolher em 
conformidade com as suas 
necessidades e capacidades. 

Amândio Paz é cliente do 
Standard Bank, e, na sua opi-
nião, mais do que celebrar os 
75 anos e expor as viaturas da 
Ronil, a feira foi uma oportu-
nidade para o banco apresentar 
aos seus clientes soluções para 

tornar o seu dia-a-dia mais 
cómodo, concretamente no 
que  concerne ao transporte.

“Ter um meio de transporte 
há muito que deixou de ser um 
capricho, é uma necessidade. 
Por isso, é de louvar esta ini-
ciativa. Que nos tragam mais 
soluções do género”, conside-
rou Amândio Paz, para quem 

o evento serviu, também, para 
confraternizar, algo que era 
impensável nos dois últimos 
anos (2020 e 2021) devi-
do à pandemia da Covid-19. 

Para Bertil Garrine, a 
feira serviu de complemen-
to ao serviço prestado pelo 
Standard Bank, que se tra-
duz na busca de soluções 

que vão ao encontro das 
expectativas dos clientes. 

“É a melhor forma de aju-
dar os clientes a tomar as deci-
sões acertadas. Têm-nos sido 
apresentadas diversas opções 
de leasing, mas penso que é 
mais fácil e faz sentido esco-
lher estando num evento como 
este. É uma forma de conven-
cer o cliente a aderir às ofertas 
que o banco tem”, afirmou.

Por seu turno, Bertrand 
Fleury mostrou-se fascinado 
com a vasta gama de viatu-
ras expostas no local, assim 
como com a sua robustez e 
tecnologia. “Tive a oportu-
nidade de estar nas duas via-
turas (Mazda e BMW) e foi 
uma excelente experiência. 
Só tenho de louvar o Stan-
dard Bank por esta iniciati-
va, que vem reforçar o facto 
de ser um importante parceiro 
da nossa empresa”, concluiu.

Num ambiente acolhedor, refrescante e aprazível a Per-
nod Ricard Moçambique, estruturou em 20 restaurantes e 
bares da cidade, um conceito inovador onde os presentes 
puderam socializar e conectar-se envolvidos no sabor do 
Beefeater Pink. O momento, surge por ocasião da pas-
sagem do dia mundial do Gin que se celebra no segundo 
sábado do mês de Junho a cada ano.

A celebração , 
sob a temáti-
ca “Gin Day” 
ou simples-
mente Dia 

do Gin, uma plataforma que 
o Beefeater criou para cele-
brar o dia mundial do gin. A 
nível de Moçambique, a Per-
nod Ricard procurou enraizar 
o seu conceito em diferentes 
locais da capital onde o pú-
blico pudesse consumir o que 
tipicamente consomem e ain-
da desfrutarem dos momentos 
“Beefeater” , integrando-se 
à celebração do dia do gin.

Na ocasião, o Director Ge-
ral da Pernod Ricard, em Mo-
çambique, Francisco Júnior, 
destacou “sendo a Pernod Ri-
card uma marca de referência 
no ramo de vinhos e bebidas 
espirituosas, não podíamos 

deixar o dia mundial do gin 
passar em branco, e foi nesse 
espírito que procuramos, com 
umas das nossas melhores be-
bidas ‘Beefeater Pink’ celebrar 
este momento, incorporando 
este conceito a um gin que 
é excepcionalmente fresco, 
limpo e com um sutil enlace 
de fruta. Beefeater traduz-
-se numa bebida de carácter 
multidimensional, simultane-
amente equilibrado, composto 
e fácil de combinar. Quisemos 
celebrar esta data proporcio-
nando uma experiência agra-
dável onde os consumidores 
pudessem conviver e conectar-
-se de forma responsável”.

O Beefeater Pink, é um dos 
primeiros gins naturalmente 
aromatizados com morango 
para uma nova geração de con-
sumidores de gin. Pensando jus-

tamente nessa nova geração de 
consumidores a Pernod Ricard 
associou a marca aos jovens 
influencers, dentre os quais 
destacamos Madina Abacar.

“O Beefeater tem um re-
frescante, sútil e delicado doce 
sabor natural de morango, é 
um gin contemporâneo, fina-
mente equilibrado e diverti-
do. Gosto muito desta marca 
por ser simplesmente agra-
dável. Identifico-me e incluo 
a mesma no meu estilo de 
vida, partilho com as pesso-
as como elas podem explorar 
esta fantástica bebida. Como 
influencer da marca mais que 
promover a bebida eu sensi-
bilizo as pessoas para o con-
sumo responsável do álcool, 
adquirindo a mesma sempre 
em distribuidores oficiais com 
selos reconhecidos por forma a 
combater a pirataria”, referiu.

Nos locais, para além de se 
celebrar a data, os presentes que 
se juntaram à marca receberam 
diversos brindes. O dia foi co-
memorado, mediante diversas 
dinâmicas que constituíram 
a sinergia do Beefeater Pink.
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No leito do grande rio

Celebre o mês da criança com a DStv e GOtv
Por ocasião da celebração do mês da criança, a DStv 

e a GOtv realizam, no dia 18 de Junho, o evento “Junte-
-se à nós e celebre o mês da criança”. A actividade que vai 
decorrer no Parque dos Poetas, na Cidade da Matola, das 
9h30 às 14h30, pretende criar momentos de conversa e 
descontracção com os petizes.

Brincadeiras, pi-
pocas, balões, 
música, canto 
e dança são al-
guns atractivos 

criados para oferecer às crian-
ças alegria e diversão. A equipa 
de produção preparou também 
brindes da DStv e da GOtv.

 “Nós investimos muito em 
conteúdos infantis de qualidade 
porque estes assumem um papel 
importante no processo de ensi-
no- aprendizagem, estimulando 
assim o desenvolvimento são 
das crianças. Este evento é parte 
complementar do trabalho que a 
DStv e a GOtv têm realizado para 
criar momentos de socialização e 
diversão”, disse, Jónia Presado, 
Directora de Marketing, Comu-

nicações e Relações Públicas 
da MultiChoice Moçambique.

 Não perca esta chan-
ce, traga o seu filho e anime-
-se! As entradas são gratuitas.

 A DStv e a GOtv são as me-
lhores casas de conteúdo infantil 
que nenhum outro concorrente 
pode igualar. Nestas plataformas, 
as crianças podem encontrar di-
versos canais. Tais como: Car-
toon Network, Boomerang, Ni-
ckelodeon, Txillo, Panda, Biggs, 
Disney Júnior, Disney Channel 
e Jim Jam. Aos telespectadores 
que gostam de histórias de super-
-heróis, temos as aventuras dos 
“Teens Titans” (uma versão ado-
lescente da Liga da Justiça). Jun-
te-se aos “Teens Titans” e des-
cubra o caos cómico que nasce 

das suas relações e rivalidades.
 Destaques dos pro-

gramas deste mês:

Teens Titans Go - apresen-
ta as hilariantes aventuras de 
Robin, Cyborg, Starfire, Raven 

e Beast Boy. Todos são super-
-heróis que salvam sempre o 
dia mas… O que fazem quan-
do não estão a combater o mal? 
Junte-se  ao Teens Titans e des-
cubra o caos cómico que nasce 
das suas relações e rivalidades.

 As aventuras do clássico 
Tom & Jerry – o filme mostra 
uma rivalidade mais amada da 
história que é reacendida quan-
do Jerry se muda para o melhor 
hotel de Nova York na véspera 
do “casamento do século”, for-
çando a desesperada organiza-
dora do evento (Chloe Moretz) 
a contratar Tom para se livrar 
do rato. Mas, logo surge um 
problema ainda maior: um fun-
cionário diabolicamente ambi-
cioso conspira contra os três.

 Kipo e as Criativas In-
críveis – num mundo de ani-
mais mutantes, uma miúda 
aprende a sobreviver na su-
perfície e, com a ajuda de um 
grupo de amigos muito pecu-
liar, descobre os seus poderes.

Tempus Global Group reconhece 33 organizações pela 
excelência na Proposta de Valor ao Colaborador

A Tempus Glo-
bal Group 
d i s t i n g u i u , 
em Moçam-
b i q u e , 3 3 

organizações pela sua exce-
lência no Employee Value Pro-
position (Proposta de Valor ao 
Colaborador). A cerimónia de 
entrega de prémios decorreu, 
em Maio, durante uma Gala 
que se realizou no Polana Se-
rena Hotel e que contoucom 
a presença dos representantes 
(directores de RH e directo-
res gerais/CEO) das empresas 
e organizações reconhecidas.

As empresas foram premia-
das no âmbito da 1ª edição do 
Elite Employer, um programa 
pioneiro lançado pela Tem-
pus Global Group que foca 
quatro pilares do Employee 
Value Proposition (Proposta 
de Valor ao Colaborador), no-
meadamente: Compensação 
e Benefícios, Carreira, Am-
biente de Trabalho e Cultura.

O Elite Employer é um pro-
grama que pode ser usado como 
uma poderosa ferramenta para 
apoiar as organizações (públi-
cas, privadas e ONG’s) na atrac-
ção e na retenção de talentos. 

A Tempus Global Group 
anuncia, assim, ao mercado 

os Elite Employer’s de 2022, 
que são: Aga Khan Academy, 
Aga Khan Foundation, Ban-
co Big, British American To-
bacco, BNI, Cervejas de Mo-
çambique, Coca-Cola, Distell, 
Elizabeth Glazer, FGH, FHI 
360, H2N, Heineken, ICRH 

Moçambique, IESE, IPAS, JFS 
– Técnica Industrial, Kenmar 
Resources, Letshego, Maragra 
Açúcar SA – ILOVO, Moza 
Banco, Nestlé, Plan Internatio-
nal, Pri Consultants, Sanlam, 
Sasol, Sociedade & Território 
Consultoria, Standard Bank, 

Tv Cabo, Tempus Correctores 
de Seguros Lda ,Vivo Energy 
, Vodacom e Vale. A Vale já 
não está a operar no mercado, 
mas participou na pesquisa de 
benefícios em 2021 e foi elegí-
vel como Elite Employer 2022 
pela sua excelência na pro-

posta de valor ao colaborador.
O programa Elite Employer 

irá decorrer todos os anos, no 
final do mês de Maio, com um 
evento comemorativo de reco-
nhecimento e terá como base 
uma pesquisa feita no ano an-
terior, entre Julho e Setembro, 
cujo objectivo passa por avaliar 
os mesmos pilares com pers-
pectivas diferentes. Trata-se da 
Pesquisa Nacional de Benefí-
cios e Gestão de Capital Hu-
mano, o maior estudo de bene-
fícios já feito em Moçambique.

Para além desta distinção, 
a Tempus Global Group reser-
va para os Elite Employers um 
momento especial ao longo do 
ano 2022, nomeadamente: ‘um 
café da manhã’ para cada uma 
das organizações eleitas, onde 
será apresentado o relatório de 
benchmark sobre o posiciona-
mento dessa organização em 
relação às demais, nos quatro 
pilares descritos acima. E, op-
cionalmente, poderão partici-
par em 4 seminários realizados 
pela Tempus sobre temas actu-
ais de interesse para o desenvol-
vimento das organizações e dos 
profissionais de recursos huma-
nos, que são os responsáveis 
por garantir continuidade de in-
vestimento no capital humano.
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‘TL - Transportes e Logística’destaca-se como primeira empresa 
do ramo certificada em qualidade, segurança e saúde no trabalho

Access Bank Mozambique oferece 
livrosa escolaSecundárianaBeira

A empresa TL - Transportes e Logística, Lda, é a úni-
ca empresa moçambicana na área dos transportes, logísti-
ca e armazenagem (de transportes e logística) certificada 
por normas internacionais de gestão. Detém, actualmente, 
as certificações ISO 9001 (desde 2018) e ISO 45001 (2020), 
para Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho, respecti-
vamente. É ainda membro da organização IAM – Interna-
tional Association of Movers (Associação Internacional de 
Empresas de Mudanças), sediada nos EUA e que agrega os 
principais players mundiais desta área de negócio. A TL – 
Transportes e Logística Lda tem como estratégia implemen-
tar, até finais de 2023, a certificação ambiental (ISO 14001).

Com uma co-
bertura a ní-
vel nacional, 
a empresa 
é especia-

lista em transporte de bens e 
equipamentos, sobretudo na 
área de mudanças residen-
ciais, nacionais e internacio-
nais, mudanças de escritó-
rios, transportes e serviços 
expresso. Está também voca-
cionada para o fornecimento 

de serviços de embalagem, 
armazenamento e logística.

Os seus serviços distin-
guem-se pela rapidez, rigor e 
responsabilização, apostando 
na comunicação em tempo útil 
junto dos clientes e num tra-
balho de excelência.o876544

Num sector dominado, so-
bretudo, por homens, Kiluva 
TaveiraMocumbi, Directora-
-Geral da TL, lidera uma equi-
pa de 30 colaboradores, des-

tacando “um dia-a-dia cheio 
de desafios”.Para esta respon-
sável, o sucesso da empresa 
assenta, essencialmente, “na 
Qualidade através do Rigor, 
Rapidez e Capacidade em dar 
uma resposta ajustada às ne-
cessidades de cada um dos 
diversos clientes”. “O facto 
de termos meios próprios e 
boas relações também a ní-
vel internacional, permite-nos 
alcançar não só todas as pro-
víncias de Moçambique, mas 
também outros mercados fora 
do país. Estabelecemos um 

elevado grau de confiança com 
os nossos clientes”, salien-
ta Kiluva Taveira Mocumbi.

Apesar de operar num mer-
cado muito concorrencial e 
por vezes marcado por opera-
dores informais que distorcem 
as regras, a TL tem registado 
nos últimos anos um cresci-
mento sustentado do volume 
de negócios, tanto a nível de 
volume de clientes como de 
valor das operações. Este ano 
a empresa prevê a consolida-
ção da sua presença no merca-
do de transporte e logística no 

sector do Oil&Gas, estando a 
prestar serviços para os princi-
pais players em Moçambique.

A empresa opera a partir 
de Maputo para todo o país e 
para qualquer parte do mundo, 
destacando-se, ainda, pela re-
alização de acções de respon-
sabilidade social, oferecendo, 
muitas vezes, ajuda no trans-
porte e entrega de bens essen-
ciais em zonas afectadas por 
ciclones e outras calamidades.

A TL pertence ao Grupo 
IPG com presença em Mo-
çambique há mais de 20 anos. 
O Grupo tem mais de 200 co-
laboradores e está presente 
em todo o país, actuando em 
sectores com elevado poten-
cial, nomeadamente nas áre-
as da engenharia e gestão de 
infra-estruturas, imobiliário, 
transportes e logística e ser-
viços financeiros e de gestão.

No âmbito dos projectos de 
Responsalidade Social, o Ac-
cess Bank Mozambiqueinicia 
o projecto de apetrechamento 
de bibliotecas a nível nacio-
nal sendo a primeira Escola 
beneficiada, a Escola Secun-
dária de Matadouro, na Beira. 

A iniciativa, que decor-
reu na terça-feira, dia 7 de 
Junho, foi promovida em 
parceria com a Alcance Edi-
tores e acontece no âmbi-
to das acções de responsa-
bilidade social do Banco.

A cerimónia de entre-
ga dos livros juntou mais de 
1.000 pessoas, desde encar-
regados de educação, alunos, 
parceiros e membros do go-
verno provincial e distrital. 

O Governador da Provín-
cia de Sofala, Lourenço Fer-
reira Bulha, marcou também 
presença no evento, agrade-
cendo a iniciativa do Access 
Bank. O mesmo evidenciou 
a importância que a doação 
de livros tem para as escolas, 
uma vez que permite um maior 
acesso ao conhecimento por 
parte de alunos e professores. 
Lourenço Bulha incentivou 
ainda o Banco a dar segui-
mento a este tipo de acções 
de responsabilidade social. 

Todos os responsá-
veis presentes enalteceram 

a iniciativa, destacando a 
importância de difundir há-
bitos de leitura, ao mesmo 
tempo que se fomentam ac-
ções de maior igualde no país.

“Ter acesso a livros, torna as 
crianças e os jovens mais cons-
cientes do mundo que os rodeia, 
assim como as comunidades 
no geral”, afirmou a Directo-
ra Regional Centro do Access 
Bank, Alzira de Sá.“Para além 
de facilitar o acesso a livros, 
o objectivo do Access Bank 
passapor estimular a leitura e o 

conhecimento junto dos jovens 
moçambicanos”, reforçouainda 
a mesma responsávelque acom-
panhou a cerimónia de entrega 
de livros na Escola Secundá-
ria de Matadouro, na Beira.

Estaacção de responsabi-
lidade socialiniciou na Beira 
e prolongar-se-ápelo País re-
fletindo o compromisso que 
o Access Bank assumiu com 
Moçambique, mostrando-se 
um Banco dedicado e empe-
nhadoem contribuir para a 
educação dos moçambicanos.

Os projectos 
de GNL em 
Cabo Del-
gado foram 
centrais na 

visita à Guiné Equatorial do PR 
Filipe Nyusi. Gabriel Obiang 
Lima, ministro do sector e fi-
lho do Presidente Teodoro 
Obiang, apresentou o projec-
to em Punta Europa (Termi-
nal GNL), a noroeste da ilha 
de Bioko, como exemplo da 
monetização do gás em Àfrica. 

O projecto, em tempos tido 
como estratégico, está em cri-
se desde 2017, 10 anos após 
o inı́cio de produção, devido 
ao esgotamento do bloco de 
Alba, que alimenta o termi-
nal. As expectativas vão agora 
para o projecto Alen, que ini-
ciou recentemente a produção. 

A fábrica de GNL em Pun-

ta Europa é propriedade da 
Marathon Oil, da estatal So-
nagas e das japonesas Mitsui 
e Marubeni. A Marathon está 
agora envolvida no desen-
volvimento de uma central 
de armazenamento de GNL 
virada para a exportação re-
gional, ainda em projecto. 

O projecto Alen Unit en-
volve consórcios liderados pela 
Chevron e Atlas Petroleum In-
ternational. A capacidade de 
decisão do governo da Guine 
Equatorial no sector está depen-
dente das decisões de investi-
mento de multinacionais como 
a ExxonMobil, Chevron ou 
Shell, situação que se asseme-
lha à de Moçambique, inexpe-
riente no sector e dependente da 
avaliação da situação em Cabo 
Delgado pela Total, ExxonMo-
bil, Eni e Mitsui, entre outros.

Nyusi discute GNL em Malabo
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Comercial

*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

Infantário da Matola: Standard 
Bank presta apoio solidário

No âmbito das celebrações do mês da criança, o Standard 
Bank procedeu, sábado, 11 de Junho, à entrega de um do-
nativo, constituído por produtos alimentares não perecíveis, 
de higiene e diversos brinquedos, ao Infantário da Matola, 
localizado no município da Matola, província de Maputo.

Tutelado pelo 
M i n i s t é r i o 
do Género, 
Criança e Ac-
ção Social e 

gerido pela delegação do Insti-
tuto Nacional de Acção Social 
(INAS), o Infantário da Matola 
alberga 53 crianças, das quais 
26 com necessidades especiais.

Abordado no decurso 
da acção solidária, Alfredo 
Mucavela, director de Co-
municação e Marketing do 
Standard Bank, referiu que o 
gesto do banco carrega consi-
go uma mensagem emocional 
de solidariedade e conforto 
para os menores do centro.

“O Standard Bank 
não está alheio às co-
munidades onde opera. 

Somos uma instituição 
que se preocupa com o bem-
-estar das populações de um 
modo geral, daí que nos temos 
envolvido em várias acções 
de responsabilidade social. 

Hoje, viemos ao Infantário 
da Matola para demonstrar o 
nosso carinho a estes menores, 

alguns dos quais com neces-
sidades especiais e, ainda, su-
prir parte das necessidades do 
infantário, através da doação 
de fraldas descartáveis, deter-
gentes, produtos alimentares 
diversos, entre outros”, frisou.

O director de Comunica-
ção e Marketing do Standard 
Bank lembrou que, no pas-
sado recente, o banco reali-
zou, igualmente, uma acção 
de benefi cência no infantário. 
Nessa jornada, os colabora-
dores do banco pintaram as 
infra-estruturas do centro, fi - zeram limpeza geral das ins- talações, além de confeccionar 

alimentos e almoçar com os 
utentes da instituição social.

“O Infantário da Mato-
la é parte extensiva do que o 
Standard Bank é socialmente. 
Hoje, como mês da criança, 
viemos demonstrar o nosso 
amor e carinho pelas crian-
ças como um banco que se 
preocupa com o bem-estar 
das comunidades onde ope-
ra”, disse Alfredo Mucavela.

Para Domingas Marrum-
be, directora do Infantário 
da Matola, o gesto do banco 

representa uma mais-valia 
para o centro, porque vai aju-
dar a manter as condições do 
infantário, desde a limpeza 
das instalações e higiene das 
crianças, até à alimentação 
e ao conforto dos menores.

As fraldas descartáveis 
oferecidas pelo banco, confor-
me destacou Domingas Mar-
rumbe, constituem a garantia 
da higiene na instituição, ten-
do igualmente agradecido ao 
Standard Bank por apoiar, de 
forma recorrente, o normal 
funcionamento da instituição.
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Desporto recreativo

Jornada de cinco empates e doze golos 

A décima primeira jornada do torneio 
de abertura a nível de veteranos da 
cidade do Maputo em futebol, foi 
pouco produtiva ao trazer cinco 
empates e, apenas, doze golos. Uma 

jornada anormal. Anormais são, também, os resul-
tados da equipa de Munna’s que perdeu os últimos 
quartos jogos, decepcionando os seus apoiantes. 

Resultado da 12ª jornada serie “A” 
Madgumb’s x Circulo (0-0) 

 Munna’s x Campoane (0-1)
 Veteranos Unidos x FCKm15 (1-1)
 Matendene x Amigos da Matola (1-1)
 Leões Bravos x Choupal (0-0)
 Bunhiça x Malhampsene (0-1)
 Kongolote x Jardim (2-3)

Jogos de acerto de calendário, serie “B”
Amigos de Kongolote x Luís Cabral (0-0), 
Tlhavane x Mafalala (1-0)

 Jogos da 13ª jornada (fim da 1ª vota)
Serie “A”
Circulo x Munna’s
 Campoane x Veteranos Unidos
 FCkm 15 x Matendene
Amigos da Matola x Leões Bravos 
Choupal x Bunhica
 Malhampsene x Kongolote 
Jardim x Madgumb’s 

José Matlhombe

Em dois jogos do 
campeonato de futebol 
recreativo do bairro de 
Hulene em Maputo já 
disputados, as equipas 

da Nova Luz e da Célula “F”em vete-
ranos, ainda não passaram de empates 
e, em seniores, a Nova Luz ainda não 
somou nenhum ponto tendo marcado, 
somente, dois golos. 

 Resultados da 2ª jornada em 
veteranos

Nova Luz x Célula”A” (0-0)
Ressuscitados x Célula “H” (3-1)
 Escorpião x Veteranos (1-0)
 Sporting x Célula “F” (0-0)
 Nova Alianca x F. Mave (3-3)
 Mavalane x Tigres (3-2)
 Ondas do Mar x Laulane (2-1) 

Jogos da 3ª jornada veteranos
Tigre x Ressuscitados

Célula “B” x Escorpião
 Veteranos x Nova Alianca
 Célula “H” x Célula “F”
 Sporting x Nova Luz
 Mavalane x Laulane fc
 F. Mave x Ondas do Mar

Resultados da 2ª jornada em 
seniores

Galos x Hulene fc (3-1)
 Amigos x Nova Luz (2-1) 
 Dragão x Célula “B” (1-0)
 Matsuva x Cofres (1-0)

 Jogos da 3ª jornada em seniores
Nova Luz x Galos
 Cofres x Célula “B”
Dragão x Time Time
Amigos x Hulene fc

José Matlhombe

Nova Luz e Célula”F” ainda não acertaram
Bairro de Hulene 
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Moçambique defronta África do Sul 
nos quartos-de-final da Taça COSAFA

Ingvild Mucauro conquista primeiro 
troféu em Angola pelo Interclube

A Selecção Nacional de Futebol, Mambas, vai defron-
tar a sua congénere da África do Sul nos quartos-de-final 
da Taça COSAFA 2022 que vai ter lugar em Durban, de 
5 a 17 de Julho, segundo o sorteio realizado na manhã des-
ta terça-feira, no Estádio Moses Mabhida na terra do 
Rand. Moçambique estará isento da fase de grupos des-
ta competição que vai envolver oito selecções da região 
Austral de África e do Senegal, convidada para a prova.

O sorteio de-
finiu os 
g r u p o s 
para esta 
c o m p e -

tição tendo ficado orde-
nada da seguinte forma: 
Grupo A – Angola, Como-
res, Seycheles e Botswana; 
Grupo B – Lesotho, Mala-
wi, Maurícias e Eswatine.

 Por outro lado, para além 
do embate África do Sul – 
Moçambique, os jogos dos 
quartos-de-final ficaram as-
sim definidos: Madagáscar 
– Namíbia, Zâmbia – Ven-
cedor do Grupo A; Sene-

gal – Vencedor do Grupo B.
A participação dos Mam-

bas na Taça COSAFA 2022 
vai servir de preparação 
do conjunto nacional para 
a primeira eliminatória de 
acesso ao CHAN - CAN In-
terno, na qual Moçambique 
vai discutir o acesso à se-
gunda etapa diante da Zâm-
bia que também estará pre-
sente no torneio regional.

 É que a Taça COSAFA 
vai terminar cinco dias antes 
do jogo da primeira “mão” 
que será nos dias 22, 23 ou 
24 de Julho, não se sabendo 
se também terá ou não lugar 

em casa emprestada, uma vez 
que o Estádio Nacional do 
Zimpeto continua indisponí-
vel. A segunda e decisiva par-
tida será nos dias 29, 30 ou 31 
do mesmo mês, em Lusaka.

A extremo mo-
ç a m b i c a n a 
Ingvild Mu-
cauro ven-
ceu o seu 

primeiro troféu ao serviço do 
Interclube de Luanda, concre-
tamente a Supertaça de Angola 
na sequência da vitória do seu 
clube por 76-81 final disputa-
da com o Primeiro de Agosto 
que era o detentor do título.

Este foi o primeiro frente-
-a-frente entre as moçambica-
nas Ingvild Mucauro, Tamara 
Seda e Onélia Mutombene 
(ambas do Primeiro de Agos-
to) naquela que poderá ter 
sido a primeira final envol-
vendo os dois clubes mais ti-
tulados do basquetebol ango-
lano em seniores femininos.

Na sua estreia, Ingvild Mu-
cauro esteve a um bom nível, 
tendo jogado 30:43 minutos 
nos quais anotou 9 pontos e 
capturou 7 ressaltos, a par 

de Italee Lucas (18 pontos e 
2 ressaltos), sendo uma das 
responsáveis pela vitória das 
“polícias” que conseguiram 
alcançar o primeiro objec-
tivo da presente temporada.

Tamara Seda (fez um du-
plo-duplo ao marcar 19 pon-
tos e ganhar 10 ressaltos) e 
Onélia Mutombene tudo fize-
ram para levar o Primeiro de 
Agosto à vitória, mas a sua 
prestação foi insuficiente com 
a equipa de Walter Costa a 
não aproveitar a ida à linha de 
lances livres onde marcaram 
apenas 27 em 40 tentativas.

Ao intervalo, o Primeiro 
de Agosto ostentava uma van-
tagem de três pontos, ou seja, 
o resultado era de 38-41. Mas, 
na segunda parte, o Interclube 
conseguiu dar a volta ao tex-
to e terminar a partida com 
cinco pontos de vantagem, 
erguendo o primeiro troféu da 
temporada. (LANCEMOZ)

Os jogadores do Ferrovi-
ário da Beira Elves “Stam” 
Honwana e Ismael “Timo” 
Numamade e Francisco Braga 
dp Costa do Sol vão desfalcar 
a selecção nacional de basque-
tebol sénior masculina que de 
17 a 19 de Junho próximo vai 
tomar parte no Torneio Interna-
cional da Cidade de Benguela, 
em Angola, segundo revelou o 
seleccionador Miguel Guambe.

 Os jogadores do cam-
peão nacional de basquetebol, 
ou seja, do vencedor da 12a 
edição da Liga Moçambica-
na de Basquetebol, estarão 
ausentes por motivos distin-
tos. Enquanto, Timo não po-
derá representar Moçambi-
que devido a compromissos 

académicos, Stam não irá a 
Benguela por estar lesionado.

Recordar que os dois jo-
gadores estiveram ausentes da 
última presença de Moçambi-
que na fase de qualificação ao 
Afrobasket  2021 que decorreu 
em Fevereiro último na cidade 
de Yaoundé, nos Camarões.

 Para suprir estas duas au-
sências Miguel Guambe não 
convocou nenhum jogador 
adicional, visto que na sua pré-
-convocatória foram chamados 
16 jogadores, sendo que a partir 
desta segunda-feira o treinador 
irá trabalhar com 14 jogadores, 
dos quais irá seleccionar 12 que 
partem para Angola na próxi-
ma quinta-feira, 16 de Junho.

 Recordar que foram convo-

cados os seguintes jogadores: 
BASES:  Baggio Chimondzo 
(Ferroviário de Maputo), Jo-
aquim Chume (Maxaquene), 
Ronaldo Geneto (Maxaquene), 
Ermilindo Novela (Ferroviá-
rio da Beira), Francisco Braga 
(Costa do Sol); EXTREMO: 
Ayde Munguambe (Ferroviá-
rio da Beira), Danilo Cumbe 
(Costa do Sol), Yuran Biosse 
(Ferroviário de Maputo)  e Ca-
lucho Nzualo (Maxaquene); 
EXTREMO – POSTE:  Helton 
Ubisse (Ferroviário da Beira), 
Daniel Maveure (Costa do 
Sol), POSTE: Egídio Zanda-
mela (Costa do Sol); Inélcio 
Chire (Ferroviário da Beira) 
e Torre do Vale Nhatumbo 
(Maxaquene). (LANCEMZ) 

Stam e Timo desfalcam 
selecção na ida a Benguela

 Nos próximos dias Chi-
quinho Conde deverá di-
vulgar a lista dos jogadores 
convocados para estas duas 
agendas, estando apenas ga-
rantido que os 11 jogadores 
que actuam internamente e 
que estiveram nos confron-
tos com o Ruanda e Zâmbia 
estarão entre os convocados.

Trata-se dos seguintes 
jogadores. Guarda-redes Er-
nan, Victor Guambe e Ivan; 
Defesas Edmilson, Ifren e 
Martinho (Thauzene); Mé-
dios Kito, Amadou e Sha-
quille; Avançados Telinho 
e Melque. (LANCEMZ)
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5ª Edição do FLI (K) tem como 
patrono o escritor Miguel Ouana  

A Associação Kulemba organiza, de 13 a 18 de Junho, a quin-
ta edição do Festival do Livro Infantil da Kulemba – FLIK 2022. 
O evento será realizado no formato presencial e online, na cida-
de da Beira.Da Beira para o mundo, a iniciativa literária con-
segue preencher um vazio nas artes e na mobilidade da cultura. 

Esta edição, que 
tem como pa-
trono o escritor 
Miguel Ouana, 
vai reunir num 

mesmo espaço autores de toda a 
Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP), havendo 
já autores confirmados, nomea-
damente, Venâncio Calisto (Mo-
çambique), Fabíola Lopes (Por-
tugal), Ninfa Parreiras (Brasil) e 
Kátia Casimiro (Guiné Bissau).

O FLIK vai abordar a leitu-
ra e o livro enquanto elementos 
indispensáveis na ampliação 
de horizontes e consciencia-
lização das crianças e adoles-
centes sobre a importância de 
respeitar e valorizar as dife-
renças entre os indivíduos ou 
comunidades, sob o lema “In-
cluir é dar asas à imaginação”.

Outrossim, este evento con-

tará igualmente com vários de-
bates, conversas entre escritores 
e leitores, como também  lança-
mento de livros, actuações artís-
ticas, concursos e exposição de 
pintura, que são as principais ac-
tividades previstas para o festival. 

Decorrerão também neste 
magnífico ambiente diversos 
concursos, como os principais 
previstos,  Concurso Literário, 
Concurso de Declamação de 
Poesia e Concurso de Ilustra-
ção. Participam nestes concur-
sos alunos do ensino primário 
e secundário em Moçambique. 

A realização do FLIK 2021 
conta com apoio da Peace Pro-
cessSupport (PPS), Cornelder 
de Moçambique, CFM, Parque 
Nacional da Gorongosa, Edi-
tora Fundza, Tmcel, Fundação 
Fernando Leite Couto, Ca-
mões – Centro Cultural Por-

tuguês na Beira, Universi-
dade Zambeze, entre outros.

O livro é um dos objec-
tos privilegiados na pre-

venção do conhecimento. 
Quem cedo aprende a lê-lo, 
antecipa-se na busca de fer-
ramentas que o permite de-

cifrar mensagens e ampliar 
a sua percepção sobre o pas-
sado, o presente e o futuro 
da humanidade e do mundo. 

silVino Miranda

Quinta-feira, 16 de Junho de 202222 |  zambeze  



| cultura|

Grupo Galamukani 
dinamiza leitura em Tete

A província de Tete, nos últimos tempos, tem sido palco 
de maior apreciação e divulgação da cultura, vários são os 
eventos realizados por singulares e até mesmo associações 
locais, no entanto, o grupo Galamukani, não foge a esta re-
gra, com a divulgação da cultura a partir de clubes de leitura. 

O nosso sema-
nário con-
versou com 
Isaías dos 
Anjos mem-

bro fundador e coordenador do 
Galamukani, jovem de 30 anos 
de idade. “O Galamukani tem 
como objectivo o empodera-
mento da Juventude através de 
pesquisa e activismo social. É 
neste âmbito que tenho levado a 
caboacções culturais como clube 
de leitura e saraus culturais.Para 
nós, é importante desenvolver es-
tas actividades de modo a incutir 
nos jovens e à população em ge-
ral, o gosto pela leitura, literatura 
e cultura em geral. Os clubes de 
leitura para além do gosto pela 
leitura também permitem que 
muitas crianças tenham contacto 
pela primeira vez com um livro 
literário. Pois, maior parte das 
crianças com quem trabalha-
mos apenas tem contacto com 
o livro escolar”, explica Isaías.

Ademais, os clubes de lei-
tura melhoraram as habilidades 
das crianças na componente de 
leitura, fala e escrita da língua 
portuguesa, ao passo que os sa-
raus culturais que são organi-
zados em parceria com a Casa 
Provincial de Cultura de Tete e 
Associação Provincial dos Poetas 
de Tete são importantes na medi-
da em que permitem que sejam 
descobertos novos talentos nas 
áreas de poesia, canto e teatro.

Associado a isso, reduz-
-se a vulnerabilidade de alguns 
jovens frequentarem barracas 
e consumo de drogas por falta 
de locais de lazer ou diversão.
As actividades têm sido desen-
volvidas nos fi nais de semana 
(todos os sábado) de modo a 
permitir que toda gente (fun-
cionários e estudantes) possam 
participar sem interferir nas suas 
obrigações laborais e estudantis. 

“Não há como separar vida e 
leitura, os jovens só precisam de 
oportunidades” (Isaías dos Anjos)

“Isto tem permitido maior 
participação das pessoas no even-
to chegando a superar as nossas 

expectativas. Pois, tem-se dito 
que os jovens não gostam da arte 
(poesia, leitura e teatro) o que 
contrasta em grande medida com 
os resultados que temos obtido 
e achamos que o problema nun-
ca foi falta de interesse por parte 
dos jovens, mas sim, a inexistên-
cia de espaço para que os jovens 
possam fazer e apreciar a arte e 
cultura em geral”, diz dos Anjos. 

Por outro lado, o envolvimen-
to de outras entidades (Casa de 
Cultura, Associação dos Poetas e 
Clube do livro, Ethalpublishing) 
na organização dos eventos tem 
ajudado muito na promoção dos 
eventos e a consequente ade-
são massiva do público. Por-
tanto, unir sinergias tem sido a  
maior estratégia desta associa-
ção para promoção dos eventos 
e aprimoramento dos mesmo.

Até ao momento, já  foram 
implantados dois clubes de leitura, 
um reúne-se na Casa Provincial de 
Cultura e ou outro está implantado 
no reassentamento de Chimbonde. 

No âmbito do mês da mulher, 
já passado, em parceria com A 
Voz do Zambeze e apoio da Em-
baixada da França capacitaram 
20 raparigas vítimas e residentes 
em zonas de risco de desastres em 

matéria de resiliência às mudan-
ças climáticas, pois a cidade de 
Tete tem sido fustigada por ciclos 
e cheias do rio Revubwê, tem 
sido realizado vários Webinares 
com destaque para uma home-
nagem ao Professor Carlos Serra, 
onde, o Sociólogo ElísioMaca-
mo (Universidade de Basiléia) 
e o historiador Eduardo Simba-
rasheMuachissene (UniPungue) 

dissertaram sobre o tema: Carlos 
Serra: Presença da Ausência. 

Alusivo ao dia do livro, or-
ganizaram um Webinar sobre 
desafi os do acesso ao livro na 
província de Tete - onde a Pro-
fessora AissaMithá (Directora 
da Biblioteca a UP), Arcenio 
Luabo (Universidade Punguê) 
participaram como oradores. Por 
último organizaram o concurso 
de Showesia em homenagem 
ao José Craveirinha, onde tive-
ram 11 concorrentes e o 1º Lu-
gar fi cou com Belita António, 2º 
Lugar Shelsia e 3º CzMulandie.

“Para nós foi umprivilégio 
poder dar o nosso contributo para 
nossa cidade. Apesar de várias di-
fi culdades fi nanceiras e materiais 
estamos determinados a continu-
ar a realizar mais actividades em 
prol da cultura. Um dos nossos 
maiores sonhos é realizar olimpí-
adas de história (uma das melho-
res formas de continuar o trabalho 
feito por Carlos Serra) e um road 
show de poesia. Estamos empe-
nhados em busca de parceiros para 
a materialização destes sonhos”.

Questionado sobre a parti-
cipação e apoio do Ministério 
da Cultura e Turismo nos clubes 
de livro, respondeː “infelizmen-
te, ainda não aproximamos ao 

Ministério da Cultura e Turis-
mo. Mas temos trabalhado em 
coordenação com a Direcção 
Provincial de Cultura e Turis-
mo de Tete e a Casa Provincial 
de Cultura que tem nos prestado 
apoio técnico e material em ter-
mos de cedência de espaço para 
realização dos nossos eventos”.

Quanto ao trabalho do Mi-
nistério da Cultura, em relação à 
causa já mencionada, torna-se um 
pouco difícil avaliar por que ainda 
não tiveram um contacto com este 
órgão superior. Entretanto, notam 
que existe pouco apoio na promo-
ção da literatura por conta desta 
entidade. E assim , gostariam que 
o Ministério da Cultura e Turis-
mo criasse algum fundo para tal.

“Gostaríamos e já a terminar 
de agradecer à EthalePublishing 
que tem nos ajudado com alguns 
livros para os nossos clubes de lei-
tura. À Embaixada da França, A 
Voz do Zambeze, Casa Provincial 
de Cultura, Direcção Provincial 
de Cultura e Turismo e Associa-
ção Provincial dos Poetas de Tete 
vai também o nosso muito obriga-
do. E de forma particular agrade-
cemos aos Profs. ElísioMacamo, 
Elísio Frank, JessemusseCassinda 
e Boaventura Vontade pelo apoio 
incondicional que nos tem dado”. 

silVino Miranda

zambeze  | 23Quinta-feira, 16 de Junho de 2022



Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2022 EzambEz

O n d e  a  n a ç ã O  s e  r e e nc O n t r a
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Amélia Muendane estimula cooperativismo 
para alavancar produção agrícola 

Zambézia a criarem movimento de cooperativismo para 
através deste capitalizar a base produtiva que estimule para 
que cada vez mais pessoas possam se identificar com o pro-
cesso de produção através de um mecanismo mais organiza-
do para fazer face aos desafios e a concorrência do mercado.

Depois de 
ter escala-
do as pro-
víncias da 
zona norte 

do país, nomeadamente, cabo 
Delgado, Niassa e Nampula, 
a presidente da AT escalou a 
província da Zambézia um dos 
celeiros nacionais. Naquele 
ponto central do país, Amélia 
Muendane interagiu com pro-
dutores aos quais lembrou, tal 
como em outros locais já esca-
lados, que a produção nacional 
continua aquém das neces-
sidades nacionais o que evi-
dencia na dificuldade de finan-
ciar o orçamento do Estado.

A presidente da AT ex-
plicou, aos zambezianos que 
o país ainda continua com 
um défice no financiamento 
à despesa pública de pouco 
mais de 20% e para se fechar 
esse défice no financiamento 
à despesa e garantir que te-
nhamos mais hospitais é ne-
cessário que tenhamos maior 
capacidade de arrecadação de 
receitas provenientes do nos-
so desenvolvimento interno.

“É importante a desmis-
tificação do conceito do im-
posto. O imposto apesar de ter 
o nome de imposto, é único 
mecanismo através do qual 
nós podemos assegurar o de-
senvolvimento e a auto-sufi-

ciência da nossa economia”, 
começou por explicar a presi-
dente da AT tendo acrescenta-
do que “Moçambique tem que 
ser capaz de produzir para fe-
char o seu défice e, ainda, con-
seguir poupanças para garantir 
que haja mais investimentos 
nas estradas para assegurar 
que os nossos produtos que 
são produzidos no Gilé ou em 
Mucuba possam chegar não 
apenas na Zambézia, mas em 
outras províncias e em outros 
países que deles carecem”.

Num outro desenvolvi-
mento, Muendane explicou 
que através do lançamento do 
programa de cooperativismo 
pretende-se que nasça um mo-
vimento catalisador a partir da 
base produtiva que estimule 
que cada vez mais moçambi-
canos, mais zambezianos pos-
sam se identificar com o pro-
cesso de produção através de 
um mecanismo mais organiza-
do para fazer face aos desafios 
e a concorrência do mercado.

“a AT a leva  a cabo este 
movimento de cooperativismo 
porque é a instituição que está 
a jusante,  depois do processo 
de produção, é a única institui-
ção que intervêm em todos os 
sectores de produção. A Auto-
ridade Tributária é responsável 
por colectar a receitas no sec-
tor produtivo, no sector pes-

queiro, no sector do turismo, 
no sector de culturas criativas 
ou indústrias criativas em cada 
moçambicano através do seu 
rendimento singular nas insti-
tuições que têm rendimentos 
como empresas, organiza-
ções como empresas”, disse.

Relativamente ao sector 
informal a presidente da AT 
disse que a sua organização, 
quer no sector produtivo, quer 
no sector de transformação, 
quer no comércio exige que 
haja um modelo do desenvol-
vimento económico que vai 
assegurar que os pequenos 
produtores de subsistência te-
nham maior capacidade nego-

cial dos seus preços de venda 
dos produtos que eles produ-
zem através da cooperativa.

“Porquê a cooperativa e 
não a associação? A associa-
ção é uma organização sem 
fins lucrativos, e não tendo fins 
lucrativos não pode actuar na 
economia como uma organiza-
ção económica. Se nós estamos 
em associação, não podemos 
usar a associação para fazer 
a venda dos nossos produtos 
porque podemos incorrer em 
irregularidade fiscal e a irre-
gularidade fiscal é penalizada 
nos termos da lei”, clarificou.

Segundo a nossa fonte dis-
se que a cooperativa represen-

ta os seus membros no fisco, 
o cooperativista singular não 
precisa de intervir na relação 
com a AT, quem se relaciona 
com a Autoridade Tributária 
é a cooperativa, isto liberta a 
pressão burocrática ao indi-
víduo que intervêm no sector 
produtivo, a sua maximiza-
ção de esforço designa-se 
simplesmente para aumentar 
a sua produção e produtivi-
dade, não se preocupa com 
os aspectos burocráticos.

“Ao visitar a feira verifi-
quei que são poucos aqueles 
que colocam os seus produtos 
no mercado internacional, en-
tretanto é no mercado interna-
cional onde nós temos maior 
capacidade de negociar os nos-
sos preços, porque no mercado 
interno nos temos muito pe-
quenos produtores informais 
que colocam os produtos a 
preços mais baratos, o que sig-
nifica que se nós temos maior 
oferta aos preços mais baratos, 
nós teremos menor rentabili-
dade do nosso negócio”, disse.

Muendane acrescentou 
ainda que “ voltaremos em 
breve a província da Zambézia 
e vamos trabalhar em alguns 
distritos dos quais destaca-
mos: o distrito de Mocuba vai 
ser a nossa porta de entrada, 
nós vamos seguir para Gu-
rué e depois vamos para Ma-
ganja da Costa vamos visitar 
Pebane para buscar o peixe e 
depois vamos para Gilé e de-
pois vamos paulatinamente 
avançar para outros distritos”. 


