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Província de Nampula atacada

Operações mineiras receosas

A Triton Minerals, responsável pelo projecto de
exploração de grafite no distrito de Ancuabe, em Cabo Delgado, comprometeu-se a retomar em Setembro de 2022 a colaboração, após ter paralisado as operações em 08 de Junho,
na sequência da degradação das condições de segurança nos
distritos sul da provı́ncia. A empresa australiana detém 80%
do capital da GRAFEX, sociedade de direito moçambicano.

A

Triton
pertence à holding Triton
United, com
sede
fiscal
nos Emirados Árabes Unidos.
A suspensão das actividades
por falta de segurança na região
resultou na deslocação recente
ao paı́s de vários membros da
administração do grupo, que se
reuniram com responsáveis do
Ministério da Energia e dos Recursos Naturais e da empresa
pública Portos e Caminhos de
Ferro de Moçambique (CFM).
A decisão da Triton ficou
no entanto, comprometida com
um ataque de grupos armados
de inspiração islâmica a Nacuale em 29 de Agosto, aldeia
situada no posto administrativo
da vila-sede do distrito (Ancuabe). Não existe registo de

mortos, mas a aldeia foi saqueada e queimada e a resistência
dos militares aı́ destacados,
que ripostaram inicialmente, foi considerada “débil”.
Em
Junho,
as
movimentações de grupos armados no sentido norte-sul,
provenientes de Muidumbe e
Macomia em virtude do aumento da pressão dos contingentes
estrangeiros, tiveram como
resultado ataques em distritos
até então sem antecedentes de
terrorismo. Como resultado
de ataques nos distritos sul, as
duas grandes explorações de
grafite pertencentes à Syrah
Resources e à Triton decidiram suspender a actividade. O
projecto de grafite da Triton
situa-se a cerca de 80 kms do
porto de Pemba. A pouco mais
de 100 kms para oeste situam-

-se os projectos da Syrah e a
Battery Minerals, em Balama.
O projecto Ancuabe, em
trabalhos preparatórios para
a construção de uma segunda
unidade de produção, esteve
em “espera” após os ataques à
aldeia de Silva Macua e às suas
instalações em 08 de Junho,
vitimando dois seguranças privados e um elemento da PRM.
O projecto da GRAFEX,
quando terminado, irá explorar dois depósitos de grafite e
as estimativas apontam para
a produção de 60 mil ton. /
ano. A empresa tem oito licenças de exploração na região.
A expedição da grafite será feita por ferrovia até
Pemba e posteriormente por
via marı́tima sendo condição
essencial que a segurança do
transporte seja assegurada pelo
governo, algo que não acontece actualmente. As FADM e
a Unidade de Intervenção Rápida (UIR) da polı́cia reforçaram posições em Silva Mácua,
com o envio de cerca de 250,
numa tentativa de reforçar a
segurança na estrada que liga

Pemba a Montepuez, mas o
reforço da segurança não evitou mais um ataque no distrito.
A decisão de retoma do
projecto poderia assegurar o
inı́cio da produção em 2023,
mas poderá igualmente resultar no aumento de ataques
na zona, à semelhança do que
aconteceu com o projecto de
gás natural da Area 1, liderada pela Total, no norte da
provı́ncia em 2021. Após a
Total assumir então o compromisso de prosseguir e acelerar
a operação de construção do
“site” de GNL, deu-se o ataque a Palma pelos insurgentes, levando à total suspensão
dos trabalhos preparatórios
em Afungi e recurso a contingentes estrangeiros pelo governo, pela via bilateral (Ruanda) e multilateral (SADC).
Em 08.JUN, na sequência
dos primeiros ataques no distrito, em Nanduli, o governador da provı́ncia, Valige
Tauabo, deslocou-se à região.
A desvalorização dos ataques
e apelos à população para regressar foram seguidos por

novos ataques no distrito, fragilizando a autoridade do governo. Duas semanas depois, o
Presidente Filipe Nyusi visitou
posições militares em Ancuabe, afirmando que os grupos
rebeldes estão enfraquecidos
e em debandada, procurando
essencialmente mantimentos.
Estima-se que o número
de deslocados internos no distrito se aproxime dos 60 mil,
dos quais metade originários
do distrito, acrescendo mais
de 25 mil que optaram por se
refugiar em distritos vizinhos
como Montepuez e Pemba.
Prazos da Coral Sul mantêm-se

As questões técnicas surgidas ao nı́vel do comissionamento do gás extraı́do pela plataforma flutuante (FLNG) Coral Sul
não deverão afectar a primeira
venda de GNL à BP, prevista para meados de Outubro.
O “primeiro gás” da Coral Sul FLNG, detida pelo
consórcio da Area 4, (ExxonMobil, ENI, CNPC, GALP,
KOGAS e ENH), deverá ser
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extraı́do na primeira metade
de Setembro. Os imprevistos
técnicos surgidos em finais de
Agosto são considerados por
fontes do sector “normais” e
solucionáveis. O GNL é o resultado da refrigeração do gás
natural com o objectivo de reduzir seu volume e aumentar a
densidade energética para um
transporte mais eficiente num
processo que passa por garantir que todos os equipamentos
e sistemas estão preparados
(comissionamento). O processo inicial da operação é crı́tico,
sobretudo nas fases da monta-
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gem (concluı́da), comissionamento (em curso), operação,
manutenção e inspeção da
estação de armazenamento e
de vaporização de GNL. O
Coral Sul assinou a Decisão
Final de Investimento (FID)
em 2017, tendo a plataforma
flutuante sido construı́da entre
Setembro 2018 e Novembro
2021. A FLNG, produzida na
Coreia do Sul, foi rebocada
até Moçambique durante cerca de dois meses, ficando ancorada em alto mar (bacia do
Rovuma) e conectada aos seis
poços de produção em Maio.

Terroristas escalam Eráti e Memba
Os distritos de Eráti e Memba, na província de Nampula,
foram atacados, no início deste mês, pelo grupo quem desde
2017 vem operando no distrito de norte da província de Cabo
Delgado. Dados preliminares, que o nosso semanário apurou, apontam que pelo menos um hospital foi queimado, um
régulo e uma freira, no distrito de Memba, terão sido assassinados.

próximo da zona com histórico
de ataques terroristas que se iniciaram a 5 de Outubro de 2017.
Segundo a população, os
malfeitores entraram no povoado de Eráti por volta das
15 horas, posicionaram-se

locados
mantém-se.
Está
a
multiplicar-se,
estamos
numa situação de crise”,
disse
Manuel
Manusso.
O administrador avançou que as pessoas procuram
refúgio na vila sede do dis-

gurança estão no terreno para
tentar repor a segurança e permitir o regresso das populações.
O porta-voz da polícia em
Nampula, Zacarias Nacute,
disse na segunda-feira à Lusa
que o ataque a Eráti pode

raticamente encurralados na
província
de
Cabo Delgado
o grupo terrorista com inspiração islâmica,
localmente denominado All
Shabab virou os canos para a
vizinha província de Nampula. Aliás, esta não é a primeira
vez que os terroristas atacam
Nampula embora seja a primeira a ser assumido oficialmente.
A 17 de Junho um grupo
terá atacado o posto administrativo de Lúrio, no distrito de
Memba, alegadamente com
intenção de resgatar membros
seus que estavam encurralados
naquele ponto. Dias depois, a
Polícia da República de Moçambique (PRM), através do
comando provincial de Nampula, desmentiu o ataque terrorista ocorrido justificando que
aconteceu que houve uma instabilidade ao nível da comunidade por conta de uma possível
ameaça terrorista naquela zona.
Entretanto, na passada sexta-feira os terroristas voltaram
a Memba e fizeram vítimas, no
entanto, o administrador distrital diz que foi apenas tentativa
de dispersar a população para
roubar bens das populações.
“Supomos que tenha sido
uma tentativa de dispersar a
população para roubarem comida”, disse Juma Cadria,
administrador de Memba.
Segundo o administrador
do distrito de Membao mesmo
grupo que invadiu a aldeia de
Kútua na sexta-feira (02.09),
é suspeito de ter atacado às
22:00 de domingo a aldeia de
Minhanha, em Memba, uma

sem criar alaridos e, por volta das 22 horas, começaram
a incendiar casas; fizeram o
mesmo no posto de saúde local (que ficou totalmente destruído) e atearam fogo, igualmente, num bloco de salas de
aula de uma escola construída
com base em material local.
Poucos dias depois desse primeiro registo terrorista,
o pânico voltou a um distrito
vizinho, Memba, deixando a
população sem onde morar.
O administrador do distrito de Eráti diz que continuam a “multiplicar-se” as
pessoas em fuga de Kútua,
na margem sul do rio Lúrio,
fronteira com Cabo Delgado.
“O movimento de des-

trito, Namapa, onde são acolhidas por familiares, líderes
locais e população em geral.
Aquele dirigente não especificou o número de pessoas que
abandonaram Kútua, a aldeia
visada, observando que as comunidades estão “perturbadas”.
O administrador de Eráti observou que o distrito já
acolhia deslocados de guerra
obrigados a fugir da província de Cabo Delgado desde
o início dos ataques armados em outubro de 2017.
“Nós temos vindo a receber
esta onda de deslocados, porque alguns estão aqui há dois
ou três anos”, enfatizou Manuel
Manusso. Manusso adiantou
que as Forças de Defesa e Se-

ter sido protagonizado pelos
mesmos grupos armados que
aterrorizam Cabo Delgado.
“Há a possibilidade de
ser um ataque terrorista protagonizado por esse grupo de indivíduos que estão na província de Cabo
Delgado”, afirmou Nacute.
Esta é a segunda vez que
províncias vizinhas de Cabo
Delgado são alvo de ataques semelhantes aos que
ali têm acontecido - e onde
também está por esclarecer
quem protagoniza a violência.
Em Dezembro de 2021,
houve a mesma suspeita em
relação a ataques em zonas da
província do Niassa que fazem
fronteira com Cabo Delgado.

P

vez que “são aldeias vizinhas”.
“Estamos a supor que esta
incursão tenha sido uma tentativa de dispersar a população”
para os agressores “roubarem
comida, além de dispersarem
também as forças de defesa e segurança que estão na
região”, disse Juma Cadria.
O responsável revelou
ainda que o grupo queimou
residências e roubou bens da
população, que fugiu para zonas próximas, deixando a aldeia de Minhanha “vazia”.
Eráti, o primeiro distrito atacado pelos terroristas em Nampula, para quem sai de Cabo
Delgado e segue pela Estrada
Nacional Número 1, é o primeiro distrito, pelo que é o mais
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Celso Correia e Filipe Nyusi reaparecem
para construir uma narrativa de sucesso da
governação antes do Congresso da Frelimo
zz Sem a TSU a reflectir nas contas dos funcionários e agentes do Estado antes do Congresso, sem datas para a primeira exportação do gás da plataforma flutuante da Coral Sul FLNG, e perante o silêncio
e a indefinição da TotalEnergies sobre a sua retoma a Afungi, Filipe Nyusi precisava de construir uma
narrativa alternativa de sucesso da sua governação para apresentar aos “camaradas”.
Além do anúncio das chamadas medidas para estimular
o crescimento económico (cujo impacto no alívio do elevado
custo de vida é praticamente nulo), a acção governativa das
últimas quatro semanas foi dominada pela reaparição do
então “superministro” de Filipe Nyusi. Depois de largos meses longe dos holofotes mediáticos, Celso Correia regressou
à ribalta para fazer a imagem de Filipe Nyusi antes do XII
Congresso da Frelimo que arranca a 23 de Setembro, a cerca
de três semanas.

N

o
primeiro mandato
(2015
– 2019) de
Filipe Nyusi, o então Ministro da Terra,
Ambiente e Desenvolvimento
Rural (MITADER) não precisou de muito tempo para se
revelar como o “superministro”
do Governo. Com o seu Fundo
Nacional de Desenvolvimento
Sustentável (FNDS) financiado pelo Banco Mundial, Celso Correia era o governante
que dava as caras para resolver problemas do Governo.
Não interessava o problema,
o “superministro” tinha poder
e mandato para intervir em
qualquer sector. Nas Finanças interveio com a iniciativa
“Um Distrito, Um Banco”, na
Saúde com “Um Distrito, Um
Hospital Distrital”, e na gestão
da resposta ao ciclone Idai que
devastou a cidade da Beira e
outras áreas de Sofala e Manica
ele era o líder da equipa do Governo, eclipsando o então Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário. A lista das
intervenções poderia continuar.
No segundo mandato (20202024) passou para Ministro da
Agricultura e Desenvolvimento
Rural, onde vai criar o SUSTENTA, um ambicioso programa que visava “revolucionar”
a agricultura em Moçambique. A narrativa de sucesso do
SUSTENTA não resiste quando confrontada com os dados
oficiais sobre a insegurança
alimentar em Moçambique.
Na sua mais recente avaliação, o Secretariado Técnico de
Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN) fez saber que

existem mais de 1,4 milhões de
pessoas em risco de insegurança
alimentar, das quais 900 mil estão em Cabo Delgado. Em oito
anos, a situação de insegurança alimentar melhorou apenas
em 5% para crianças menores
de cinco anos, tendo caído de
43% (2014) para 38% (2022).
Os dados do SETSAN apontam
para a situação no norte do País
como a mais crítica, com as
províncias de Nampula (a mais
populosa) a registar uma média
de 46,7%, e de Cabo Delgado
e Niassa, ambas com 45%1 .
Ainda assim, é o SUSTENTA que vai “sustentar” a imagem de Filipe Nyusi no congresso que será determinante
para a escolha, em 2023, do
candidato da Frelimo às presidenciais de 2024. Não admira
que a agenda do Presidente da
República nas últimas semanas
tenha sido marcada por activi-

dades ligadas ao sector agrário,
a começar desde logo pela inauguração de uma unidade de abate e processamento de carnes,
um investimento de 356 milhões de meticais co-financiados no âmbito do SUSTENTA.
A cerimónia realizada em
Tete no dia 29 de Julho marcou a reaparição do Ministro da
Agricultura e Desenvolvimento Rural ao lado do Presidente
da República, depois de largos
meses longe dos holofotes mediáticos. Era, por assim dizer, o

regresso ao então “superministro” ao centro da governação
de Filipe Nyusi. No dia 18 de
Agosto, o Presidente da República vai a Cuamba (Niassa)
inaugurar a fábrica de extracção e refinação de óleo alimentar de soja e algodão. O investimento anunciado foi de 300
milhões de meticais, sendo que
parte do valor foi financiado
através do SUSTENTA. Uma
semana depois, o SUSTENTA
volta a ocupar lugar privilegiado na agenda do Presidente da

República. Foi a 22 de Agosto
que Filipe Nyusi fez a entrega
de tractores e outros meios de
produção aos agricultores do
distrito de Nhamatanda, província de Sofala. A cerimónia
teve um lado simbólico: marcou a entrega do “tractor 1000”,
uma narrativa oficial que visa
mostrar que o SUSTENTA
já distribuiu pouco mais de
mil tractores (1087, para ser
mais preciso) por todo o país.
De Sofala, Filipe Nyusi sobre para Nampula para cumprir
mais uma missão do SUSTENTA: no dia 25 de Agosto inaugura um complexo agro-industrial de processamento de
milho, um investimento de 128
milhões de meticais financiados
no âmbito do SUSTENTA. A
fase que marca a reaparição do
“superministro” ao lado Presidente da República termina na
Cidade de Maputo, com a realização do primeiro simpósio nacional de investigação agrária.
É aqui onde são feitas promessas ambiciosas, verdadeiros manifestos políticos para
o XII Congresso da Frelimo:
o Governo vai investir, até ao
fim do presente mandato, três
mil milhões de meticais na investigação agrária. Ou seja, o
Governo propõe-se a investir,
em dois anos e quatro meses,
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três mil milhões de meticais,
um valor muito superior ao
que foi investido na investigação agrária desde que Filipe
Nyusi chegou ao poder, em
Janeiro de 2015. A velha promessa dos governos da Frelimo de fomentar a produção
de trigo em Manica e Niassa
para reduzir a dependência
de Moçambique de importações também foi recuperada.
“O que ontem parceria impossível hoje nos dá orgulho
de optarmos por sementes para
a nossa realidade. Graças ao
foco que sempre mantivemos
na resolução de problemas
concretos que afectam os moçambicanos e ao empenho e
esforço dos investigadores, o
nosso sonho tornou-se realidade2 , disse Nyusi, num tom comemorativo. Em praticamente

quatro semanas, Celso Correia
e Filipe Nyusi reapareceram
juntos numa campanha política
de legitimação do SUSTENTA
como um programa que está a
mudar o sector agrário moçambicano. Trata-se de uma narrativa que o Presidente da Frelimo
irá apresentar no Congresso
deste mês - que tem a particularidade de acontecer num
ambiente de guerra aberta
entre Filipe Nyusi e o seu antecessor, Armando Guebuza.
Uma guerra precipitada
pelas acções judiciais no âmbito do escândalo financeiro
das “dívidas ocultas”, sobretudo a prisão de Ndambi
Guebuza, filho do antigo Presidente da República. Depois
de falhar o pagamento de novos salários na função pública
no âmbito da Tabela Salarial
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Única (TSU) devido a vários
problemas nos critérios de
cálculo, Nyusi parece agora
apostar no SUSTENTA como
bandeira a apresentar no Congresso. A função pública é
maioritariamente
composta por membros da Frelimo
(aliás, em muitos casos ser
membro do partido no poder
funciona como critério de elegibilidade), por isso a implementação da TSU nas vésperas do XII Congresso era uma
jogada de mestre de Filipe
Nyusi para conquistar apoios.
Outros “trunfos” que o
Presidente da Frelimo esperava levar ao Congresso era a
retoma da petrolífera francesa
TotalEnergies a Afungi para
dar continuidade ao projecto Mozambique LNG orçado
em mais de 20 mil milhões

de dólares, bem como o início de produção e exportação do gás através da plataforma flutuante do projecto
Coral Sul FLNG, liderado
pela multinacional italiana
Eni. Sucede, porém, que a
TotalEnergies não dá sinais
de retomar ainda este ano e
a exportação do gás do Coral
Sul FLNG poderá levar tempo
devido a uma avaria detectada na plataforma flutuante .
Sem a TSU a reflectir nas
contas dos funcionários e agentes do Estado, sem datas para a
primeira exportação do gás do
Rovuma através da plataforma
flutuante da Coral Sul, e perante o silêncio e a indefinição
da TotalEnergies sobre a sua
retoma a Afungi, Filipe Nyusi
precisava de construir e apresentar uma narrativa alternati-
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va de sucesso da sua governação aos “camaradas”. Por isso
recorrer à sua antiga “estrela”
para encontrar uma solução.
E a solução foi encontrada
num périplo pelas províncias,
com inaugurações de unidades
industriais que, à semelhança
de tantos construídos por este
vasto Moçambique, correm o
risco de operar muito abaixo das suas capacidades. O
complexo industrial de processamento de carnes na Manhiça (província de Maputo),
o complexo agro-industrial no
Chókwè (província de Sofala) e
a fábrica de processamento de
arroz em Namacurra (província
da Zambézia) são apenas exemplos de fábricas inauguradas
com muita propaganda política e que hoje não não passam
de “elefantes brancos”. (CDD)

Ancião da Frelimo reabre feridas do tribalismo

Os Macuas são falsos
O deputado mais velho da Assembleia da República, Eduardo Nihia, acusa os macuas de Nampula de serem falsos, em
referência ao facto de o seu partido, Frelimo, ter perdido a
governação dos principais municipios daquela província.

çambicana], ACLIN [Associação de Antigos Combatentes de
Luta de Libertação Nacional] e
eu perguntava-me, quando per-

ta de lança”, o veterano da luta
de libertação nacional, Alberto
Chipande, curiosamente a porta do congresso da Frelimo que

cado” quando “vi aquele tribunal na tenda”, referindo-se ao
julgamento do “caso dívidas
ocultas”, o maior escândalo fi-

ara
Eduardo
Nihia, de 80
anos de idade,
que discursava
durante a XI
Conferência Distrital da Frelimo em Nampula, que visava
a eleição dos delegados distritais do partido ao XII Congresso, a ter lugar entre os dias
23 e 28 de Setembro de 2022,
na Escola do partido na Matola, a sua formação política
perdeu o controlo dos municípios de Angoche, Malema,
Ilha de Moçambique, Nacala-Porto e cidade de Nampula,
todos nas mãos da Renamo,
devido a falsidade dos macuas.
“Os de Cabo Delgado perguntam a mim, Nihia, o que se
passa em Nampula? Não tenho
resposta. Quando vou a Niassa, Nihia, o que se passa em
Nampula? Quando vou a Tete
ou Manica, o que se passa em
Nampula? Todas as províncias
estão indignadas com a província de Nampula”, disse o deputado e chefe da brigada central
do partido Frelimo em Nampula
que é também da etnia macua.
“Porque é que Inhambane
não fica com a Renamo? Perguntam, vocês próprios sabem.
Porque é que Manica, Chimoio,
não fica com a Renamo? Porque

demos as eleições, perdemos a
cidade, essa força estava aonde?
Essa força que eu assisti aqui,
quando perdemos a cidade, estava aonde? A resposta não tenho,
a resposta é vossa”. Disse Nihia
e acrescentou que: “devemos assumir a responsabilidade de resgatarmos a cidade de Nampula.
Toda a nossa força, a partir desta
conferência, temos de sair aqui
com uma missão clara, resgatar
a cidade de Nampula”, afirmou.
Debate sobre tribalismo
As afirmações de Eduardo
Nihia vêm aquecer ainda mais
a polémica sobre o tribalismo
que teve como principal “pon-

poderá ditar o reforço ou perda
de poder de influência entre os
membros do partido Frelimo.
“Mondlane estudou, graduou. Samora deixou de ser
enfermeiro. Veio aqui e dirigiu
o país. Chissano era estudante de medicina, deixou tudo e
juntou-se. Guebuza também era
o chefe do Núcleo de Estudantes, carregou muitos do núcleo
e foi para lá com ele. Vocês
fazem hoje? Não. Vocês olham
na tribo, no irmão e no companheiro”, acusou o veterano da
Luta de Libertação Nacional.
Chipande foi mais longe ao
afirmar que “fiquei muito cho-

nanceiro de que há memória
na história de Moçambique. “A
maioria é do sul – marongas,
manhembanas e machanganas. Um pouco só foram buscar machuabos. Outros, onde
é que deixaram? Macondes?
Macuas? Sena? Ndaus? É isto”.
As acusações sobre o tribalismo na Frelimo ganham eco
numa altura em que se procura
pelo sucessor do actual chefe
de estado, Filipe Nyusi, oriundo do norte do país (maconde)
e que, tendo em conta a lógica
de governação, o próximo dirigente da Frelimo poderá ser
originário do centro do país.

P

é que Tete não fica com a Renamo? Porque é que Pemba não
fica com a Renamo? A resposta,
quero vos dar: os macuas são
falsos. A resposta é esta: os macuas são falsos. Os macuas não
têm direcção. Não tenho como,
não posso esconder isso. Quando eu digo que tenho vergonha,
é porque sou do grupo macua”,
Entretanto, as acusações
de Nihia não terminam por ai
tendo também atacado as organizações sociais do seu partido.
“Eu já vi aqui as forças vivas da OMM [Organização da
Mulher Moçambicana], OJM
[Organização da Juventude Mo-
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M APUTADAS

A maka que vem desde os tempos de antanho:

Governo de Moçambique e o fim do “milho” de
Milange e Angónia que era vendido em kwachas
para o Maláwi ao preço de bagatela…

E

sta Quarta-feira (27.7.22)
estivemos
como Pedro
no Abfc, para
a nossa habitual cavaqueira.
Foi uma Quarta-feira com
temperatura boa, 27º Celsius,
com as acácias amarelas todas
as marcarem a sua classe (copas
grandes), sem que o mayor da
“Cidade da Acácias Vermelhas
e Jacarandás”, Dr. Eneias da
Conceição Comiche ousasse
persuadir a Vereação de Arborização a proceder à sua poda,
para fazê-lo em período quente, o que é contraproducente.
Podem agora, por favor!...
O Pedro chegou às 11 horas,
como habitualmente com a sua
pontualidade, à maneira alemã, inglesa ou zimbabweana.
- “Com que então a cidade
do Presidente Comiche está
desde 2ª Feira, com movimento, não habitual ao meio
da semana, como domingos
e feriados?...” – vem o Pedro
com uma provocação quando
a garçonete nos trouxe o meu
café de costume, com pastel
de nata e chá e bolo de queque ecom tosta mista para ele.
-Esse é o resultado da demora do pagamento dos vencimentos, provocado pelo TSU
(Tabela Salarial Única) que
alguns já faziam as contas que
segundo, o porta-voz SIGAÚ-
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QUE, Director Nacional Adjunto da Contabilidade Pública
do Ministério de Economia e
Finanças, nas diversas conferências de Imprensa, estava
plenamente convencido que
“cairia” nas contas dos funcionários, já no mês de Julho.
Foi um marketing que caiu em
saco roto, mas NHUSY, promete resolver a breve trecho…
- “É mais uma maka na
cabeça do Chefe de Estado,
Filipe Jacinto NYUSI, na sua
qualidade de Chefe de Governo…” – acrescenta o Pedro.
-Há fé que tudo seja resolvido, por isso, muita lufa-lufa na Comissão criada para
lidar com a problemática do
TSU, que alguém ousa já
chamar de TSUname (um
dos ciclones mais violentos).
- “Com os funcionários
sem salários há pouco tráfego nas ruas, pois sem “cair”
o salário, todos andam a fazer
contas ao que todos dizem: “a
vida não está NADA fácil” …
-Mas nem tudo está ruim,
nesta “Pátria Amada”,o Presidente da República já inaugurou, esta Quarta-feira, dia
27.2.22, Comlexo de Silos e
Armazéns em Milange, distrito
zambeziano, que faz fronteira
com a República de Malawi...
- “Na verdade, é mais
valia, porque oh Rodolfo
sempre tem dito nas nossas
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cavaqueiras, que as nossas
fronteiras são porosas…”
-Em todas as latitudes, daí
a maior parte dos estrangeiros quando querem “furar”
para a África do Sul como
“imigrantes ilegais” vem a
fragilidade de Moçambique e
aventuram-se sempre por cá.
Nem a Migração com 47º aniversário (com da sua criação,
comemorado esta semana),
não obstante a introdução de
passaporte biométrico e outros avanços como o uso de
plataformas para os utentes
aceder à instituição, etc.) consegue travar o fenómeno…
-Ao inaugurar assistirmos
aquelas imagens na TVM e as
explicações, dada ao Presidente, depois das intervenções do
dono do território, o Governador Pio Matos, do Representante da Empresa e do ministro
moçambicano, da Indústria e
Comércio, Severino Moreno,
recordo-me a comercialização
que era feita em Tete, quando
ainda estava como Director
Provincial dos Transportes e
Comunicações em Tete nos
anos oitenta e era Governador
da Província, João Baptista
Cosme e dirigindo as sessões
do governo, com aquela sua
mestria e nos aconselhava a trabalharmos em Angónia, com
o então Director da CAMOC
(Camionagem de Moçambi-

que) de Tete, sediada em Moatize, saudoso, Mil Homens de
Abreu, para que fosse acelerado o escoamento e evitar que
os camponeses vendessem o
milho no Malawi. Era uma dedicação sem paralelo na Equipa da CAMOC (motorista,
ajudantes, mecânicos, chefias
e direcção com aquela pujança de Mil Homens de Abreu,
acompanhado pelo Chefe das
Oficinas, Ferrão que ensinava
a todos a liderança… - explico
ao Pedro, com a conta já paga.
- “Mas vocês tinham o
CAIA (Complexo Agro industrial de Angónia), com Lourenço Mutaca, Director Geral…”
-Depois foi nomeado Director Geral o Eng. Adelino
Ribeiro, que se apaixonou
pelos “Açucares”, com aquela experiência de invejar
e depois o Eng. Dimande,
que no Maputo veio dirigir
a Empresa das Sementes.
“E
Milange?...”
- Milange, sempre tinha
a maka de comercializar no
Malawi como situação inversa, porque nós em Tete
tínhamos maior produtor
o CAIA, com escoamento garantido pela CAMOC.
Por isso, neste momento dá para dizer: A maka
que vem desde os tempos de antanho:Governo
de Moçambique e o fim

do “milho” de Milange e
Angónia que era vendido
em kwachas para o Maláwi ao preço de bagatela…
A partir desta inauguração do Complexo de Silos e
Armazéns de Milanje, que
o Presidente da Republica
de Moçambique, Filipe Jacinto NYUSI, no dia que tivemos esta cavaqueira (hoje
27.7.22), data histórica para
Milange e Região o milho
não irá mais para o vizinho,
Malawi. Daí a importância
dos Bancos se posicionarem com força em Milange.
Estimado em 600.000 toneladas que vão ser comercializados, vale a pena o “casamento” público/privado.
Recordar que o milho do
Malawi no nosso tempo era
vendido ao Malawi ao desbarato em kwachas e nós em
Tete recebíamos, comprado
pelas ONG’s no tempo de
seca, comprado lá em dólares americanos. Vejam só.
Aberração, pois não… - dirão os nossos economistas.
Mas isso dá para figurar
no “Livro de Memórias”, que
o Dr. Didier Malunga, esse
grande escritor, me exige:
“Mas oh Rodolfo, para quando os livros de memórias…”
Maputaremos mais para
a semana, neste teu Grande
Rio ZAMBEZE.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

As regras alimentares
Isslâmicas

A

r e l i g i ã o
isslâmica não se
resume apenas
a um conjunto
d e p r á t i c a s
e rituais, mas sim, é um
código de vida completo, pois
exige dos seus seguidores o
cumprimento integral dos
mandamentos do Criador em
todos os aspectos da sua vida.
O Isslam não ensina aos seus
seguidores apenas os preceitos
espirituais dogmáticos, mas
também orienta detalhadamente
nos aspectos de preservação
da saúde física, no que se deve
vestir e no que se deve evitar.
Na nossa crónica desta
semana vamos falar do aspecto
alimentar. Deus diz no Qur’án,
Cap. 16, Vers. 114 - 115:
“Comei portanto, dos
alimentos halaal (lícitos) e bons
que Deus vos deu, e agradecei o
favor de Deus se é só a Ele que
adorais. Ele apenas vos proibiu
(comer) da carne do animal
que morre por si mesmo (morte
natural), o sangue, a carne de
porco, e o que é degolado em
nome de qualquer outro e não
de Deus. Mas se alguém for
forçado (a comer dessa carne)
por necessidade, não desejando
nem transpondo o limite (da
necessidade absoluta, só para
se manter vivo), então Deus é
Perdoador, Misericordioso”.
Este versículo indicanos três pontos essenciais:
1 - Os crentes podem
comer todos os alimentos
que sejam halaal e bons;

2 - Os alimentos sujos
(imundos) são proibidos;
2 - Em momentos de
necessidade podem-se consumir
alimentos haraam (ilícitos).
Antes de mais, devemos
compreender que, só Deus
detém autoridade absoluta
de declarar algo halaal ou
haraam. Ninguém fora d’Ele
tem essa autoridade. Consta
no Qur’án, Cap. 16, Vers. 116:
“E não digais a respeito
daquilo que as vossas línguas
mentirosas descrevem
falsamente: isto é halaal e isto é
haraam, com o fim de inventardes
a mentira contra Deus”.
Nem mesmo ao Profeta
Muhammad (S.A.W.) lhe foi
conferida essa autoridade, pois
conforme consta no Qur’án, no
Cap. 66, Vers. 1, numa ocasião
Deus censurou-o dizendo:
“Ó Profeta! Porque é que
declaraste haraam (mesmo
para ti) algo que Deus fez
halaal para ti, procurando
agradar as tuas esposas”?
Deus ordena-nos a comermos
na Terra tudo o que é halaal, puro
e saudável, e a não seguirmos
os passos de Satanás. Portanto,
temos à nossa disposição
uma vasta gama de alimentos
à escolha, desde verduras,
cereais, frutas, leite e mariscos.
A carne de todos os animais
(exceptuando alguns), desde
que sejam degolados à mão, em
nome de Deus e usando uma
faca, de acordo com os preceitos
religiosos, ao derramar o seu
sangue, é halaal. Isto nos animais

que estão sob o nosso controlo.
Mas se se tratar de animais
de caça, isto é, fora do nosso
controlo, deve-se pronunciar o
nome de Deus quando estivermos
a disparar a arma de fogo, ao
soltar a arma de arremesso, ou
ao soltar o animal ou ave de caça.
ConstanoQur’án,Cap.5,Vers.4:
“Todas as boas coisas são
halaal para vós, e também é
halaal para vós aquilo que
agarram para vós os animais
caçadores (cães, aves) treinados
por vós a caçar, ensinando-lhes
daquilo que Deus vos ensinou.
Portanto, comei o que eles
caçam para vós, mas invocai
o nome de Deus ao soltá-los”.
Se os caçadores (animais
de caça) trouxerem o animal
caçado ainda vivo, deve-se
degolá-lo, mas se já estiver
morto, comam, pois é halaal.
Quanto à comida dos adeptos do
Livro (judeus e cristãos), Deus diz
no Cap. 5, Vers. 5 do Al-Qur’án:
“Hoje todas as boas coisas
foram declaradas halaal para
vós. E os alimentos daqueles aos
quais foi dado o Livro também
são halaal para vós, e vosso
alimento é halaal para eles”.
Os alimentos dos adeptos do
Livro só são halaal para nós
nas mesmas condições que nos
são impostas, isto é, devem ser
degolados em nome de Deus.
Hoje em dia os cristãos
transgridem os mandamentos
da Bíblia, pois comem todo o
tipo de carne. Portanto, quando
se diz: “os seus alimentos são
halaal para nós”, tal não significa

que podemos consumir carne
de porco ou de qualquer outro
animal morto de morte natural,
ou degolado sem a observância
dos preceitos recomendados, pois
a proibição de consumo de porco,
de sangue, ou do animal morto de
morte natural, consta na Bíblia,
Levítico II, Deuteronómio 14.
Portanto, o alimento dos
adeptos do Livro só é halaal
para nós se nos seus ingredientes
não incluír algo que seja haraam
como porco e seus derivados,
sangue, vinho, etc. De salientar
que mesmo se alguém que se
intitula muçulmano degolar um
animal e deixar propositadamente
de pronunciar o nome de Deus,
então esse animal não é halaal.
Quanto aos alimentos proibidos,
o Qur’án diz no Cap. 5, Vers. 3:
“São-vos proibidos o animal
morto (não degolado), o sangue,
a carne de porco, o (animal) que
tenha sido morto em nome de outro
que não Deus, o animal morto por
estrangulamento ou morto com
pancadas violentas ou por queda,
de qualquer altura, ou morto ao
ser ferido pelo chifre de outro
animal, ou o que for devorado
parcialmente pelas feras, excepto
os que tenham sido degolados
de forma apropriada por vós,
enquanto ainda estão vivos. E sãovos proibidos o que foi sacrificado
nos altares, em honra dos ídolos, e
também é-vos proibido consultar
a sorte através das setas (de
adivinhação). Tudo isso é pecado”.
Existem outros animais
proibidos que não estão nessa lista,
mas que através da Revelação,

o Profeta (S.A.W.) anunciounos. São todos os carnívoros
e os que se servem das suas
garras para se alimentarem.
Estas são as regras alimentares
no Isslam, e porque com tudo
isso Deus quis o nosso bem-estar
e não dificultar a nossa vida,
consta no Qur’án, Cap. 5, Vers. 3:
“Se alguém estiver em situação
de necessidade e se sentir forçado
devido à fome severa, a consumir
dessas coisas proibidas sem
que esteja premeditadamente
inclinado ao cometimento
de pecados, então Deus é
Perdoador, Misericordioso”.
Falamos aqui na proibição
de consumo de sangue, mas
se algum muçulmano estiver
doente e necessitar de fazer uma
transfusão, ou de ingerir algum
medicamento com ingredientes
haraam como por exemplo o
álcool, tal lhe é permitido. E o
doente deve fazê-lo para que a
doença de que padece não se
agrave. Mas assim que deixar
de ser necessária a ingestão
de tais medicamentos, deve
abster-se imediatamente.
O crente verdadeiro é aquele
que se submete plenamente no seu
dia-a-dia às ordens do seu Senhor,
e se abstém de escolher o que
lhe convém deixando o que não
lhe convém, procurando vários
tipos de pretextos e justificações.
Como se pode ver, as coisas
que nos são proibidas são poucas
e contáveis, daí que não haja
necessidade de deixarmos a
incontável lista de produtos halaal
para recorrermos ao haraam.
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RANDULANI

Os Bantu: Línguas e outros
problemas dos Bantu (5)

C

omo
ficou
dito no artigo anterior,
cada sociedade
tem
a sua própria história, a sua
própria tradição e nós somos
também uma sociedade com
uma trajectória histórica única e, como é natural, com algumas semelhanças nisto e
naquilo com outras sociedades, porque, recuando para a
génese humana, Deus criou o
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou (Génesis
1: 27), e os abençoou e lhes
disse: sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra… (Génese 1: 28).
Portanto, não tem o homem
de ser absolutamente diferente
nem absolutamente semelhante do outro em tudo, ele sempre partilhará traços de toda
a índole, sejam fisionómicos,
psicológicos, culturais, religiosos, filosóficos, emocionais,
antropológicos, históricos, linguísticos etc., etc., mas manterá invariavelmente outros
traços idiossincráticos, que o
distingue dos outros. E é assim
mesmo. O facto de as nossas
línguas apresentarem proximidades e até inteligibilidade em
certos aspectos relevantes, não
significa tratarem-se de línguas
iguais, senão não teríamos
as diferentes denominações
que as distinguem. Mesmo o
Changana com o Rhonga e
estas duas com o Xitswa que
parecem, a olho nu, mesma
coisa ou línguas incrivelmente aparentadas, elas não são a
mesma língua, cada uma tem
o seu diferencial relevante que
marca a linha de fronteira e determina a identidade própria.
Nesta perspectiva, devia
haver clareza nas decisões que
tomamos relativamente à escrita e às ortografias das nossas
línguas Bantu, faladas em Moçambique; que base ortográfica
devia ser usada? Obviamente

daquela língua europeia (de
colonização) muito enraizada
na sociedade moçambicana,
que é para permitir o estabelecimento de uma melhor ponte
e, certamente, propiciar uma
aprendizagem menos forçada
e uma apropriação mais empática ao nível dos vários segmentos sociais interessados,
evitando situações ora vividos,
em que cada grupo escreve seu
padrão ortográfico. Na verdade,
todos conhecemos realidades
similares em outros contextos
sociais, em que cada língua ostenta o seu padrão de escrita,
independentemente da inteligibilidade existente entre línguas.
É verdade também e não se
coloca aqui a questão da possibilidade de supressão de um ou
outro grafema e adoptar-se um
de uma outra língua, que não
seja a do nosso colonizador, verificadas todas as conveniências,
como nos parece ser pacífico a
adopção do /K/ para representar sons representados por /C/
e /Q/ no Português, do /S/ para
representar os sons vinculados
pelas letras /S/ e /C/ na língua
camoniana, apenas para citar
alguns casos que demonstram
que o quadro geral de uma ortografia de língua particular
deve resultar de tudo isso, e
não de induções, imitações ou
cópia de realidades de outrem.
E há os sons não previstos
no quadro classificatório da fonética tradicional, os cliques,
que ocorrem em quase todas
as nossas línguas Bantu, muito
antes destas línguas terem sido
consideradas como matéria de
estudo. Existem nas nossas línguas sons produzidos fora do
padrão reconhecido como o
processo normal de produção
de sons de fala, isto é, os sistemas respiratório, o fonatório e
articulatório. Nestes e noutros
casos que podem não caber
aqui, inevitavelmente há que recorrer a outras soluções fora do
quadro ortográfico de base e se
ser criativo para trazer soluções

particulares. Em Txitxopi, por
exemplo, como representar o
som representado em Português
pela palavra Segurar/Pegarou
ainda o acto de morder com força/violência. Os primeiros que
desenharam a ortografia desta
língua deixaram clara a dificuldade de o representar, tendo
usando formas visivelmente ambíguas e inconsistentes.
Portanto, as escolhas continuam sendo nossas, de cada

grupo ou comunidade de língua.
depende de nós se queremos
um padrão de escrita universal para todas as línguas faladas aqui em Moçambique, ou
interessa-nos definir um padrão
ortográfico específico para cada
língua particular, em estreita
concordância com o princípio
lógico de que cada língua é uma
realidade idiossincrática. É verdade que há grupos de línguas
que podem, em funções do grau

de semelhanças e inteligibilidade, desejar partilhar o mesmo
padrão de escrita/ortografia; e
isso deve decorrer de consenso entre tais grupos e nunca de
imposições, sobretudo externas
à comunidade de falantes, sob
pena de tais atitudes merecerem
interpretações adversas, e promoverem sentimentos indesejáveis para uma sociedade
que quer seja justa, solidária,
harmoniosa e competitiva.
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Nihia encosta
possível candidatura
macua

A

tentativa de Samito Machel em se tornar político
nas autárquicas passadas foi na verdade o retorno
ao primeiro tiro para o inicio de uma guerra interna no seio da FRELIMO. A acção de Samito
transmitia para uns lá de dentro uma afronta ao
seu presidente e para outros ainda lá dentro um saudável parto,
o nascimento de um esperado político. Desta acção surgiu a
reacção de Namoto filho do general Chipande, que repudiava
veementemente a atitude do seu irmãozinho histórico. O repúdio
de Namoto só é chamado a esta conversa porque foi mesmo dele
que se desencadearam as clivagens tribais que se vem fortificando a cada dia, Namoto enquanto contra-atacava Samito, não se
esqueceu de referir a sua tribo, aliás, para si o filho de Machel
só fazia isso porque o governo do dia era ou é makonde, ou
melhor, porque não era um machangane a chefiar o governo.
Taivez por ser makonde, os mais injustiçados agora segundo
os próprios, o discurso de Namoto não teve nenhum impacto,
este falou e o país inteiro só falava das bocas e atrevimentos de
Samito, talvez por ser machangane, os sempre privilegiados, também segundo os makondes e não só, este pensamento revela-se
hoje, de toda a zona centro e norte do país e
quiçá, de todas as camadas sociais com maior ênfase para os académicos.
João Pereira em entrevista ao savana, deixou claro uma vez o
quão estúpido pode ser a ideia de a FRELIMO desviar a ideia de
colocar a região centro no centro poder, na presidência para próximas eleições. Aquele académico falou de tal maneira que chegou
a esquecer-se que é activista, chegando até a perder a postura do
alto nível de emancipação que representa pois, na colocação do
seu discurso, Pereira esquecia-se de lembrar da possibilidade
de a FRELIMO não ganhar as eleições, aliás esse é um erro cometido por muitos quadros, organizações, media e sociedade no
geral, quando se trata de candidatos a presidência da FRELIMO,
a sociedade denuncia a sua parcialidade, involuntária muitas
vezes, debatendo de modo a interferir na escolha do candidato
a presidência ou qualquer outro cargo público daquele partido
como se tal pretendente não fosse concorrer, ou seja, é como se
os candidatos da FRELIMO estivessem destinados a vencer as
eleições, são involuntariamente tratados como virtuais vencedores.
Pois a convicção de João Perreira era nesse sentido, involuntariamente importa realçar, de que o candidato do partido no poder é
que irá ao poder, portanto, a estratégia da vez do centro era a mais
acertada, também porque propala-se por ai que no seio do partido no
poder, procura-se a figura do centro que possivelmente deva guiar o
leme nos próximos anos. A verdade nisto tudo, é a de que tudo isto,
nestes moldes, pacificamente ou não, resulta sempre em tribalismo.
Depois de Chipande aumentar o volume dos dizeres do seu filho,
vem agora Eduardo Nihia incorrer a mesma infelicidade. Nihia veio
mesmo sem pensar, apenas preocupado em deixar a mensagem, por
encomenda ou não, no seio dos camaradas. Com aquelas bujardas,
piores que as do seu secretário-geral, Nihia agrediu estupidamente
a constituição da república, demonstrou a tirania da maçaroca, desprezou a cidadania nampulense e feriu com a democracia, porém,
não viu nada disso, o seu objectivo era um e foi alcançado. A FRELIMO não pode colocar um indivíduo de Nampula para as presidenciais e a questão que fica é: a quem exactamente Eduardo Nihia
pretende expurgar desta lista com os seus comentários doentios?
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Editorial
Chipandismo e
Nihismo fora daqui!

A

lguém dizia um dia que viver é fazer história. Há muitos
modos de conduzir a vida, mas a paz sempre será o melhor
jeito de abordar uma situação, de empreender um novo
modo de caminhar. O mundo anda à velocidade da luz. O
desenvolvimento sócio-económico e político da actualidade mundial não se compadece com mesquinhices, sejam de que natureza
for, daí que o equilíbrio de um país não será garantido pelo conjunto
de riquezas, gente intelectual e/ou concessões que se possam realizar,
mas, e sobretudo, pela habilidade de manter a paz, independentemente
da situação. E Moçambique galga terreno neste domínio. Os esforços
não têm mãos a medir. Os protagonistas são sobejamente conhecidos
e cabem no território do Rovuma ao Maputo, incarnados no povo. Um
povo incansável, que não esgota as tentativas de encarar um futuro risonho. Um porvir que passa pelo alcance pleno da paz. E não é preciso
um esforço titânico para perceber e comprovar os benefícios por manter
a paz. Os ganhos são visíveis, o bem-estar se estabelece, a harmonia
se propaga. A convivência depende da paz, em todos os domínios. Um
país que elege a paz aumenta a qualidade de vida dos seus cidadãos.
Porém, enquanto essa palavra continuar relegada a segundo plano, a
violência continuará a eliminar inocentes, a falsidade continuará silenciando a verdade, e a corrupção continuará destruindo a humildade. O
país orgulha-se de ter havido uma geração que enfrentou tantas adversidades. Os melhores filhos de Moçambique sacrificaram as suas vidas
no altar da liberdade e na luta pela dignidade. São os nossos heróis e os
nossos mártires. Hoje algumas destas pessoas que deviam se vangloriar
por ter perdido parte da sua juventude emprestando a luta armada, são
os piores vilipendiadores da mesma causa e surgem na praça com discursos de tribalismo que não lembram ao diabo. De Chipande a Nihia,
o que se viu e se vive nas seus narrativas não passa de asneiras autênticas capazes de espantar a nação. Não se concebe que os dois fulanos
que durante largos anos assumiram, o primeiro, o protagonismo do tiro
inicial e o segundo, as alas de Comando Geral do Exercito venham a
terreiro confundir tudo e todos. Eduardo Mondlane bateu-se pela unidade
nacional e foi graças a este elo de ligação que o pais ganhou a união.
Senhores Chipande e Nihia, com todo o respeito vão bugiar longe!
Repetindo, o mês de Setembro simboliza um pouco de tudo o que
aqui escrevemos no presente editorial. Setembro relembra os heróis
que negociaram a paz em 1974, junto do colonialismo português.
Setembro faz nos recordar vivamente o longínquo ano de 1964,
quando no dia 25 um grupo de jovens, na altura, deu o primeiro
tiro em diversas circunstâncias, alertando à necessidade da paz.
Passados tantos anos, e de permeio algumas incertezas, temos um horizonte. Um futuro que, apesar de nalguns momentos parecer hipotecado
por dívidas, marcas de terrorismo, ele se vai cimentando cada vez mais. A
democracia, ainda que imberbe, já balbucia esperança, apesar de ser em
democracia que também se manifestam alguns atropelos. Sanáveis acima
de tudo, bastando lembrar que para chegar a este estágio tivemos que
romper com a barreira do monopartidarismo. Viva a revolução! Há uma
urgência em relação à paz. Que não faltem construtores da paz. Os outros
problemas serão resolvidos na sequência. A paz é uma necessidade vital.
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J OSÉ M IGUEL R AMIREZ
Reﬂecte que as relações entre os dois países estão muito consolidadas

Cresce número de empresas espanholas
que trabalham em Moçambique

A

proximidade da Espanha com o
continente
africano
faz dele um país estratégico
com múltiplas oportunidades comerciais para empresas espanholas, tanto que as
boas relações Espanha-África vêm crescendo nos últimos anos, e um bom exemplo disso é que recentemente
o Ministro das Relações Exteriores, União Europeia e
Cooperação, José Manuel
Albares, concordou com a
vice-presidente da Comissão da União Africana, Monique Nsanzabaganwa, para
fortalecer as relações políticas, algo que está enquadrado no III Plano África,
juntamente com outras medidas que envolvem o fortalecimento das relações da
Espanha com o continente
africano em todos os níveis.
Dentro da já citada União
Africana, há Moçambique,
um país localizado na costa
leste da África em crescimento contínuo e com uma
grande quantidade de recursos naturais, incluindo
terras férteis para a agricultura comercial, graças à qual
cada vez mais empresas
espanholas estão olhando
para ela para investir. Não

se esqueça que já existe uma
presença actual de empresas
espanholas em sectores tão
importantes como saúde,
logística ou alimentação.
Fortalecimento das relações
económicas EspanhaMoçambique

Desde 1977, Moçambique e Espanha mantêm
relações diplomáticas, mas
nos últimos anos tem sido
destacada a necessidade
de fortalecer essas relações para além do campo
do desenvolvimento e da
cooperação, especialmente no campo económico e
comercial, para o qual tem
sido a criação, já em 2015,
da Câmara de Comércio
Moçambique-Espanha.
Esta instituição conseguiu aumentar o número de
empresas espanholas que
trabalham em Moçambique
em áreas de negócios como
energia renovável, construção, hotéis ou agricultura,
bem como os sectores mencionados no início. No entanto, foi este ano, com a crise energética que se originou
na esteira da guerra na Ucrânia, quando os benefícios
resultantes do aumento das
relações económicas e comerciais entre Moçambique
e Espanha tornaram-se mais

evidentes. Isso ficou evidente na Semana de Internacionalização das Empresas Espanholas e na Feira IMEX
2022, da qual participou a
embaixadora de Moçambique na Espanha, María
Manuela dos Santos Lucas,
que destacou os benefícios
mútuos que ambos os países teriam com o aumento
das relações comerciais.
Depois de ver as boas
relações que a Espanha
mantém com Moçambique,
podemos falar sobre a balança comercial, na qual as
exportações para o país africano têm oscilado entre 15 e
58 milhões – principalmente
pertencentes a máquinas e
dispositivos mecânicos, vidro e suas fabricação, peixes, crustáceos e moluscos
– enquanto as importações
vêm crescendo e atingiram
209 milhões de euros em
2020 – alumínio, minerais e
pedras não trabalhadas são
as principais importações.
Esses números, levando em
conta os objectivos estabelecidos pelos dois países,
irão melhorar gradualmente,
dando oportunidades para
as empresas espanholas entrarem na economia de Moçambique; por outro lado, o
fortalecimento das relações
comerciais também poderia

permitir que a Espanha negociasse com os recursos naturais que Moçambique possui,
uma vez que este ano iniciou
a exploração de hidrocarbonetos na bacia de Rovuma,
em Cabo Delgado ao norte
e Inhambane ao sul; na verdade, estima-se que Moçambique seja o terceiro país das
reservas de gás da África
– atrás da Nigéria e da Argélia – de modo que a importação de gás daqui seria uma
possível solução de médio
ou longo prazo para a crise
de fornecimento de energia
e gás da União Europeia.
Uma cooperação enquadrada
na Agenda 2030

O fortalecimento das relações com a Espanha também deve ser visto como
uma continuidade à agenda
de cooperação com o país
africano, uma vez que, e de
acordo com as palavras da
embaixadora, María Manuela
dos Santos Lucas, a Espanha
tem um potencial no conhecimento tecnológico e uma
considerável capacidade financeira e empresarial, o que
pode ajudar Moçambique ao
crescimento econômico, e,
portanto, para o desenvolvimento social do país. Nesse
sentido, vale ressaltar o Quadro de Parcerias Entre Paí-

ses
Espanha-Moçambique
2021-2024, enquadrado nos
Quadros de Parcerias do País
(MAP), para combater a pobreza nos países associados
ao desenvolvimento sustentável nas cinco dimensões da
Agenda 2030: Pessoas, Prosperidade, Planeta, Alianças e
Paz. Deve-se notar que esses
acordos bilaterais entre ambos os países, bem como a
ajuda recebida da União Europeia e gerenciados pela Espanha para projectos de cooperação, significam fortalecer
ainda mais as relações existentes entre os dois países por
mais de quatro décadas. Tudo
isso contribui paralelamente à criação de um contexto muito mais propício para
que as empresas espanholas
continuem apostando na economia moçambicana, contribuindo o desenvolvimento
social e económico do país.
Em suma, e depois de
ler o acima, fica claro que as
boas relações entre Espanha
e Moçambique levam não
apenas a ajudar o desenvolvimento de uma economia em
expansão como a deste país
africano, mas também oportunidades para investidores e empresas espanholas,
uma vez que é um mercado
com muitas possibilidades
e com inúmeras atracões.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DA PRESIDENTE

COMUNICADO
IMPLEMENTAÇÃO DA SELAGEM OBRIGATÓRIA DE CERVEJAS E BEBIDAS
PRONTO A CONSUMIR (RTD’s)

1. Por Despacho de 6 de Maio de 2022, a Excelentíssima Presidente da Autoridade Tributária prorrogou a fase Piloto de Selagem de Cervejas e RTDs, até 30 de Outubro de 2022 e determinou o
reajustamento do calendário de implementação das fases subsequentes, nomeadamente:
• 1 de Novembro de 2022 – início de interdição de introdução ao consumo de Cervejas e
RTDs sem selo de controlo fiscal; e
• 02 de Maio de 2023 – início de interdição de circulação, no mercado nacional, de Cervejas e
RTDs sem selo de controlo fiscal.
2. Nos termos da alínea l) do Glossário do Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, aprovado pelo D.M. nº 64/2021, de 21 de Julho, entende-se por introdução
dos bens ao consumo o facto que ocorre quando: (i) o produto fabricado sai da unidade de produção em condições normais de comercialização, segundo prática usual para este ou para produtos
idênticos; (ii) se realiza a importação segundo as normas aduaneiras; e (iii) o produto acabado sai
do armazém de regime aduaneiro.
3. Reitera-se o apelo aos operadores para a rigorosa observância do calendário anteriormente referido, de modo a assegurar-se que o processo decorra com a harmonia desejada.
4. wPara informações/esclarecimentos adicionais, os operadores devem contactar a Unidade de
Implementação da Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado (Edifício-Sede da Autoridade Tributária, Avenida 25 de Setembro, n° 1235, 10° andar) e/ou Direcção de Normação de
Procedimentos Aduaneiros/Divisão do ICE (Edifício-Sede da Direcção Geral das Alfândegas, Rua
Timor Leste, n° 95, 3° andar) na Cidade de Maputo, bem como as Delegações Provinciais da Autoridade Tributária (Área Operativa das Alfândegas).
Maputo, aos 31 de Agosto de 2022
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Quarenta e oitos anos depois

Ainda há muitos “Lusakas” por assinar

O país comemorou, nesta quarta-feira, 48 anos de assinatura de acordos de Lusaka. Nestes acordos o Estado Português
reconheceu formalmente o direito do povo de Moçambique à
independência e, em consequência, acordou com a FRELIMO
o princípio da transferência de poderes, ou seja, transferência
da soberania que detinha sobre o território de Moçambique
(Cláusula 1). No âmbito dos mesmos acordos foi igualmente
estabelecido que a independência completa de Moçambique
seria solenemente proclamada no dia 25 de Junho de 1975,
data que coincidiria, propositadamente, com o aniversário da
fundação da FRELIMO (Cláusula 2).

A

lém
dos
princípios já
en u n c ia d o s
(o da independência
e o da transferência de poderes), os Acordos de Lusaka estabeleceram, relativamente ao
território de Moçambique, o
regime jurídico que vigoraria
durante o período de transição
para a independência (período
a iniciar com a assinatura dos
acordos e a terminar com a proclamação da independência de
Moçambique, Cláusula 3). Tal
regime consistiu, essencialmente, numa bipartição de poderes sobre o território, tendo-se
confiado a soberania ao Estado
português, representado por
um Alto-Comissário (Cláusula
4) e o governo ou administração à FRELIMO, a quem foi
reconhecida a prerrogativa de
designar não só o primeiro-ministro como também dois terços dos ministros do Governo
de Transição (cláusulas 6 e 7).
O Zambeze reproduz na integra
os acordos de Lusaca:

Reunidas em Lusaka de 5 a 7

de Setembro de 1974, as delegações da Frente de Libertação de
Moçambique e do Estado Português, com vista ao estabelecimento do acordo conducente a
Independência de Moçambique,
acordaram nos seguintes pontos.
1. O Estado Português,
tendo reconhecido o direito do
Povo de Moçambique a Independência, aceita por acordo
com a Frente de Libertação de
Moçambique a transferência
progressiva dos poderes que
detém sobre o território nos
termos a seguir enunciados.
2. A Independência
completa de Moçambique será
solenemente proclamada em 25
de Junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frente
de Libertação de Moçambique.
3. Com vista a assegurar a referida transferência de
poderes são criadas as seguintes estruturas governativas que
funcionarão durante o período
de transição que se inicia com a
assinatura do presente acordo:
a) Um Alto Comissário
de nomeação do Presidente da
República Portuguesa.
b) Um Governo de
Transição nomeado por acordo

entre a Frente de Libertação de
Moçambique e o Estado Português.
c) Uma Comissão Militar

que envolvam responsabilidade
directa para o Estado Português.
d) Assegurar o cumprimento dos acordos celebrados
entre o Estado Português e
a Frente de Libertação de
Moçambique e o respeito das
garantias mutuamente dadas,
nomeadamente as consignadas
na Declaração Universal dos
Direitos do Homem.
e) Dinamizar o processo
de descolonização.
5. Ao Governo de
Transição caberá promover a
transferência progressiva de
poderes a todos os níveis e a
preparação da independência
de Moçambique.
Compete-lhe nomeadamente:
a) O exercício das
funções legislativa e executiva
relativas ao território de Moçambique. A função legislativa
será exercida por meio de
decretos-lei.

de controle que contribuam
para o desenvolvimento de
uma economia moçambicana
independente.
f)
A garantia do princípio da não discriminação racial,
étnica, religiosa ou com base
no sexo.
g) A reestruturação da
organização judiciária do território.
6. O Governo de Transição será constituído por:
a) Um Primeiro Ministro
nomeado pela Frente de Libertação de Moçambique a quem
compete coordenar a acção do
governo e representá-lo.
b) Nove Ministros, repartidos pelas pastas seguintes:
Administração Interna; Justiça;
Coordenação Económica; Informação; Educação e Cultura;
Comunicações eTransportes;
Saúde e Assuntos Sociais;
Trabalho; Obras Públicas e
Habitação.
c) Secretários e Subse-

Mixta nomeada por acordo
entre o Estado Português e a
Frente de Libertação de Moçambique.
4. Ao Alto Comissário,
em representação da soberania
Portuguesa, compete:
a) Representar o Presidente da República Portuguesa
e o Governo Português.
b) Assegurar a integridade territorial de Moçambique.
c) Promulgar os decretos-lei aprovados pelo Governo
de Transição e ratificar os actos

b) A administração geral
do território até a proclamação
da Independência e a reestruturação dos respectivos quadros.
c) A defesa e salvaguarda
da ordem pública e da segurança das pessoas e bens.
d) A execução dos acordos celebrados entre a Frente
de Libertação de Moçambique
e o Estado Português.
e) A gestão económica e financeira do território,
estabelecendo nomeadamente
as estruturas e os mecanismos

cretários a criar e nomear sob
proposta do Primeiro Ministro,
por deliberação do Governo de
Transição, ratificada pelo Alto
Comissário.
d) O Governo de Transição definirá a repartição da
respectiva competência pelos
Ministros, Secretários e Subsecretários.
7. Tendo em conta o carácter transitório desta fase da
acção governativa os Ministros
serão nomeados pela Frente
de Libertação de Moçambique
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e pelo Alto Comissário na
proporção de dois terços e um
terço, respectivamente.
8. A Comissão Militar
Mixta será constituída por igual
número de representantes das
Forçadas Armadas do Estado Português e da Frente de
Libertação de Moçambique e
terá como missão principal o
controle da execução do acordo
de cessar-fogo.
9. A Frente de Libertação de Moçambique e o
Estado Português pelo presente instrumento, acordam em
cessar fogo às zero horas do dia
8 de Setembro de 1974 (hora
de Moçambique) nos termos do
protocolo anexo.
10. Em caso de grave
perturbação da ordem pública,
que requeira a intervenção das
forças armadas, o comando
e coordenação serão assegurados pelo Alto Comissário, assistido pelo Primeiro
Ministro, de quem dependem
directamente as forças armadas da Frente de Libertação
de Moçambique.
11. O Governo de Transição criará um corpo de Polícia
encarregado de assegurar a
manutenção da ordem e a
segurança das pessoas. Até
à entrada em funcionamento

| centrais|

desse corpo o comando das
forças policiais actualmente
existentes dependerá do Alto
Comissário de acordo com a
orientação geral definida pelo
Governo de Transição.

Moçambique contra qualquer
agressão.
13. A Frente de Libertação de Moçambique e o
Estado Português afirmam solenemente o seu propósito de

12. O Estado Português e
a Frente de Libertação de Moçambique comprometem-se a
agir conjuntamente em defesa
da integridade do território de

estabelecer e desenvolver laços de amizade e cooperação
construtiva entre os respectivos povos, nomeadamente nos
domínios cultural, técnico,

Pelo Estado Português,

económico e financeiro, numa
base de independência, igualdade, comunhão de interesses
e respeito da personalidade
de cada povo. 4 Para o efeito
serão constituídas durante o
período de transição comissões especializadas mixtas e
ulteriormente celebrados os
pertinentes acordos.
14. A Frente de Libertação de Moçambique
declara-se disposta a aceitar
a responsabilidade decorrente
dos compromissos financeiros assumidos pelo Estado
Português em nome de Moçambique desde que tenham
sido assumidos no efectivo
interesse deste território.
15. O Estado Português e
a Frente de Libertação de Moçambique comprometem-se
a agir concertadamente para
eliminar todas as sequelas
do colonialismo e criar uma
verdadeira harmonia racial.
A este propósito, a Frente de
Libertação de Moçambique
reafirma a sua política de não
discriminação, segundo a qual
a qualidade de moçambica-

no não se define pela cor da
pele mas pela identificação
voluntária com as aspirações
da Nação Moçambicana. Por
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outro lado acordos especiais regularão numa base
de reciprocidade o estatuto
dos cidadãos portugueses
residentes em Moçambique e
dos cidadãos moçambicanos
residentes em Portugal.
16. A fim de assegurar ao
Governo de Transição meios
de realizar uma política financeira independente será criado
em Moçambique um Banco Central que terá também
funções de banco emissor. Para
a realização desse objectivo o
Estado Português compromete-se a transferir para aquele
Banco as atribuições, o activo
e o passivo do departamento de
Moçambique do Banco Nacional Ultramarino. Uma comissão
mixta entrará imediatamente
em funções a fim de estudar as
condições dessa transferência.
17. O Governo de Transição procurará obter junto de
Organizações Internacionais ou
no quadro de relações bilaterais
a ajuda necessária ao desenvolvimento de Moçambique,
nomeadamente a solução dos
seus problemas urgentes.
18. O Estado Moçambicano independente exercerá
integralmente a soberania plena
e completa no plano interior e
exterior, estabelecendo as instituições políticas e escolhendo
livremente o regime político
e social que considerar mais
adequado aos interesses do seu
Povo.
19. O Estado Português
e a Frente de Libertação de
Moçambique felicitam-se pela
conclusão do presente acordo que, com o fim da guerra
e o restabelecimento da paz
com vista a independência de
Moçambique, abre uma nova
página na história das relações
entre os dois países e povos. A
Frente de Libertação de Moçambique, que no seu combate
sempre soube distinguir o deposto regime colonialista do
Povo Português, e o Estado
Português, desenvolverão os
5 seus esforços a fim de lançar
as bases duma cooperação
fecunda, fraterna e harmoniosa
entre Portugal e Moçambique.

Lusaka, aos 7 de Setembro de 1974.

ERNESTO AUGUSTO MELO ANTUNES
(Ministro sem Pasta)
Pela Frente de Libertação de Moçambique
Samora Moisés Machel
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Massacre de Wiriamu

Portugal fica apenas em pedido de
desculpas sem indemnização às famílias
O primeiro-ministro português, António Costa, pediu
desculpa pelo massacre de Wiriamu, na província de Tete,
que classificou como um “acto indesculpável que desonra” a
História de Portugal, num acto raro e histórico de reconhecimento deste massacre revelado pela imprensa inglesa em
1973 e durante muitos anos ignorado em Portugal.

“N

este ano de 2022, quase decorridos 50 anos sobre esse terrível dia de 16 de Dezembro de
1972, não posso deixar aqui de
evocar e de me curvar perante a
memória das vítimas do massacre de Wiriamu, acto indesculpável que desonra a nossa História”,
afirmou, perante o Presidente
da República, Filipe Nyusi.
Recorda-se que a 16 de Dezembro de 1972, em Wiriamu,
cerca de 400 civis desarmados
foram mortos por militares portugueses. O massacre foi dado
a conhecer ao mundo por um
jornalista inglês, Peter Pringle, num artigo do jornal The
Times, em 1973, depois de a
história ter sido denunciada
por missionários estrangeiros
a trabalhar na área de Wiriamu.
A investigação do historiador Mustafah Dhada, nascido
em Moçambique e radicado nos
EUA, concluiu que as tropas
portuguesas dizimaram um terço dos 1350 habitantes de cinco
povoações (Wiriamu, Djemusse,
Riachu, Juawu e Chaworha),
integradas numa área que ele
chama triângulo de Wiriamu,
que tem 40 povoações, e que
foram afectadas 216 famílias.
Entretanto, analistas políticos, ouvidos pelo VOA, classificam com atitude bastante
positiva o pedido de desculpas
que o Governo de Portugal fez a
Maputo pelo massacre de Wiriamu, porque significa que o povo
português está ressentido por
isso, mas dizem que se houvesse
indemnização aos familiares das
vítimas seria muito mais positivo.
Para o sociólogo Moisés Mabunda, “é bem-vindo o pedido
de desculpas, porque demonstra
o cometimento dos dois Estados em ultrapassar uma fase não
muito boa da história de Moçambique, de Portugal e do mundo,
que é a fase do colonialismo”.
“Hoje por hoje estamos a
dizer que o mundo é global, as

fronteiras são cada vez mais
ténues, há muita interacção, o
objectivo do mundo já não é
aquele nacionalismo extremo,
há cada vez mais convivência
entre cidadãos de todo o mundo, há mais português a virem
para Moçambique e mais africanos a irem para a Europa”,
aponta aquele analista político.
Há quem entenda, entretanto,
que por detrás deste pedido de
desculpas haja algum interesse
ou um acordo comercial que Portugal pretende ver materializado.
Mas esta não é a opinião de
Moisés Mabunda, porque, frisou, Portugal tem sido bastante
privilegiado em termos de investimentos em Moçambique.
Por seu turno, o jornalista
Alexandre Chiure diz que o pedido de desculpas é acto raro
e histórico de reconhecimento
deste terrível acontecimento,
mas acha que o Governo português devia indemnizar familiares das vítimas do massacre.
O jurista e analista político, Ignésio Inácio, diz que o
primeiro-ministro
português,
António Costa, faz parte das figuras políticas mais abertas e
mais reconciliatórias, e daí este

pedido de desculpas, um acto
que honra o povo português.
“Você pode dizer que é tarde,
mas para mim, o mais importante
é que Portugal reconheceu a crueldade do massacre”, acrescenta.

“foi o primeiro passo” para
“o reconhecimento sobre o
que foi a violência colonial”.
Maria Paula Meneses sublinhou, todavia, que “no meio disto há uma questão muito grande:

Entretanto, para o analista político Moisés Mabunda, o
único senão é a circunstância
em que o pedido de desculpas
foi feito, num jantar, “teria sido
bastante positivo se tivesse sido
na Assembleia da República ou
na Presidência da República”.

como se vai recontar a história da
Europa sobre estes não ditos e estes interditos, que é o problema da
memória histórica que não entra
no espaço reflexivo português”.
“Isto é muito importante porque um pronunciamento
destes devia obrigar-nos a olhar
para a história de Portugal e a
questão colonial”, defendeu.
A historiadora criticou uma
frase do primeiro-ministro, em
que António Costa afirma que
com o 25 de Abril demos a independência às colónias: “não
é verdade, foram as lutas de
emancipação das então colónias
que abriram caminho à democracia em Portugal”, corrigiu.
Maria Paula Meneses lembrou também que “a seguir a
Wiriamu, em Moçambique, há
mais massacres”. “Há muitos
outros contextos de massacres, e
na mesma região, de que não se
fala. E há toda a questão de Goa
e do Brasil. A questão colonial
está intimamente ligada à violência e destruição, e uma outra
violência que é a destruição da
história do outro lado”, apontou.
Em vésperas da comemoração dos 50 anos do 25 de
Abril, a investigadora partilhou

Pedido de desculpas do
primeiro-ministro português de
“corajoso”

Maria Paula Meneses, moçambicana, antropóloga e historiadora classifica o pedido de
desculpas do primeiro-ministro
de “corajoso”. Diz que vem em
linha com o que já fizeram outros países europeus e defende
que é necessário criar “comissões de verdade e reconciliação” sobre os crimes de guerra.
Questionada pela jornalista
Joana Gorjão Henriques sobre
como olha para o pedido de
desculpas de António Costa aos
moçambicanos pelo massacre
de Wiriamu, Maria Paula Meneses, antropóloga, historiadora
moçambicana e investigadora
coordenadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade
de Coimbra, referiu que este

a sua preocupação pelo facto de
“termos esquecido o que foi a
questão colonial”. “Isto tudo se
apagou, a questão das ditaduras
na Europa Central e Ocidental, a
existência de regimes coloniais.
As democracias tiveram grande
facilidade em apagar a história.
Foi um acto corajoso do primeiro-ministro. Um anterior Presidente [Cavaco Silva] recusou
falar do assunto quando se deslocou a Moçambique”, realçou.
Assinalando que “Portugal
parte para uma história exaltante da democracia sem querer
refletir sobre a guerra que está
na origem dessa democracia”,
Maria Paula Meneses defendeu
a criação de comissões de verdade e reconciliação, “para que
a história sobre o massacre de
Batepá, Wiriamu, o 3 de Fevereiro possa ser ouvida de várias
perspectivas e todos tenhamos
uma história simultânea, estejamos a explicar quais foram
as razões que levaram àquele
conjunto de acontecimentos”.
“Precisamos de descolonizar
a história. Mas acho que é um
acto corajoso de muitos líderes
europeus que se têm de confrontar com o seu passado. As narrativas imperiais estão a voltar, e
temos de um lado esta perspectiva e, do outro, as extremas-direitas a exaltar a importância de
ter havido impérios”, assinalou.
A historiadora falou também
sobre a questão dos materiais
que pertencem a Moçambique e que “deveriam ser pelo
menos microfilmados e digitalizados e entregues ao país”.
“Documentação histórica,
e mesmo etnográfica, deveria ser parte fundamental do
processo de reparação, porque qualquer moçambicano
que queira estudar tem de vir a
Portugal. Isso é uma pequena
parte, depois o resto são acordos governo a governo”, frisou.
Maria Paula Meneses referiu como o colonialismo
fez foi com que os moçambicanos perdessem “toda a
sua genealogia histórica”.
“Vocês têm desde o D. Afonso Henriques e nós de repente
não temos nada. As reparações
económicas são com os economistas, a nível de Estado. Para
mim a reparação é uma questão histórica, o recuperarmos
a nossa dignidade”, rematou.
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Coligação Afonso Dhlakama: Momade é
um “traidor” e está a afundar a RENAMO
Em entrevista exclusiva à DW, Yaqub Sibindy afirma que
fundou a Coligação Eleitoral Afonso Dhlakama para evitar
derrotas pesadas da RENAMO nas próximas eleições em Moçambique e acusa Ossufo Momade de ser um “traidor”.

O

s incidentes
envolvendo a
actual liderança da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO)
e ex-elementos do maior partido
da oposição moçambicana continuam a dar muito que falar.
Há um mês, Yaqub Sibindy,
líder da nova coligação Afonso
Dhlakama, foi muitas vezes citado nos discursos de vários quadros nacionais da RENAMO, que
o acusam de estar a promover agitação para desestabilizar o partido
liderado por Ossufo Momade.
Numa entrevista exclusiva
à DW, Sibindy diz que não entende as causas da fúria da liderança da RENAMO, uma vez
que desde finais de 2019 havia
consenso para salvar a própria
RENAMO através de uma coligação de partidos políticos da
oposição tendo, este ano, sido
fundada a Coligação Eleitoral
Afonso Dhlakama (CEAD).
“Porque é que a RENAMO
recusa a união? Ameaça levar-nos ao tribunal, chama-nos nomes, afinal o que é que se passa? O sistema que a RENAMO
trouxe, o sistema multipartidário,

estamos a ver que está a desapa-

Sibindy considera que Ossufo

Zambézia na tarde da segunda-feira (05.09) para uma visita aos cinco distritos autárquicos da província, um dos
quais na gestão do seu partido.
A DW tentou, mas sem su-

recer. E a RENAMO recusa a
união de outras forças e diz que
cada um vai sozinho [às eleições].
Fomos sozinhos em 2019, sob
orientação de Ossufo Momade, e qual foi o resultado? Piorou a situação. Agora quer que
nas próximas eleições cada um

Momade é um “traidor” e acusa-o
de estar a afundar a RENAMO.
“Se alguém é líder da RENAMO atualmente e impede a
coligação para aumentar a pujança política da RENAMO, podemos concluir: ele é traidor”.
Ossufo Momade chegou à

cesso, abordar estas questões
com o líder da RENAMO.
Recentemente, o presidente
da Associação dos Combatentes
da Luta pela Democracia da RENAMO, Victor Viandro, ameaçou usar a força, se Sibindyinsistir na criação da coligação com

vá sozinho mais uma vez? Será
pior”, exclama Yaqub Sibindy.
Um traidor”

o nome de Afonso Dhlakama.
“Ficam avisados os senhores
Yaqub Sibindy e Vitano Singano
[fundador do movimento ‘RENAM Democrática’] que nós
estamos em todo o território na-

cional e ainda nas unidades militares, onde pela nossa bravura
conseguimos impor a figura da
descentralização. Do mesmo
jeito, os senhores poderão sentir
a nossa fúria. Não mexam com
as nossas conquistas e com o
que nós conquistamos”, avisou.

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
(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)
Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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APIEX e Gapi-SI juntam-se para
promover investimentos em PMEs
A Gapi e a APIEX comprometeram-se a realizar em
conjunto um programa de promoção de investimentos e
fortalecimento do empresariado nacional.

N

um memorando
de
entendimento, recentemente
assinado, decidiram iniciar a
mobilização e disponibilização
de recursos focados em actividades de fomento e expansão do empresariado nacional.
Assinado pelo presidente
da Comissão Executiva, Adolfo
Adriano Muholove e pelo director geral, Gil da Conceição
Bires, respectivamente, este
memorando parte do pressuposto de que a promoção do sector
empresarial nacional e de estrangeiros com negócios em Moçambique requer investimentos
em meios materiais, financeiros e humanos que resultem
na criação e fortalecimento de
Pequenas e Médias Empresas.
Algumas acções já foram
definidas como urgentes, nomeadamente, (i) a identificação
de sectores prioritários para

promoção de investimentos
com impacto na exportação
de produtos; (ii) a concepção
de programas e projectos que
promovam investimentos para
a ampliação e modernização
da capacidade operacional do
empresariado nacional; (iii) a
elaboração de programas de
formação do empresariado
nacional; e (iv) a promoção
de cadeias de valor que facilitem a inserção nos mercados
por parte de micro, pequenas
e médias empresas (MPMEs).
Falando no acto da assinatura do memorando de entendimento, Adolfo Muholove, PCE
da Gapi, considera que “este instrumento estabelece uma plataforma de colaboração em iniciativas orientadas à mobilização
e disponibilização de recursos
financeiros que constituam soluções para o fomento e expansão do empresariado nacional”.
Dados recentes do Instituto Nacional de Estatística

evidenciam que mais de 95%
da actividade empresarial é
realizada por MPMEs e que
cerca de 40% do PIB advém
da actividade do sector informal aonde a Gapi tem desenvolvido programas de empoderamento de empresários
e formalização de negócios.
As partes reconheceram a
importância destes segmentos

para se promover a inclusão e
conetividade da economia nacional, realçando, porém, que,
para tal, há carência de suporte
técnico e financeiro para o seu
desenvolvimento e expansão.
Nesta cooperação APIEX-Gapi juntam-se sinergias de
uma instituição governamental que “promove e facilita investimentos e exportação com

foco nas empresas nacionais e
estrangeiras” e de uma instituição financeira de desenvolvimento que “fomenta a inclusão
económica, social e financeira
em Moçambique, promovendo
a inovação, o empreendedorismo e investimentos geradores de emprego”, para o
alcance do objectivo que norteia o presente memorando.

BCI e Camões, I.P. estabelecem protocolo de apoio
à promoção da língua portuguesa em Moçambique

O

Banco Comercial e de
Investimentos (BCI) e o
Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. formalizaram na sexta-feira, dia 2 de Setembro, em
Maputo, a assinatura do Protocolo de Apoio Financeiro à Promoção da Língua Portuguesa.
A cerimónia decorreu no
âmbito do quadro da realização
da 57ª edição da FACIM, e por
ocasião do “Fórum de Negócios
e de Investimentos”, sob o lema
“Moçambique e Portugal: Promovendo e viabilizando Oportunidades, Investimentos e Parcerias”, tendo os termos do Acordo
sido rubricados pelo Presidente
da Comissão Executiva (PCE)

do BCI, Francisco Costa, e pela
Vice-Presidente do Camões,
Instituto da Cooperação e da
Língua, I.P., Cristina Moniz.
Com o Acordo, o BCI passa

a disponibilizar apoio financeiro nos próximos dois anos
para projectos de investigação
nas áreas do ensino e da Língua
Portuguesa em Moçambique.

O Camões, Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P.
prevê que o apoio financeiro
disponibilizado pelo BCI venha reforçar a promoção da

Língua Portuguesa em Moçambique, através de actividades e conteúdos dinamizados pelos seus Centros de
Língua Portuguesajunto das
Universidades públicas moçambicanas, nomeadamente
em iniciativas de investigação
na área do ensino, aprendizagem e estudos interculturais;
organização e dinamização
de actividades pedagógicas
e culturais; apetrechamento
das salas de estudo dos centros de língua, no acervo bibliográfico especializado nas
áreas dedidáctica da língua
portuguesa, informáticae laboratório de línguas, frequentados principalmentepelos docentes e discentes dos cursos
de línguas das universidades.
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Absa Bank Moçambique e IPEME prestam assistência a mulheres e
jovens empreendedores para o desenvolvimento de conteúdo local
O Absa Bank Moçambique e o Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), realizaram um Workshop para divulgação do Mozyweb Startup,
um projecto de desenvolvimento de conteúdo local especialmente desenhado para Jovens e Mulheres Empreendedores com foco nos sectores do Turismo, Manufactura,
Agricultura, TIC, Saúde e Transporte.

T

rata-se de um
projecto multisectorial, lançado
oficialmente a 23 de
Agosto, no Hotel Avenida, para
a prestação de assistência técnica e apoio financeiro e que tem
como objectivo facilitar o estabelecimento de ligações entre
as PME e as grandes empresas,
incluindo entidades governamentais e não governamentais
promovendo o intercâmbio e
as abordagens multissectoriais.
A parceria entre o Absa
e o IPEME foi concretizada
através da assinatura de um
memorando de entendimento, à margem do lançamento
do MOZYWEB, num evento testemunhado por diversas
personalidades, com destaque
para o Ministro da Indústria
e Comércio, Silvino Moreno.
À luz da parceria, o Absa e
o IPEME vão apoiar o aprimo-

ramento de negócios virados
à componente tecnológica e
inovação, que tenham celebrado contratos de serviços com
clientes âncora do Banco. O
apoio consiste, igualmente, em
capacitar os jovens e mulheres
empreendedores a captarem
as oportunidades decorrentes
da implementação de Mega-Projectos no País, sobretudo na área de petróleo e gás.
Esta parceria vai, também,
desencadear iniciativas direccionadas a impulsionar o empreendedorismo local, geração
de emprego e renda, criando
riqueza com vista a um desenvolvimento equilibrado e
inclusivo das comunidades.
Hermano Juvane Responsável pelo sector de Oil&Gas, no
Absa Bank Moçambique referiu
que “ as PME desempenham um
papel preponderante na dinamização da economia nacional, estamos todos a par do nosso ac-

tual cenário de desemprego que
abarca principalmente os jovens
e os grupos vulneráveis como as
mulheres, pelo que, através deste
projecto, estaremos, não apenas
a contribuir para o enquadramento na arena de trabalho destes grupos através da geração de
novos postos de emprego como
também para a diversificação das
ofertas no mercado de trabalho
através de iniciativas sustentáveis e de relevo na sociedade.”

Por seu turno, César Mussagy, Coordernador do Projecto
do Moz YWEB StartUp, sublinhou “estamos todos a par das
correntes actuais de desenvolvimento que têm sido os ditames
da actuação das PME, motivo
pelo qual, desafiamos as nossas
PME a investirem em inovações tecnológicas que revolucionam os modelos de negócio
que o mercado assiste estimulando a eficiência, modernidade

e o alto nível de produtividade.
À luz da sua estratégia de
revitalização do sector empresarial, o Absa tem proporcionado pacotes especiais que
estimulam e capitalizam o
crescimento económico, pelo
que, o apoio às PME traduz-se numa linha de acção, num
contexto macro, que visa contribuir significativamente para
o desenvolvimento da classe
empresarial em Moçambique.

Tmcel moderniza e expansão da rede de transmissão

A

Moçambique Telecom
(Tmcel) está
a
proceder
à
modernização e expansão da rede de
transmissão, com a instalação
do “backbone” de elevado desempenho e fiabilidade, num
investimento de 132 milhões
de dólares norte-americanos.
A melhoria da rede vai permitir o aumento da capacidade
da espinha dorsal de transmissão,
aperfeiçoando, deste modo, o desempenho na ligação dos clientes
(empresas e instituições) à internet, através do aproveitamento
total da banda larga, cuja capacidade passará de 50 para 400 gigas.
Esta informação foi dada a
conhecer pelo presidente do Conselho de Administração da Tmcel, Mahomed Rafique Jusob, à
margem da cerimónia de assinatura de um memorando de entendimento, entre aquela operadora
de telecomunicações e a APIEX-Agência para a Promoção de
Investimento e Exportações,

ocorrida no decurso da Feira Internacional de Maputo (FACIM).
O acordo, segundo explicou
Mahomed Rafique Jusob, visa o

fornecimento de serviços de banda larga (internet) e de telecomunicações às próximas edições da
maior feira agrícola, industrial e

comercial do País, para que sejam disponibilizados aos expositores nacionais e estrangeiros.
“Estamos a fazer a transfor-

mação e modernização da nossa
rede, investindo 132 milhões de
dólares norte-americanos. Está
em curso a instalação do ‘backbone’ em fibra óptica, que vai
passar de 50 gigas de capacidade, para 400 gigas, com vista a
alargar a capacidade do serviço
a partir de Inchope para Tete, Inchope–Chimoio, Inchope-Nampula e Inchope-Pemba”, frisou.
Trata-se de um projecto
que vai permitir a expansão da
cobertura e melhoria da qualidade da rede da Tmcel, especificamente no que respeita aos
serviços de voz e dados, bem
como o aumento da capacidade e de disponibilidade de serviços prestados aos clientes.
Neste momento, avançou, o
projecto de modernização da rede
desenrola-se na província de Gaza,
após ter já alcançado o distrito de
Morrumbene, em Inhambane.
Em paralelo com esta empreitada, a operadora de telefonia fixa e móvel procede à
instalação de várias antenas na cidade da Beira, província de Sofala.
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DStv e GOtv Moçambique transmitem todos os 64
jogos do Campeonato Mundial FIFA Qatar 2022
com comentários em português
A maior época de entretenimento está a chegar! Os
Clientes da DStv e GOtv Moçambique podem aguardar com expectativa a transmissão de todos 64 jogos
do Campeonato Mundial de Futebol FIFA Qatar 2022.

“O

nosso objectivo como marca
e líder do sector é surpreender
e encantar. Fazer com que os
nossos conteúdos, independentemente do que os Clientes escolham assistir, ressoem.
Agregando valor em todos os
aspectos funcional ou afectivo.
Os próximos seis meses estão
marcados para fazer exactamente isso, impactar cada vez
mais a vida dos Clientes”, disse
Agnelo Laice, Director Geral
da MultiChoice Moçambique.
Pela primeira vez, trazemos
a transmissão de todos os 64
jogos do Mundial de Futebol a
partir da plataforma GOtv. Algo
que nunca tinha acontecido antes, desta vez decidimos brsame
appliesindar os nossos telespec-

tadores com o maior espectáculo de desporto do nosso planeta.
Todos os jogos serão transmitidos no pacote GOtv Supa, com
comentários em português.
DStv e GOtv - A única casa do
futebol em África

O Mundo está abarrotado da
febre do Campeonato Mundial
de Futebol FIFA Qatar 2022, a
MultiChoice Moçambique está
a tornar este evento mais acessível aos adeptos como nunca
visto antes. As plataformas da
DStv e GOtv vão proporcionar
cada momento emocionante
deste campeonato, comcomentários em português de classe
mundial para enriquecer a experiência visual dos telespectadores.
Laice explicou que “os moçambicanos são adeptos aficionados de futebol. É por isso que
estamos entusiasmados em ofe-

recer aos fãs toda acção com
comentários em português”.
Com vista a agregar valor
aos nossosClientes, a MultiChoice vai disponibilizar todos os 64 jogos do campeonato

do Mundo, programação surround e cobertura dos adeptos
para os Clientes dos pacotes
DStv Bué, DStv Grande Mais,
DStv Grande e GOtv SUPA.
Os Clientes dos pacotes DStv

Novas oportunidades para mulheres empresárias

Access Bank lança 2ª edição do concurso
‘Womenpreneur Pitch-A-Ton Moçambique 2022’

O

Access Bank
Mozambique
lançou
recentementea
2ª edição do
concurso‘Womenpreneur Pitch-a-ton Moçambique 2022’, destinado à capacitação de mulheresempresárias e empreendedoras.
O objectivo é dotar estas mulheres
de mais e melhores competências
financeiras e empresariais, para
que suas organizações se possam
desenvolver de forma sustentável.
Para a edição deste ano, são
elegíveis mulheres moçambicanas de todos os sectores de
actividade empresarial, entre os
18 e 55 anos, que tenham uma
empresa em funcionamento, devidamente registada há pelo menos um ano, ou que detenham
20% das acções de uma empresa
que opere no mesmo período.
Inserido no projecto ‘W Initiative’, oconcurso, que aposta no

empoderamento feminino,vai-se
prolongar até ao próximo mês
de Setembro e terá como foco
principal a difusão de um programa de formação, que consiste
em secções de workshopsdirigidos às candidatas, envolvendo
módulos associados ao empreendedorismo, finanças, lideran-

ça, gestão, e marketing digital.
Virgínia Muxlhanga, representante do Access Bank, explicou que, para se candidatarem,
as concorrentes deverão, até
ao dia 15 de Setembro corrente, preencher um formulário de
registo, disponível no website
ou nas redes sociais do banco.

“O programa compreende
três fases, sendo a primeira a
de recepção e selecção das top
150. Na fase dois solicitaremos
às empresas o envio de vídeos
descritivos das suas organizações e iremos seleccionar os 30
melhores projectos. Por fim,
na terceira fase, entregaremos

Família, DStv Fácil, GOtv Plus,
GOtv Max e GOtv Essencial terão acesso à jogos selecionados,
mais cobertura dos adeptos, destaques dos jogos, repetições e notícias do Campeonato do Mundo.
certificados às 30 empresas finalistas e iremos premiar um
top 3, com subsídios financeiros”, disse Virginia Muxlhanga.
Na primeira edição, tida
como um grande sucesso onde
participaram mulheres de todo
o país, que tiveram a oportunidade de experimentar um
programa exclusivo e certificado de capacitação eter acesso a coaching empresarial.
O Programa ‘Womenpreneur Pitch-a-ton’ é a primeira
iniciativa do género de apoio às
mulheres de negócios no sector
bancário. Foi concebido para proporcionar às empresas lideradas
por mulheres em toda a África
uma oportunidade de acesso ao
financiamento e formação empresarial de classe mundial, actuando nas áreas de financiamento,
desenvolvimento de capacidades
e criação de oportunidades de trabalho em rede para as candidatas.
Desde que iniciou a actividade em Moçambique, o Access
Bank tem sido um dos principais
defensores do empoderamento económico feminino, através do programa ‘W Initiative’.
A iniciativa suporta a proposta de valor do Access Bank, de ser
o Banco de escolha número uma
das mulheres em Moçambique.
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retome a construção”, frisou.
Fáusio
Mussá
referiu-se, igualmente, ao projecto
da Exxon Mobil, cuja Decisão
Final de Investimento (FID,
em inglês) ainda não foi tomada, o que, na sua opinião, está
ligado à suspensão das obras
por parte da Total Energies.
“Em princípio, é provável que

O Standard Bank prevê uma ligeira redução da inflação, que tem estado a registar uma subida nos últimos meses, mas adianta que tal só poderá acontecer até
ao final do ano, quando atingir uma média de 11.7%.
O pico, estimado em 12.2%, poderá ser em Agosto.

S

egundo o economista-chefe do
banco,
Fáusio
Mussá, este cenário deve-se a
uma série de choques, internos
e externos, a que a economia
nacional tem sido exposta, com
destaque para o impacto das mudanças climáticas sobre o preço dos alimentos e da guerra na
Ucrânia sobre o preço dos combustíveis, com efeito sobre os
restantes preços na economia.
Para responder a estas ameaças, explica, o Governo anunciou, por exemplo, a intenção
de subsidiar o transporte, assim
como uma componente de importação de combustíveis para
garantir uma certa estabilidade
dos preços, “sobretudo porque as
camadas mais vulneráveis da nossa sociedade são as que mais se
ressentem do impacto do aumento do preço dos combustíveis”.
“Neste cenário, a nossa expectativa é que o Banco de Moçambique mantenha a taxa de
juro de referência da política monetária (MIMO) até ao fim do ano
no actual nível de 15.25%, mas

não há garantias de que tal venha
a suceder, sobretudo se houver
alguma surpresa que se traduza numa inflação mais elevada
do que a prevista”, sublinhou.
Fáusio Mussá, que falava recentemente, na sessão virtual do
Economic Briefing, mostrou-se
preocupado com a queda das reservas internacionais, que tem resultado na redução dos meses de
cobertura de importações para cerca de 4.7 meses, o que pode ter um
impacto na evolução do metical.
Entretanto, afirma que, face
ao aumento da ajuda externa (por
parte do Banco Mundial, Fundo
Monetário Internacional e outros
parceiros de apoio), é expectável
que o Governo consiga, nos próximos meses, restaurar o nível de
reservas para um rácio superior
a quatro meses de importações.
“Isso pode ajudar a reduzir
algumas pressões que se registam
no mercado cambial sob ponto
de vista de liquidez”, indicou.
Num outro desenvolvimento,
o economista-chefe do Standard
Bank considerou que a melhoria das condições de segurança
que se regista nas zonas próxi-

mas aos projectos de exploração de gás natural na Bacia do
Rovuma, em Cabo Delgado,
pode ditar a retoma das obras
de construção do complexo da
TotalEnergies, na península de
Afungi, no distrito de Palma, na
primeira metade do próximo.
Os trabalhos na Área 1, com
um investimento estimado em
mais de 20 biliões de dólares
norte-americanos, o maior em
curso no continente africano,
foram suspensos em Abril de
2021, depois de os terroristas

terem atacado a vila de Palma.
A suspensão das obras deste
projecto, de acordo com Fáusio
Mussá, vai resultar num atraso no
início da exploração deste recurso,
o que, por sua vez, vai reflectir-se na
sua contribuição na economia nacional em termos de exportações e
diversificação das receitas do País.
“Do ponto de vista de exportações, a nossa expectativa é que o
projecto da Área 1 comece a exportar a partir de 2026, o que significa
que entre final deste ano e a primeira metade de 2023 a Total Energies

O filantropo e empresário Júnior Bila
torna-se a nova cara do Viva Táxi

D

epois de ter assinado como
embaixador da
Dubai Tabacaria Perfumes,
o fundador do projecto Associação Mão Solidária, filantropo e
empresário Júnior Bila, que tem
usado a sua força de trabalho para
ajudar as pessoas através de projectos e trabalhos sociais, torna-se o mais novo membro da empresa de transporte Viva Táxi.
A viva táxi se identifica com
o trabalho por si feito e segundo um trabalho interno realizado
pela empresa, chegaram à conclusão que seria o ideal para a
nova etapa da empresa, pois estão neste momento a trabalhar.
“É uma bênção, eu tenho feito meu trabalho de coração sem

esperar algo em troca, entretanto,
tudo que vem acontecendo me faz
perceber que o que faço é grandioso, é nobre e as empresas que
procuram se aliar à mim são a prova disso! Esta é mais uma realização, estou a somar graças a Deus”.

Segundo explica o filantropo,
conciliar as suas tarefas não tem
sido fácil, pois são tantas, mais,
com disciplina tudo pode fluir. E é
com disciplina que tem conseguido
gerir tudo isto, tem sido uma experiência muito boa e satisfatória.

Júnior Bila, tem a grande tarefa
de solidificar a sua marca e expandir o raio de abrangência dos seus
serviços. A viva táxi está sob administração de gente jovem e super
criativa, o que é por si admirado e,
esta é a razão que o motiva, orgulha
e faz gostar de trabalhar com toda
equipe daquela empresa parceira.
“Eu pessoalmente, acredito
que a viva táxi é uma empresa de
táxis de excelência e sem dúvidas a
primeira empresa de táxi por aplicativo cá no nosso país, por esta e
outras razões, aliei-me para agregar
valor a empresa e aos consumidores
dos serviços da mesma”, disse Bila.
A sua nova contratação de jeito
nenhum afecta o trabalho com a perfumaria, no entanto, segue parceiro
e embaixador da Perfumaria Dubai.
“Estamos correntemente a

a Decisão Final de Investimento
seja tomada num período máximo
de 12 meses após a retoma do projecto da Área 1, cujo consórcio é
liderado pela multinacional francesa Total Energies”, concluiu.
Realizado
regularmente
pelo Standard Bank, o Economic Briefing é um evento que
tem por objectivo orientar os
seus clientes, em particular, e o
mercado, em geral, na tomada
de decisões, através da partilha
das principais tendências da economia nacional e internacional.

trabalhar para trazer muita coisa
boa e novidades para os consumidores da Dubai tabacaria. Não
posso falar muito por enquanto,
mas o ponto focal é esse, sim,
ainda faço parte da perfumaria”
Conciliando o seu trabalho
com as duas entidades já referidas e a Associação Mão Solidária, Júnior Bila trabalha em função de um calendário, que o guia.
Por tanto, estabeleceu que uma
vez por semana tem que fazer doações, duas cadeiras de rodas
para deficientes físicos, pessoas
de todas faixas etárias e de todas províncias de Moçambique
e tem cumprido com esta meta.
Uma vez por mês são feitas
visitas ao lar de idosos, orfanatos
e asilos para doar produtos alimentícios e passar uma palavra de
esperança e fé para os necessitados.
Acrescenta e termina que para
este ano ainda não tem vários projectos por realizar, e mais parceria por
firmar.”Não vou cá detalhar mais,
estamos a trabalhar para trazer o
melhor à sociedade moçambicana”.
SILVINO MIRANDA
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Sul-africano foi o grande vencedor
da quarta edição da Corrida Azul
O atleta sul-africano, Abednico Mashaba, foi o grande
vencedor da quarta edição da Corrida Azul, ocorrida sábado, 3 de Setembro, em Maputo, ao conquistar o primeiro lugar, na categoria de 21 quilómetros, em masculinos.

E

m femininos, Neviah Maganza,
do Zimbabwe,
foi a primeira classificada.
A meia maratona, organizada pelo Standard Bank, com a
assistência técnica da Associação de Atletismo da Cidade de
Maputo, movimentou mais de
três mil participantes em quatro categorias, nomeadamente
21, 15, 12 e 4 quilómetros, sendo a última para cadeirantes.
Para o administrador delegado do Standard Bank, Bernardo
Aparício, trata-se, em primeiro
lugar, da celebração dos 128 anos
de um banco histórico em Moçambique. Em segundo lugar, da
celebração da saúde, pois a corrida tem como objectivo promover um estilo de vida saudável.
“Esta corrida tem a intenção de promover um estilo de
vida mais saudável. A intenção é de promover um estilo
de vida mais fora de portas.
Depois de dois anos de Covid,
era importante sentirmos todos que podemos ter, outra

vez, uma vida normal”, frisou.
O Standard Bank, conforme enfatizou, pretende realizar mais iniciativas do género para continuar a manter a
saúde e o bem-estar, servindo a todos os moçambicanos.
Por sua vez, o secretário
de Estado do Desporto, Carlos
Gilberto Mendes, manifestou-se satisfeito com o número de
pessoas que aderiram à Corrida Azul, o que, segundo referiu, demonstra que as pessoas
estão ávidas para sair de casa
e praticar desporto, cuidando, desta forma, da sua saúde.
“O Standard Bank sempre
inova mesmo tratando-se de
questões básicas, como cuidar
da saúde física, assim como da
saúde financeira dos moçambicanos: Se persistirmos com
estas acções, teremos a almejada massificação do atletismo
e, consequentemente, a qualidade e os talentos”, sublinhou.
Abordado momentos após
cortar a meta, Abednico Mashaba disse ter gostado imenso de
participar na corrida: “Correr 21

quilómetros não foi difícil para
mim. Os meus pares não queriam avançar. Estavam todos a
olhar para mim, daí percebi que
iria vencer a corrida”, contou.
Para o atleta sul-africano, a
organização do evento foi perfeita, com o mesmo padrão que
as corridas sul-africanas. É uma
das melhores corridas em Moçambique. “Sinto-me entusiasmado, porque na última vez que

participei fiquei em segundo lugar e, claro, hoje queria ganhar.
Fiz exactamente como planeei,
por isso estou muito feliz”.
A Associação de Atletismo
da Cidade de Maputo, através do
seu vice-presidente, Gilberto Gomes, fez um balanço positivo da
prova por ter superado a expectativa: Foi uma participação massiva. Em todos os percursos verificamos muita emoção. Depois de

dois anos de paragem, as pessoas
estavam ansiosas em voltar a participar nesta iniciativa”, concluiu.
Importa realçar que, com
um prémio global de 290 mil
meticais, a Corrida Azul envolveu também as componentes
de caminhada, zumba, além de
uma feira de saúde, onde as pessoas podiam fazer o despiste da
hipertensão arterial, exame de
glicemia e a doação de sangue.

Desporto recreativo

Campeonato mais quente e com muitos golos

O

Campeonato
de Veteranos da Cidade Maputo
está quente
e, sete equipas tiveram o resultados vergonhosos por serem volumoso. São 51 golos
obtidos neste fim-de-semana,
um número nunca antes alcançado numa única jornada.
Referir
que
os
jogos da Taça Maputo iniciam na próxima quarta-feira, dia sete de Setembro.
Resultados da 21ª jornada - seriem “A”
Madgumb’s x FCKm15
(4-2)
Amigos da Matola x Campoane (0-1)
Choupal x Circulo

(4-0)
Malhampsene x Munna’s
(1-1)
Jardim x Veteranos Unidos
(4-1)
Kongolote x Matendene
(1-5)
Bunhica x Leões Bravos
(0-3)
Resultado da 19ª jornada
- serie “B”
Inhagoia x Vientes de Tsalala (1-4)
Xipanipane x União Desport. de Maputo(2-3)
Luís Cabral x Amigos de
Kongolote (1-1)
Mafalala x Tlhavane (1-3)
Aeroporto x ADVcmc
(0-0)
Tsalala x Chamwaris (5-1)

Jogos da 22ª jornada seriem “A”
Campoane x FCKm 15
Circulo x Amigos da
Matola
Munna’s x Choupal
Veteranos Unidos x Malhampsene
Matendene x Jardim
Leões Bravos x Kongolote
Bunhica x Madgumb’s
Jogos da 20ª jornada seriem “B”
Amigos de Kongolote x
União Desportiva de Maputo
Tlhavane x Luís Cabral
Mafalala x Aeroporto
Vientes de Tsalala x ADVcmc
Chamwaris x Inhagoia
Tsalala x Xipanipane
José Matlhombe
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Mambas garantem até aqui
prémio de 220 Mil meticais cada um

A qualificação da selecção nacional de futebol, Mambas, para
o CHAN-2022, vai render aos bolsos de cada elemento da equipa mais de 220 mil Meticais, segundo assegurou o presidente da
Federação Moçambicana de Futebol, Feizal Sidat, que falava
logo após o término do jogo com o Malawi que terminou empatado a zero, mas no cômputo geral acabou por ser um resultado
favorável à equipa de todos nós, quando conjugado com o placard registado na primeira mão que foi um empate a uma bola.

P

ara esta competição, a FMF estipulou o prémio
de 40 mil meticais por vitória
e 150 mil Meticais pela qualificação a prova que vai ter lugar
em Janeiro próximo, na Argélia.
“Os jogadores sabem do que

Comercial

já está estipulado, do valor que
vão receber e nós vamos fazer o
esforço de cumprir com os pagamentos, os atletas sabem que
este Presidente quando promete
cumpre”, referiu Feizal Sidat.
A acrescer o prémio estipulado
pela FMF está a quantia colocada
à disposição pelo Banco Nacional

de Investimento que deu um total
de 1.2 milhão de Meticais, patrocínio este dedicado a premiação
da selecção nacional de futebol.
“Ao longo da semana anunciamos um acordo com o BNI
que se predispôs a dar 30 mil
Meticais a cada elemento da
equipa em caso de apuramento,
o que quer dizer que os Mambas poderão ter um prémio de
220 mil Meticais cada um e
esperamos que mais empresários se possam associar a este
movimento de premiação aos
Mambas”, disse Feizal Sidat.
Ainda em relação a premia-

ção refira-se que o guarda-redes
Ernan para além dos prémio que
os demais elementos do combinado nacional irão receber, tem
reservado para si a quantia de 100
mil Meticais ofertados por aquela instituição bancária, pelo facto
de não ter sofrido qualquer golo
no jogo da segunda mão, fazendo
que o seu prémio cresça até aqui
para casa dos 320 Mil Meticais.
Quando instado a comentar
sobre esta qualificação, o Presidente da FMF, considerou que “é
um apuramento merecido, dedicar este apuramento a estes briosos jogadores, foram os verda-

deiros artistas. Queria agradecer
aos patrocinadores e ao Governo
pelo apoio, da minha parte dizer
que só fiz aquilo que me competia fazer e cumprir com o meu
manifesto eleitoral, agradecer
a todo este maravilhoso público
que esteve aqui a acompanhar”.
Feizal Sidat diz que após a
conquista da qualificação, “temos que começar a preparar a
ida a Argélia onde queremos
fazer a nossa história, é uma
excelente montra para os jogadores, poderão ser observados
para serem contratados para o
estrangeiro”.
(LANCEMZ)
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“Te Amo Mecanicamente”
é o livro de estreia de Marco Lole
SILVINO MIRANDA
O livro tem a previsão de ser lançado na Munhava Cidade da
Beira, concretamente no salão da Paróquia São José da Munhava, no dia 24 de Setembro pertencente ao escritor Marco Lole de
Andrade. Está previsto para além da actividade principal, momentos culturas como, declamação de poesia, humor e teatro.

É

o seu primeiro livro, o livro de estreia.
Para si, ter um
livro pronto,
significa que um degrau está
pronto para sustentar o próximo. Por isso cada degrau
deve ser consistente o bastante
para suportar os que escalam
e os degraus subsequentes.
“Quero com isso dizer
que trabalhamos nesta obra,
eu e os que me ajudaram com
uma e outra coisa com bastante carinho para que cada leitor
consiga se identificar com alguma coisa que ela contém”.
Nesta obra procurou inserir-se na cena da poesia com o
romantismo
contemporâneo
para criar um equilíbrio nas tipologias textuais com temas
voltados para aspectos sociais,
culturais, económicos e políticos da vida moçambicana e
pode juntar á isso a questão da
identidade sociolinguística por
isso trouxe nesta obra alguns
textos de canone gráfico bantu
nomeadamente: ci-Sena, ci-Ndau, ci-Nyungwe, ci-Tshwa
e e-Chuwabo que reforçam
a orientação teórico-conteudística dos cerca de 97 textos.
“Poesia lírica é o meu género de estreia.Poesia lírica é aquela que tem o foco em expressar
e despertar sentimentos sejam
bons como maus.E são esses
sentimentos que trago nesta obra
nalguns textos são bons do amor
afecto, solidariedade e noutros
sentimentos de raiva de repúdio, entre outros”, disse Lole.
O processo criativo desta
obra foi desenvolvida de acordo
com a vivência diária, procurou
escrever ao longo de 9 anos de
acordo com a inspiração que
ia aparecendo, não como uma
corrida ou objectivo de lançar
uma obra, mas acredita que os
poemas os que foi escrevendo
são os que convidaram a obra e
é por isso que o livro leva o titulo de um dos textos, neste caso
o primeiro poema que compôs

tão de porque estar a lançar a
obra logo na Munhava e deixar
as condições da Casa de cultura, dos artistas e outros pontos
que acolhem esses eventos.
“É que para além de ser meu
bairro natal, eu estou a voltar

recer sugestões de leituras
aos apaixonados pela literatura, como instrumento de
apoio no processo de ensino-aprendizagem e construção
da memória colectiva, cultural
e identitária do homem novo.

que estejam no topo da carreira só que muitas delas não
são muito acolhedoras para os
novos escritores na questão de
“É que para além de ser
meu bairro natal, eu
estou a voltar para incentivar os adolescentes
e jovens da Munhava,
meus irmãos, que estão
a se entregar ao consumo de drogas ilícitas
que lhes levam a cometer além desse vários
outros crimes incluindo
assaltos e violências”

preços e condições para publicar, refere Marco de Andrade.
“Foi nesta onda que a editora SolEtra apresentou-me um
modelo de pagamento que se
adequava ao meu bolso e reconheço que existe, mas reflecti
que ser ou não uma boa obra
não depende da editora, mas
sim da própria obra que o escritor apresenta, além de mais
pensei que não existe nenhuma
editora que tenha iniciado do
topo e não existe um escritor
que tenha iniciado do topo e que
tal fazer este casamento de duas
histórias que estão iniciando”.
Para que o livro esta disponível a demais pontos do grande
Moçambique e países a mundo

inspirado pelo dia-a-dia da sua
formação em Mecânica geral.
“Te amo mecanicamente
por ser o primeiro texto que eu
escrevi, também porque foi na
mecânica onde encontrei a forma de expressar os meus sentimentos, o sentimento amor”.
E faz uma referencia a ques-

para incentivar os adolescentes
e jovens da Munhava, meus
irmãos, que estão a se entregar
ao consumo de drogas ilícitas
que lhes levam a cometer além
desse vários outros crimes incluindo assaltos e violências”.
Este livro foi concebido
e estruturado de forma a ofe-

O livro que sai sob chancela da Editora SolEtra, antes de
escolher essa editora foi feita
uma pesquisa de editoras nacionais e internacionais, porque
todo o escritor deseja lançar
com a chancela da editora que
esteja nos melhores momentos
e que já tenha lançado autores

“Foi nesta onda que a
editora SolEtra apresentou-me um modelo
de pagamento que se
adequava ao meu bolso
e reconheço que existe,
mas reflecti que ser ou
não uma boa obra não
depende da editora,
mas sim da própria obra
que o escritor apresenta, além de mais pensei
que não existe nenhuma
editora que tenha iniciado do topo e não existe
um escritor que tenha
iniciado do topo e que
tal fazer este casamento
de duas histórias que
estão iniciando”

fora, o escritor está a estabelecer contacto com livrarias
nacionais e internacionais para
facilitar o acesso ao livro físico.
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Eugénio Pambe e PambysonPambe relacionam-se
através da liberdade, revolução e amor
silVino miranda
Pambyson Pambe, heterónimo de Eugénio Pambe, nasceu
na Cidade de Maputo. Bem cedo e de forma precoce, desenvolveu paixão pela leitura. Sobre influência de um amigo, começou a escrever seus primeiros poemas e composições. O seu
amor pela escrita cresceu com o andar do tempo, o que lhe
fez filiar-se ao Wattpad, onde tem vários livros publicados.

A

ntes de começar a escrever poesias, Pambe
escrevia
composições musicais, mas de
uma forma inconsciente, visto que eu ajudava um amigo
(Osvaldo Massango), que na
altura era seu colega de carteira, a melhorar as suas composições. Mas também o ajudava na construção do enredo
dos seus livros de romance.
Foi então que ele descobriu o seu talento para escrita, por isso ele começou
a incentivar a escrever, mas
nunca aceitava, sentia incapacidade, mas ele continuou
a insistir, e no decorrer do
tempo foi obrigado a ceder.
”Comecei a escrever poesias em 2018, mas só comecei
a levar a sério ou de uma forma profissional no ano seguinte, isso em 2019. Em suma,
escrevo poesias há 4 anos”.
“Nenhuma palavra que eu
possa dizer ou escrever descreverá com exatidão a imensidão do significado de poesia
que vive em mim.Mas se fosse pra descrever por palavras,
diria que poesia é vida, sendo a mais pura demostração
de sentimentos”, diz Pambe.
A poesia em Pambe veio
como uma forma de libertação, ela o torna livre, imaginar
a vida sem ela se iguala a ser
um pássaro que não pode voar,
pois está encarcerado. ”quando me liberto, tento transmitir diversos sentimentos.
Já que Eugénio Pambe possui um heterónimo, Pambyson Pambe, esse personagem
(Pambyson Pambe) criado
para transmitir um sentimento
de liberdade, de revolução, de
mudança, é um personagem
focado em intervenção social.
Que se difere de Eugénio
Pambe, que tenta transmitir
uma mensagem de amor, mas
também do momento depois
do amor, ou seja, quando o
amor acaba. Eugénio Pambe
tenta demostrar para sociedade
que o amor ainda existem, lhe
fazendo crer que ainda pode

achar a sua cara metade por aí.
“Tudo começou pela insistência do meu querido amigo
Osvaldo Massango. Mas quando comecei, não parei mais.
Pois as pessoas que me rodeavam gostavam das minhas poesias. Foi aí que notei que tinha
vocação para coisa. Então continuei a escrever e a amar a poesia. Mas como eu queria fazer
e bem fazer, tive que começar a
fazer umas pequenas pesquisas
acerca da poesia”, diz Pambe
O primeiro poeta que o artista quis beber do seu conhecimento foi o José Craveirinha,
visto que já amava a sua poesia
“O grito negro” sendo essa a
primeira poesia que admirou
na vida, consequentemente foi
fácil gostar das suas obras, sendo agora o seu escritor favorito.
Em suas pesquisas cruzou com os livros da Rupi
Kaur, que contribuíram para
o seu desenvolvimento.Mas
de frisar que nenhum deles o inspirou a fazer poesia,
mas sim contribuíram para o
seu crescimento como poeta.
“Como Poeta, já que não
me considero escritor, acho que
o estágio atual da literatura moçambicana está boa, mas poderia estar ainda melhor, mas a
falta do público que aprecie ou
leiam os livros é menor, por isso
acho que o grande calcanhar
de Aquiles da nossa literatura
é a falta do hábito de leitura”.
E segundo este poeta para
acabar com esse dilema, devesse embutir o hábito de leitura ao nosso povo. Como
exemplo: Podia se implantar
uma disciplina extracurricular
de Literatura no ensino primário, seria de grande valia,
pois as editoras, os escritores,
os centros, entre outras instituições, mostram muita boa
vontade de tornar esse mundo de literatura muito fértil.
“Para que eu publique os
meus escritos, acho que não
me falta muita coisa, pois já
estive perto de publicar um livro, numa das editoras do país,
mas me faltou o financiamento. Além disso, acho que só
falta uma boa oportunidade”.

Pambe ainda não tem nenhum livro físico publicado,
mas já participou numa Coletânea de Contos “Quando o
espírito do Natal nos Aquece” pela editora brasileira UICLAP, sendo esse o seu único
trabalho em um livro físico.
Apesar de não ter nenhum
livro físico, tem várias obras
publicadas no Wattpad. E o
mais recente trabalho publicado por si lá é o livro “Do céu
ao inferno: De terras distantes”
onde é co-autor com a poetisa brasileira Patrícia Nogueira, onde duas terras distantes
se juntam para tentarem escrever uma mesma história.
“A vida é cheia de obstáculos, e nós como seres humanos
temos que encarar essas difi-

culdades como uma forma de
crescer e se superar. E a vida
literária não se diferem disso,
o que faz com que, se por ventura tenha existido uma dificuldade, ela tenha se tornado pó e
levado pelo vento. Por isso não
tem como eu as realçar aqui,
pois na minha cabeça nada
tem acerca”, sublinha o poeta.
Para si, ultimamente tem
sido feito muita poesia, e boa
poesia, e tem surgido muitos
poetas. A poesia Moçambicana
está em boas mãos. Mas parece
que o mercado moçambicano
valoriza mais a poesia falada e
cantada. Então, ser poeta nesse
país, te obriga a ser um declamador, e essa tem sido uma
das formas de ganhar espaço
e reconhecimento como poeta.

“O conselho que posso deixar para os amantes da literatura e para os meus seguidores e
que continue a acreditar na poesia Moçambicana, e para os poetas que continue a acreditar em
si independente dos obstáculos,
que nunca desistam de escreverem, pois tem alguém que está
a espera de ler os seus escritos”.
“Primeiro tenho a agradecer aqueles que estiveram
comigo desde início, pois sem
eles não existiria aqueles que
vieram depois. Meu muito
obrigado a todos que acreditam no meu potencial como
poeta. Mas também não poderia deixar de agradecer ao
meus fãs e admiradores que lê
as minhas obras no Wattpad,
meu muito obrigado”, termina.
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Angola

Eleições “Livres, Justas e
Transparentes”, mas não tanto!
As missões africanas de observação eleitoral despachadas
para Angola fizeram todas reparos a aspectos do processo considerados comprometedores para a transparência do mesmo. No
tratamento dado pelos ocs angolanos aos relatórios (em inglês)
das referidas missões, União Africana, SADCC, ECCAS/CEEAC e associação das comissões eleitorais dos paı́ses da região,
apenas foram consideradas passagens dos mesmos referentes
à compostura ordeira dos eleitores e à organização da votação.

A

lguns
dos
mesmos
ocs,
mas
também altos
funcionários
do Estado, estes em pronunciamentos públicos que obrigariam a um maior rigor (o
presidente da CNE, no acto do
anúncio dos resultados definitivos), procederam a abusivas
extrapolações dos comunicados das missões, atribuindo-lhe
enganosas menções ao carácter
livre e justo das eleições. O chefe da missão da CPLP, Jorge
Carlos Fonseca, sentiu-se obrigado a afirmar publicamente
que do relatório da sua missão
não fazia parte tal trecho.
O tom desaprovador com
que as missões africanas se referem a aspectos do processo
deu lugar a ilações segundo as
quais o regime não contou desta
vez com as mesmas complacências de paıś es africanos e das
suas organizações regionais,
com as quais até agora sempre
contou para validar todas as
suas eleições multipartidárias.
Aspectos do processo, em ge-

ral merecedores de objecções
nos relatórios das missões:
Desvios na observância
de padrões eleitorais consagrados na constituição e
em leis especıfi
́ cadas (idem
em relação a instrumentos aplicados em África).
A parcialidade (a favor do MPLA) exibida
pela
comunicação
social
pública no acompanhamento das campanhas eleitorais.
As interferências directas
do governo no processo eleitoral (via MAT-Ministério da
Administração Territorial); a
partidarização de órgãos eleitorais, entre eles a CNE (apontada
como “anomalia” já objecto de
advertências do antecedente).
Numa tomada de posição
aparentemente
concertada,
as missões recomendam que
a resolução de conflitos eleitorais subsequentes ao acto
sejam resolvidos no quadro
dos mecanismos legais previstos – uma advertência supostamente suscitada pelos
cenários de manifestações e
de atitudes musculadas das

autoridades como forma de
conter protestos da oposição.
O desempenho mais rigoroso que as missões de observação
eleitorais africanas têm vindo a
denotar é considerado reflexo do
surgimento de novas influencias
nas respectivas organizações,
em geral advindas de movimentos de evolução social e polıt́ ica
das sociedades africanas. O esbatimento de antigas reverências
em relação a Angola, inspiradas
na sua reputação de potência
regional. também não é considerado estranho ao fenómeno.
O ambiente criado por sucessivas denúncias públicas da

oposição e da sociedade civil,
de acordo com as quais o regime estava a preparar uma
fraude, também terá levado a
uma atitude mais vigilante das
missões de observação. Idem
em relação a alegados “excessos” em que terão incorrido
ostensivos esforços com que
o governo cuidou de promover
publicamente a ideia da sua
aplicação numa “impecável”
organização das eleições.
A oposição, especialmente apoiada pela sociedade, delineou um plano com
virtualidades aparentes para
lhe permitir anunciar com

grande celeridade um resultado eleitoral considerado
muito próximo da realidade.
A preocupação que o regime
deixa
transparecer
em relação à ocorrência de
manifestações de protesto
da população baseia-se em
considerações tais como a de
que a sua dimensão e duração no
tempo, se apreciáveis, poderão
vir a produzir efeitos negativos
na atitude que espera branda da
comunidade internacional, bem
como no próprio comportamento das forças policiais a empregar em acções de prevenção e/
ou contenção. (África Monitor)
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