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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 Del-
gado, comprometeu-se a retomar em Setembro de 2022 a co-
laboração, 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 per-
tence à hol-
ding 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 Re-
cursos 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 Na-
cuale em 29 de Agosto, aldeia 
situada no posto administrativo 
da vila-sede do distrito (An-
cuabe). Não existe registo de 

mortos, mas a aldeia foi saque-
ada e queimada e a resistência 
dos militares aı́ destacados, 
que ripostaram inicialmen-
te, foi considerada “débil”.

Em Junho, as 
movimentações de grupos ar-
mados no sentido norte-sul, 
provenientes de Muidumbe e 
Macomia em virtude do aumen-
to 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 decidi-
ram 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 pri-
vados e um elemento da PRM.

O projecto da GRAFEX, 
quando terminado, irá explo-
rar dois depósitos de grafite e 
as estimativas apontam para 
a produção de 60 mil ton. / 
ano. A empresa tem oito licen-
ças de exploração na região.

A expedição da grafi-
te 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 aconte-
ce actualmente. As FADM e 
a Unidade de Intervenção Rá-
pida (UIR) da polı́cia reforça-
ram 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 evi-
tou mais um ataque no distrito.

A decisão de retoma do 
projecto poderia assegurar o 
inı́cio da produção em 2023, 
mas poderá igualmente re-
sultar no aumento de ataques 
na zona, à semelhança do que 
aconteceu com o projecto de 
gás natural da Area 1, lide-
rada pela Total, no norte da 
provı́ncia em 2021. Após a 
Total assumir então o compro-
misso de prosseguir e acelerar 
a operação de construção do 
“site” de GNL, deu-se o ata-
que a Palma pelos insurgen-
tes, levando à total suspensão 
dos trabalhos preparatórios 
em Afungi e recurso a contin-
gentes estrangeiros pelo go-
verno, pela via bilateral (Ru-
anda) e multilateral (SADC).

Em 08.JUN, na sequência 
dos primeiros ataques no dis-
trito, em Nanduli, o gover-
nador da provı́ncia, Valige 
Tauabo, deslocou-se à região. 
A desvalorização dos ataques 
e apelos à população para re-
gressar foram seguidos por 

novos ataques no distrito, fra-
gilizando a autoridade do go-
verno. Duas semanas depois, o 
Presidente Filipe Nyusi visitou 
posições militares em Ancu-
abe, afirmando que os grupos 
rebeldes estão enfraquecidos 
e em debandada, procurando 
essencialmente mantimentos.

Estima-se que o número 
de deslocados internos no dis-
trito 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 surgi-
das ao nı́vel do comissionamen-
to do gás extraı́do pela platafor-
ma flutuante (FLNG) Coral Sul 
não deverão afectar a primeira 
venda de GNL à BP, previs-
ta para meados de Outubro. 

O “primeiro gás” da Co-
ral Sul FLNG, detida pelo 
consórcio da Area 4, (Exxon-
Mobil, ENI, CNPC, GALP, 
KOGAS e ENH), deverá ser 
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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 apu-
rou, apontam que pelo menos um hospital foi queimado, um 
régulo e uma freira, no distrito de Memba, terão sido assassi-
nados.

Praticamente en-
curralados na 
província de 
Cabo Delgado 
o grupo terro-

rista com inspiração islâmica, 
localmente denominado All 
Shabab virou os canos para a 
vizinha província de Nampu-
la. Aliás, esta não é a primeira 
vez que os terroristas atacam 
Nampula embora seja a primei-
ra a ser assumido oficialmente.

A 17 de Junho um grupo 
terá atacado o posto adminis-
trativo 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 Mo-
çambique (PRM), através do 
comando provincial de Nam-
pula, desmentiu o ataque terro-
rista ocorrido justificando que 
aconteceu que houve uma ins-
tabilidade ao nível da comuni-
dade por conta de uma possível 
ameaça terrorista naquela zona.

Entretanto, na passada sex-
ta-feira os terroristas voltaram 
a Memba e fizeram vítimas, no 
entanto, o administrador distri-
tal 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 co-
mida”, 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 

vez que “são aldeias vizinhas”.
“Estamos a supor que esta 

incursão tenha sido uma tenta-
tiva de dispersar a população” 
para os agressores “roubarem 
comida, além de dispersarem 
também as forças de defe-
sa 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 zo-
nas próximas, deixando a al-
deia de Minhanha “vazia”.

Eráti, o primeiro distrito ata-
cado pelos terroristas em Nam-
pula, para quem sai de Cabo 
Delgado e segue pela Estrada 
Nacional Número 1, é o primei-
ro distrito, pelo que é o mais 

próximo da zona com histórico 
de ataques terroristas que se ini-
ciaram a 5 de Outubro de 2017.

Segundo a população, os 
malfeitores entraram no po-
voado de Eráti por volta das 
15 horas, posicionaram-se 

sem criar alaridos e, por vol-
ta das 22 horas, começaram 
a incendiar casas; fizeram o 
mesmo no posto de saúde lo-
cal (que ficou totalmente des-
truído) e atearam fogo, igual-
mente, num bloco de salas de 
aula de uma escola construída 
com base em material local.

 Poucos dias depois des-
se primeiro registo terrorista, 
o pânico voltou a um distrito 
vizinho, Memba, deixando a 
população sem onde morar.

O administrador do dis-
trito de Eráti diz que conti-
nuam a “multiplicar-se” as 
pessoas em fuga de Kútua, 
na margem sul do rio Lúrio, 
fronteira com Cabo Delgado.

“O movimento de des-

locados mantém-se. Está 
a multiplicar-se, estamos 
numa situação de crise”, 
disse Manuel Manusso.

O administrador avan-
çou que as pessoas procuram 
refúgio na vila sede do dis-

trito, Namapa, onde são aco-
lhidas por familiares, líderes 
locais e população em geral.

Aquele dirigente não espe-
cificou o número de pessoas que 
abandonaram Kútua, a aldeia 
visada, observando que as co-
munidades estão “perturbadas”.

O administrador de Erá-
ti observou que o distrito já 
acolhia deslocados de guerra 
obrigados a fugir da provín-
cia de Cabo Delgado desde 
o início dos ataques arma-
dos em outubro de 2017.

“Nós temos vindo a receber 
esta onda de deslocados, por-
que alguns estão aqui há dois 
ou três anos”, enfatizou Manuel 
Manusso. Manusso adiantou 
que as Forças de Defesa e Se-

gurança estão no terreno para 
tentar repor a segurança e per-
mitir 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 

ter sido protagonizado pelos 
mesmos grupos armados que 
aterrorizam Cabo Delgado.

“Há a possibilidade de 
ser um ataque terrorista pro-
tagonizado por esse gru-
po de indivíduos que es-
tão na província de Cabo 
Delgado”, afirmou Nacute.

Esta é a segunda vez que 
províncias vizinhas de Cabo 
Delgado são alvo de ata-
ques 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.

Terroristas escalam Eráti e Memba

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 re-
sultado da refrigeração do gás 
natural com o objectivo de re-
duzir seu volume e aumentar a 
densidade energética para um 
transporte mais eficiente num 
processo que passa por garan-
tir que todos os equipamentos 
e sistemas estão preparados 
(comissionamento). O proces-
so inicial da operação é crı́tico, 
sobretudo nas fases da monta-

gem (concluı́da), comissiona-
mento (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 cer-
ca de dois meses, ficando an-
corada em alto mar (bacia do 
Rovuma) e conectada aos seis 
poços de produção em Maio.
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Celso Correia e Filipe Nyusi reaparecem 
para construir uma narrativa de sucesso da 
governação antes do Congresso da Frelimo 

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 me-
ses 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.

No primei-
ro manda-
to (2015 
– 2019) de 
Filipe Nyu-

si, o então Ministro da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento 
Rural (MITADER) não pre-
cisou de muito tempo para se 
revelar como o “superministro” 
do Governo. Com o seu Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (FNDS) financia-
do pelo Banco Mundial, Cel-
so Correia era o governante 
que dava as caras para resol-
ver problemas do Governo. 
Não interessava o problema, 
o “superministro” tinha poder 
e mandato para intervir em 
qualquer sector. Nas Finan-
ças 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 Go-
verno, eclipsando o então Pri-
meiro-ministro, Carlos Agos-
tinho do Rosário. A lista das 
intervenções poderia continuar.

No segundo mandato (2020-
2024) passou para Ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, onde vai criar o SUS-
TENTA, um ambicioso progra-
ma que visava “revolucionar” 
a agricultura em Moçambi-
que. A narrativa de sucesso do 
SUSTENTA não resiste quan-
do confrontada com os dados 
oficiais sobre a insegurança 
alimentar em Moçambique.

Na sua mais recente avalia-
ção, o Secretariado Técnico de 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional (SETSAN) fez saber que 

existem mais de 1,4 milhões de 
pessoas em risco de insegurança 
alimentar, das quais 900 mil es-
tão em Cabo Delgado. Em oito 
anos, a situação de inseguran-
ça 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 SUSTEN-
TA que vai “sustentar” a ima-
gem de Filipe Nyusi no con-
gresso que será determinante 
para a escolha, em 2023, do 
candidato da Frelimo às presi-
denciais 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 inau-
guração de uma unidade de aba-
te e processamento de carnes, 
um investimento de 356 mi-
lhões de meticais co-financia-
dos no âmbito do SUSTENTA.

A cerimónia realizada em 
Tete no dia 29 de Julho mar-
cou a reaparição do Ministro da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural ao lado do Presidente 
da República, depois de largos 
meses longe dos holofotes me-
diáticos. Era, por assim dizer, o 

regresso ao então “superminis-
tro” ao centro da governação 
de Filipe Nyusi. No dia 18 de 
Agosto, o Presidente da Repú-
blica vai a Cuamba (Niassa) 
inaugurar a fábrica de extrac-
ção e refinação de óleo alimen-
tar de soja e algodão. O inves-
timento 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 privilegia-
do 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, pro-
víncia de Sofala. A cerimónia 
teve um lado simbólico: mar-
cou 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 so-
bre para Nampula para cumprir 
mais uma missão do SUSTEN-
TA: no dia 25 de Agosto inau-
gura um complexo agro-in-
dustrial 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 Presi-
dente da República termina na 
Cidade de Maputo, com a reali-
zação do primeiro simpósio na-
cional de investigação agrária.

 É aqui onde são feitas pro-
messas ambiciosas, verdadei-
ros manifestos políticos para 
o XII Congresso da Frelimo: 
o Governo vai investir, até ao 
fim do presente mandato, três 
mil milhões de meticais na in-
vestigação agrária. Ou seja, o 
Governo propõe-se a investir, 
em dois anos e quatro meses, 

 z Sem a TSU a reflectir nas contas dos funcionários e agentes do Estado antes do Congresso, sem da-
tas 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”.
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Ancião da Frelimo reabre feridas do tribalismo

Os Macuas são falsos
O deputado mais velho da Assembleia da República, Edu-

ardo 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.

Para Eduardo 
Nihia, de 80 
anos de idade, 
que discursava 
durante a XI 

Conferência Distrital da Fre-
limo em Nampula, que visava 
a eleição dos delegados dis-
tritais do partido ao XII Con-
gresso, a ter lugar entre os dias 
23 e 28 de Setembro de 2022, 
na Escola do partido na Ma-
tola, a sua formação política 
perdeu o controlo dos muni-
cípios 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 per-
guntam a mim, Nihia, o que se 
passa em Nampula? Não tenho 
resposta. Quando vou a Nias-
sa, 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 provín-
cia de Nampula”, disse o depu-
tado 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? Per-
guntam, vocês próprios sabem. 
Porque é que Manica, Chimoio, 
não fica com a Renamo? Porque 

é que Tete não fica com a Rena-
mo? Porque é que Pemba não 
fica com a Renamo? A resposta, 
quero vos dar: os macuas são 
falsos. A resposta é esta: os ma-
cuas são falsos. Os macuas não 
têm direcção. Não tenho como, 
não posso esconder isso. Quan-
do eu digo que tenho vergonha, 
é porque sou do grupo macua”,

Entretanto, as acusações 
de Nihia não terminam por ai 
tendo também atacado as orga-
nizações sociais do seu partido.

“Eu já vi aqui as forças vi-
vas da OMM [Organização da 
Mulher Moçambicana], OJM 
[Organização da Juventude Mo-

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

demos as eleições, perdemos a 
cidade, essa força estava aonde? 
Essa força que eu assisti aqui, 
quando perdemos a cidade, esta-
va aonde? A resposta não tenho, 
a resposta é vossa”. Disse Nihia 
e acrescentou que: “devemos as-
sumir a responsabilidade de res-
gatarmos 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-

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

poderá ditar o reforço ou perda 
de poder de influência entre os 
membros do partido Frelimo.

 “Mondlane estudou, gra-
duou. Samora deixou de ser 
enfermeiro. Veio aqui e dirigiu 
o país. Chissano era estudan-
te de medicina, deixou tudo e 
juntou-se. Guebuza também era 
o chefe do Núcleo de Estudan-
tes, carregou muitos do núcleo 
e foi para lá com ele. Vocês 
fazem hoje? Não. Vocês olham 
na tribo, no irmão e no compa-
nheiro”, acusou o veterano da 
Luta de Libertação Nacional.

Chipande foi mais longe ao 
afirmar que “fiquei muito cho-

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

nanceiro de que há memória 
na história de Moçambique. “A 
maioria é do sul – marongas, 
manhembanas e machanga-
nas. Um pouco só foram bus-
car machuabos. Outros, onde 
é que deixaram? Macondes? 
Macuas?  Sena? Ndaus? É isto”.

As acusações sobre o triba-
lismo na Frelimo ganham eco 
numa altura em que se procura 
pelo sucessor do actual chefe 
de estado, Filipe Nyusi, oriun-
do do norte do país (maconde) 
e que, tendo em conta a lógica 
de governação, o próximo di-
rigente da Frelimo poderá ser 
originário do centro do país.

três mil milhões de meticais, 
um valor muito superior ao 
que foi investido na investiga-
ção agrária desde que Filipe 
Nyusi chegou ao poder, em 
Janeiro de 2015. A velha pro-
messa dos governos da Fre-
limo de fomentar a produção 
de trigo em Manica e Niassa 
para reduzir a dependência 
de Moçambique de importa-
ções também foi recuperada.

“O que ontem parceria im-
possível 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 mo-
çambicanos e ao empenho e 
esforço dos investigadores, o 
nosso sonho tornou-se realida-
de2 , disse Nyusi, num tom co-
memorativo. 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 moçam-
bicano. Trata-se de uma narrati-
va que o Presidente da Frelimo 
irá apresentar no Congresso 
deste mês - que tem a parti-
cularidade de acontecer num 
ambiente de guerra aberta 
entre Filipe Nyusi e o seu an-
tecessor, Armando Guebuza. 

Uma guerra precipitada 
pelas acções judiciais no âm-
bito do escândalo financeiro 
das “dívidas ocultas”, so-
bretudo a prisão de Ndambi 
Guebuza, filho do antigo Pre-
sidente da República. Depois 
de falhar o pagamento de no-
vos salários na função pública 
no âmbito da Tabela Salarial 

Única (TSU) devido a vários 
problemas nos critérios de 
cálculo, Nyusi parece agora 
apostar no SUSTENTA como 
bandeira a apresentar no Con-
gresso. A função pública é 
maioritariamente compos-
ta por membros da Frelimo 
(aliás, em muitos casos ser 
membro do partido no poder 
funciona como critério de ele-
gibilidade), por isso a imple-
mentação da TSU nas véspe-
ras do XII Congresso era uma 
jogada de mestre de Filipe 
Nyusi para conquistar apoios. 

Outros “trunfos” que o 
Presidente da Frelimo espe-
rava levar ao Congresso era a 
retoma da petrolífera francesa 
TotalEnergies a Afungi para 
dar continuidade ao projec-
to Mozambique LNG orçado 
em mais de 20 mil milhões 

de dólares, bem como o iní-
cio de produção e exporta-
ção do gás através da plata-
forma 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 detecta-
da na plataforma flutuante . 

Sem a TSU a reflectir nas 
contas dos funcionários e agen-
tes do Estado, sem datas para a 
primeira exportação do gás do 
Rovuma através da plataforma 
flutuante da Coral Sul, e pe-
rante o silêncio e a indefinição 
da TotalEnergies sobre a sua 
retoma a Afungi, Filipe Nyusi 
precisava de construir e apre-
sentar uma narrativa alternati-

va de sucesso da sua governa-
ção 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 abai-
xo das suas capacidades. O 
complexo industrial de pro-
cessamento de carnes na Ma-
nhiça (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 exem-
plos de fábricas inauguradas 
com muita propaganda políti-
ca e que hoje não não passam 
de “elefantes brancos”. (CDD)
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Esta Quarta-fei-
ra (27.7.22) 
e s t i v e m o s 
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 Arbo-
rização a proceder à sua poda, 
para fazê-lo em período quen-
te, o que é contraproducente. 

Podem agora, por favor!...
O Pedro chegou às 11 horas, 

como habitualmente com a sua 
pontualidade, à maneira ale-
mã, inglesa ou zimbabweana.

- “Com que então a cidade 
do Presidente Comiche está 
desde 2ª Feira, com movi-
mento, 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 que-
que  ecom tosta mista para ele.

-Esse é o resultado da de-
mora do pagamento dos venci-
mentos, provocado pelo TSU 
(Tabela Salarial Única) que 
alguns já faziam as contas que 
segundo, o porta-voz SIGAÚ-

QUE, Director Nacional Ad-
junto da Contabilidade Pública 
do Ministério de Economia e 
Finanças, nas diversas confe-
rências de Imprensa, estava 
plenamente convencido que 
“cairia” nas contas dos fun-
cionários, já no mês de Julho. 
Foi um marketing que caiu em 
saco roto, mas NHUSY, pro-
mete resolver a breve trecho…

- “É mais uma maka na 
cabeça do Chefe de Estado, 
Filipe Jacinto NYUSI, na sua 
qualidade de Chefe de Gover-
no…” – acrescenta o Pedro.

-Há fé que tudo seja re-
solvido, 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 tráfe-
go 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 Pre-
sidente da República já inau-
gurou, 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 

cavaqueiras, que as nossas 
fronteiras são porosas…” 

-Em todas as latitudes, daí 
a maior parte dos estrangei-
ros 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 ani-
versário (com da sua criação, 
comemorado esta semana), 
não obstante a introdução de 
passaporte biométrico e ou-
tros avanços como o uso de 
plataformas para os utentes 
aceder à instituição, etc.) con-
segue travar o fenómeno…

-Ao inaugurar assistirmos 
aquelas imagens na TVM e as 
explicações, dada ao Presiden-
te, depois das intervenções do 
dono do território, o Governa-
dor Pio Matos, do Represen-
tante 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 tra-
balharmos em Angónia, com 
o então Director da CAMOC 
(Camionagem de Moçambi-

que) de Tete, sediada em Mo-
atize, saudoso, Mil Homens de 
Abreu, para que fosse acelera-
do o escoamento e evitar que 
os camponeses vendessem o 
milho no Malawi. Era uma de-
dicação sem paralelo na Equi-
pa da CAMOC (motorista, 
ajudantes, mecânicos, chefi as 
e direcção com aquela pujan-
ça de Mil Homens de Abreu, 
acompanhado pelo Chefe das 
Ofi cinas, Ferrão que ensinava 
a todos a liderança… - explico 
ao Pedro, com a conta já paga.

- “Mas vocês tinham o 
CAIA (Complexo Agro indus-
trial de Angónia), com Louren-
ço Mutaca, Director Geral…”

-Depois foi nomeado Di-
rector Geral o Eng. Adelino 
Ribeiro, que se apaixonou 
pelos “Açucares”, com aque-
la 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 in-
versa, porque nós em Tete 
tínhamos maior produtor 
o CAIA, com escoamen-
to garantido pela CAMOC.

Por isso, neste momen-
to dá para dizer: A maka 
que vem desde os tem-
pos de antanho:Governo 
de Moçambique e o fi m 

do “milho” de Milange e 
Angónia que era vendido 
em kwachas para o Ma-
láwi ao preço de bagatela…

A partir desta inaugura-
ção do Complexo de Silos e 
Armazéns de Milanje, que 
o Presidente da Republica 
de Moçambique, Filipe Ja-
cinto NYUSI, no dia que ti-
vemos 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 posiciona-
rem com força em Milange. 
Estimado em 600.000 tone-
ladas que vão ser comercia-
lizados, vale a pena o “ca-
samento” público/privado.

Recordar que o milho do 
Malawi no nosso tempo era 
vendido ao Malawi ao des-
barato em kwachas e nós em 
Tete recebíamos, comprado 
pelas ONG’s no tempo de 
seca, comprado lá em dóla-
res americanos. Vejam só. 
Aberração, pois não… - di-
rão os nossos economistas.

Mas isso dá para fi gurar 
no “Livro de Memórias”, que 
o Dr. Didier Malunga, esse 
grande escritor, me exige: 
“Mas oh Rodolfo, para quan-
do os livros de memórias…”

Maputaremos mais para 
a semana, neste teu Grande 

Rio ZAMBEZE.

Governo de Moçambique e o fi m do “milho” de 
Milange e Angónia que era vendido em kwachas 

para o Maláwi ao preço de bagatela…

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

A maka que vem desde os tempos de antanho:
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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  por tanto ,  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 indica-
nos 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 
m e n t i r o s a s  d e s c r e v e m 
falsamente: isto é halaal e isto é 
haraam, com o fi m 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.

Consta no Qur’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 signifi ca 

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 são-
vos proibidos o que foi sacrifi cado 
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.) anunciou-
nos. 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 justifi cações.

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. 

As regras alimentares 
Isslâmicas
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Como fi cou 
dito no arti-
go anterior, 
cada socie-
dade tem 

a sua própria história, a sua 
própria tradição e nós somos 
também uma sociedade com 
uma trajectória histórica úni-
ca e, como é natural, com al-
gumas semelhanças nisto e 
naquilo com outras socieda-
des, porque, recuando para a 
génese humana, Deus criou o 
homem à sua imagem, à ima-
gem de Deus o criou; homem 
e mulher os criou (Génesis 
1: 27), e os abençoou e lhes 
disse: sejam férteis e multi-
pliquem-se! Encham e subju-
guem a terra… (Génese 1: 28). 

Portanto, não tem o homem 
de ser absolutamente diferente 
nem absolutamente semelhan-
te do outro em tudo, ele sem-
pre partilhará traços de toda 
a índole, sejam fi sionómicos, 
psicológicos, culturais, religio-
sos, fi losófi cos, emocionais, 
antropológicos, históricos, lin-
guísticos etc., etc., mas man-
terá invariavelmente outros 
traços idiossincráticos, que o 
distingue dos outros. E é assim 
mesmo. O facto de as nossas 
línguas apresentarem proximi-
dades e até inteligibilidade em 
certos aspectos relevantes, não 
signifi ca 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 incrivelmen-
te aparentadas, elas não são a 
mesma língua, cada uma tem 
o seu diferencial relevante que 
marca a linha de fronteira e de-
termina a identidade própria.

Nesta perspectiva, devia 
haver clareza nas decisões que 
tomamos relativamente à es-
crita e às ortografi as das nossas 
línguas Bantu, faladas em Mo-
çambique; que base ortográfi ca 
devia ser usada? Obviamente 

daquela língua europeia (de 
colonização) muito enraizada 
na sociedade moçambicana, 
que é para permitir o estabele-
cimento de uma melhor ponte 
e, certamente, propiciar uma 
aprendizagem menos forçada 
e uma apropriação mais em-
pática ao nível dos vários seg-
mentos sociais interessados, 
evitando situações ora vividos, 
em que cada grupo escreve seu 
padrão ortográfi co. Na verdade, 
todos conhecemos realidades 
similares em outros contextos 
sociais, em que cada língua os-
tenta o seu padrão de escrita, 
independentemente da inteligi-
bilidade existente entre línguas.

É verdade também e não se 
coloca aqui a questão da possi-
bilidade de supressão de um ou 
outro grafema e adoptar-se um 
de uma outra língua, que não 
seja a do nosso colonizador, ve-
rifi cadas todas as conveniências, 
como nos parece ser pacífi co a 
adopção do /K/ para represen-
tar 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 or-
tografi a 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 classifi catório da fo-
nética 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 lín-
guas sons produzidos fora do 
padrão reconhecido como o 
processo normal de produção 
de sons de fala, isto é, os siste-
mas respiratório, o fonatório e 
articulatório. Nestes e noutros 
casos que podem não caber 
aqui, inevitavelmente há que re-
correr a outras soluções fora do 
quadro ortográfi co de base e se 
ser criativo para trazer soluções 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (5)
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particulares. Em Txitxopi, por 
exemplo, como representar o 
som representado em Português 
pela palavra Segurar/Pegarou 
ainda o acto de morder com for-
ça/violência. Os primeiros que 
desenharam a ortografi a desta 
língua deixaram clara a difi -
culdade de o representar, tendo 
usando formas visivelmen-
te ambíguas e inconsistentes.

Portanto, as escolhas con-
tinuam sendo nossas, de cada 

grupo ou comunidade de língua. 
depende de nós se queremos 
um padrão de escrita univer-
sal para todas as línguas fala-
das aqui em Moçambique, ou 
interessa-nos defi nir um padrão 
ortográfi co específi co para cada 
língua particular, em estreita 
concordância com o princípio 
lógico de que cada língua é uma 
realidade idiossincrática. É ver-
dade que há grupos de línguas 
que podem, em funções do grau 

de semelhanças e inteligibilida-
de, desejar partilhar o mesmo 
padrão de escrita/ortografi a; e 
isso deve decorrer de consen-
so entre tais grupos e nunca de 
imposições, sobretudo externas 
à comunidade de falantes, sob 
pena de tais atitudes merecerem 
interpretações adversas, e pro-
moverem sentimentos inde-
sejáveis para uma sociedade 
que quer seja justa, solidária, 
harmoniosa e competitiva.

Quinta-feira, 08 de Setembro de 20228 |  zambeze  



| opiniÃo |

DOUGLAS MADJILA

  

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 actualida-

de 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 ri-
sonho. 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 silen-
ciando a verdade, e a corrupção continuará destruindo a humildade. O 
país orgulha-se de ter havido uma geração que enfrentou tantas adver-
sidades.  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 dis-
cursos 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 autên-
ticas 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 ho-
rizonte. 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. 

DOUGLAS MADJILA

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 in-
terna 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 fi lho 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 fortifi can-
do a cada dia, Namoto enquanto contra-atacava Samito, não se 
esqueceu de referir a sua tribo, aliás, para si o fi lho de Machel 
só fazia isso porque o governo do dia era ou é makonde, ou 
melhor, porque não era um machangane  a chefi ar 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, tam-
bém segundo os makondes e não só, este pensamento revela-se 
hoje, de toda a zona centro e norte do país e  quiçá, de to-
das 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 próxi-
mas 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 co-
metido 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, involunta-
riamente 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 fi gura do centro que possivelmente deva guiar o 
leme nos próximos anos. A verdade nisto tudo, é a de que tudo isto, 
nestes moldes, pacifi camente ou não, resulta sempre em tribalismo.

Depois de Chipande aumentar o volume dos dizeres do seu fi lho, 
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, des-
prezou a cidadania nampulense e feriu com a democracia, porém, 
não viu nada disso, o seu objectivo era um e foi alcançado. A FRE-
LIMO não pode colocar um indivíduo de Nampula para as presi-
denciais e a questão que fi ca é: a quem exactamente Eduardo Nihia 
pretende expurgar desta lista com os seus comentários doentios?  

Nihia encosta 
possível candidatura 

macua
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JOSÉ MIGUEL RAMIREZ

A proximida-
de da Espa-
nha com o 
continente 
a f r i c a n o 

faz dele um país estratégico 
com múltiplas oportunida-
des comerciais para empre-
sas espanholas, tanto que as 
boas relações Espanha-Áfri-
ca vêm crescendo nos últi-
mos anos, e um bom exem-
plo disso é que recentemente 
o Ministro das Relações Ex-
teriores, União Europeia e 
Cooperação, José Manuel 
Albares, concordou com a 
vice-presidente da Comis-
são da União Africana, Mo-
nique Nsanzabaganwa, para 
fortalecer as relações polí-
ticas, algo que está enqua-
drado no III Plano África, 
juntamente com outras me-
didas que envolvem o for-
talecimento 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 cresci-
mento contínuo e com uma 
grande quantidade de re-
cursos naturais, incluindo 
terras férteis para a agricul-
tura 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 Espanha-

Moçambique

Desde 1977, Moçam-
bique e Espanha mantêm 
relações diplomáticas, mas 
nos últimos anos tem sido 
destacada a necessidade 
de fortalecer essas rela-
ções para além do campo 
do desenvolvimento e da 
cooperação, especialmen-
te no campo económico e 
comercial, para o qual tem 
sido a criação, já em 2015, 
da Câmara de Comércio 
Moçambique-Espanha . 

Esta instituição conse-
guiu aumentar o número de 
empresas espanholas que 
trabalham em Moçambique 
em áreas de negócios como 
energia renovável, constru-
ção, hotéis ou agricultura, 
bem como os sectores men-
cionados no início. No en-
tanto, foi este ano, com a cri-
se energética que se originou 
na esteira da guerra na Ucrâ-
nia, quando os benefícios 
resultantes do aumento das 
relações económicas e co-
merciais entre Moçambique 
e Espanha tornaram-se mais 

evidentes. Isso fi cou eviden-
te na Semana de Internacio-
nalização das Empresas Es-
panholas e na Feira IMEX 
2022, da qual participou a 
embaixadora de Moçam-
bique na Espanha, María 
Manuela dos Santos Lucas, 
que destacou os benefícios 
mútuos que ambos os paí-
ses teriam com o aumento 
das relações comerciais.

Depois de ver as boas 
relações que a Espanha 
mantém com Moçambique, 
podemos falar sobre a ba-
lança comercial, na qual as 
exportações para o país afri-
cano têm oscilado entre 15 e 
58 milhões – principalmente 
pertencentes a máquinas e 
dispositivos mecânicos, vi-
dro e suas fabricação, pei-
xes, 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 estabe-
lecidos pelos dois países, 
irão melhorar gradualmente, 
dando oportunidades para 
as empresas espanholas en-
trarem na economia de Mo-
çambique; por outro lado, o 
fortalecimento das relações 
comerciais também poderia 

permitir que a Espanha nego-
ciasse com os recursos natu-
rais que Moçambique possui, 
uma vez que este ano iniciou 
a exploração de hidrocarbo-
netos na bacia de Rovuma, 
em Cabo Delgado ao norte 
e Inhambane ao sul; na ver-
dade, estima-se que Moçam-
bique seja o terceiro país das 
reservas de gás da África 
– atrás da Nigéria e da Argé-
lia – de modo que a impor-
tação 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 re-
lações com a Espanha tam-
bém 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 conhe-
cimento tecnológico e uma 
considerável capacidade fi -
nanceira e empresarial, o que 
pode ajudar Moçambique ao 
crescimento econômico, e, 
portanto, para o desenvolvi-
mento social do país. Nesse 
sentido, vale ressaltar o Qua-
dro de Parcerias Entre Paí-

ses Espanha-Moçambique 
2021-2024, enquadrado nos 
Quadros de Parcerias do País 
(MAP), para combater a po-
breza nos países associados 
ao desenvolvimento susten-
tável nas cinco dimensões da 
Agenda 2030: Pessoas, Pros-
peridade, Planeta, Alianças e 
Paz. Deve-se notar que esses 
acordos bilaterais entre am-
bos os países, bem como a 
ajuda recebida da União Eu-
ropeia e gerenciados pela Es-
panha para projectos de coo-
peração, signifi cam fortalecer 
ainda mais as relações exis-
tentes entre os dois países por 
mais de quatro décadas. Tudo 
isso contribui paralelamen-
te à criação de um contex-
to muito mais propício para 
que as empresas espanholas 
continuem apostando na eco-
nomia moçambicana, contri-
buindo o desenvolvimento 
social e económico do país.

Em suma, e depois de 
ler o acima, fi ca claro que as 
boas relações entre Espanha 
e Moçambique levam não 
apenas a ajudar o desenvolvi-
mento de uma economia em 
expansão como a deste país 
africano, mas também opor-
tunidades para investido-
res e empresas espanholas, 
uma vez que é um mercado 
com muitas possibilidades 
e com inúmeras atracões.

Cresce número de empresas espanholas 
que trabalham em Moçambique

Refl ecte que as relações entre os dois países estão muito consolidadas
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1. Por Despacho de 6 de Maio de 2022, a Excelentíssima Presidente da Autoridade Tributária pror-
rogou 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 Ta-
baco 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 produ-
ção 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 refe-
rido, 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 Au-
toridade 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 Au-
toridade Tributária (Área Operativa das Alfândegas).

Maputo, aos 31 de Agosto de 2022

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

GABINETE DA PRESIDENTE

COMUNICADO

Publicidade
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Ainda há muitos “Lusakas” por assinar
Quarenta e oitos anos depois

O país comemorou, nesta quarta-feira, 48 anos de assina-
tura 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).

Além dos 
princípios já 
enunciados 
(o da inde-
p e n d ê n c i a 

e o da transferência de pode-
res), os Acordos de Lusaka es-
tabeleceram, 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 pro-
clamação da independência de 
Moçambique, Cláusula 3). Tal 
regime consistiu, essencialmen-
te, numa bipartição de pode-
res sobre o território, tendo-se 
confiado a soberania ao Estado 
português, representado por 
um Alto-Comissário (Cláusula 
4) e o governo ou administra-
ção à FRELIMO, a quem foi 
reconhecida a prerrogativa de 
designar não só o primeiro-mi-
nistro como também dois ter-
ços 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 delega-
ções da Frente de Libertação de 
Moçambique e do Estado Por-
tuguês, com vista ao estabeleci-
mento do acordo conducente a 
Independência de Moçambique, 
acordaram nos seguintes pontos.

1. O Estado Português, 
tendo reconhecido o direito do 
Povo de Moçambique a Inde-
pendência, 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 ani-
versário da fundação da Frente 
de Libertação de Moçambique.

3. Com vista a assegu-
rar a referida transferência de 
poderes são criadas as seguin-
tes 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 Portu-
guês.

c) Uma Comissão Militar 

Mixta nomeada por acordo 
entre o Estado Português e a 
Frente de Libertação de Mo-
çambique.

4. Ao Alto Comissário, 
em representação da soberania 
Portuguesa, compete:

a) Representar o Presi-
dente da República Portuguesa 
e o Governo Português.

b) Assegurar a integrida-
de territorial de Moçambique.

c) Promulgar os decre-
tos-lei aprovados pelo Governo 
de Transição e ratificar os actos 

que envolvam responsabilidade 
directa para o Estado Portu-
guês.

d) Assegurar o cumpri-
mento 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 nomeadamen-
te:

a) O exercício das 
funções legislativa e executiva 
relativas ao território de Mo-
çambique. A função legislativa 
será exercida por meio de 
decretos-lei.

b) A administração geral 
do território até a proclamação 
da Independência e a reestrutu-
ração dos respectivos quadros.

c) A defesa e salvaguarda 
da ordem pública e da seguran-
ça das pessoas e bens.

d) A execução dos acor-
dos celebrados entre a Frente 
de Libertação de Moçambique 
e o Estado Português.

e) A gestão económi-
ca e financeira do território, 
estabelecendo nomeadamente 
as estruturas e os mecanismos 

de controle que contribuam 
para o desenvolvimento de 
uma economia moçambicana 
independente.

f) A garantia do princí-
pio da não discriminação racial, 
étnica, religiosa ou com base 
no sexo.

g) A reestruturação da 
organização judiciária do terri-
tório.

6. O Governo de Transi-
ção será constituído por:

a) Um Primeiro Ministro 
nomeado pela Frente de Liber-
tação de Moçambique a quem 
compete coordenar a acção do 
governo e representá-lo.

b) Nove Ministros, re-
partidos pelas pastas seguintes: 
Administração Interna; Justiça; 
Coordenação Económica; In-
formação; Educação e Cultura; 
Comunicações eTransportes; 
Saúde e Assuntos Sociais; 
Trabalho; Obras Públicas e 
Habitação.

c) Secretários e Subse-

cretários a criar e nomear sob 
proposta do Primeiro Ministro, 
por deliberação do Governo de 
Transição, ratificada pelo Alto 
Comissário.

d) O Governo de Tran-
sição definirá a repartição da 
respectiva competência pelos 
Ministros, Secretários e Subse-
cretários.

7. Tendo em conta o ca-
rácter 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 Esta-
do 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 Liber-
tação de Moçambique e o 
Estado Português pelo presen-
te 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 asse-
gurados pelo Alto Comissá-
rio, assistido pelo Primeiro 
Ministro, de quem dependem 
directamente as forças arma-
das da Frente de Libertação 
de Moçambique.

11. O Governo de Transi-
ção criará um corpo de Polícia 
encarregado de assegurar a 
manutenção da ordem e a 
segurança das pessoas. Até 
à entrada em funcionamento 

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

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

Moçambique contra qualquer 
agressão.

13. A Frente de Liber-
tação de Moçambique e o 
Estado Português afirmam so-
lenemente o seu propósito de 

estabelecer e desenvolver la-
ços de amizade e cooperação 
construtiva entre os respecti-
vos povos, nomeadamente nos 
domínios cultural, técnico, 

económico e financeiro, numa 
base de independência, igual-
dade, comunhão de interesses 
e respeito da personalidade 
de cada povo. 4 Para o efeito 
serão constituídas durante o 
período de transição comis-
sões especializadas mixtas e 
ulteriormente celebrados os 
pertinentes acordos.

14. A Frente de Li-
bertação de Moçambique 
declara-se disposta a aceitar 
a responsabilidade decorrente 
dos compromissos financei-
ros assumidos pelo Estado 
Português em nome de Mo-
çambique desde que tenham 
sido assumidos no efectivo 
interesse deste território.

15. O Estado Português e 
a Frente de Libertação de Mo-
çambique 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 

outro lado acordos espe-
ciais 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 finan-
ceira independente será criado 
em Moçambique um Ban-
co 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 Nacio-
nal Ultramarino. Uma comissão 
mixta entrará imediatamente 
em funções a fim de estudar as 
condições dessa transferência.

17. O Governo de Tran-
sição procurará obter junto de 
Organizações Internacionais ou 
no quadro de relações bilaterais 
a ajuda necessária ao desen-
volvimento de Moçambique, 
nomeadamente a solução dos 
seus problemas urgentes.

18. O Estado Moçambi-
cano independente exercerá 
integralmente a soberania plena 
e completa no plano interior e 
exterior, estabelecendo as ins-
tituições 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 acor-
do 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 Mo-
çambique, que no seu combate 
sempre soube distinguir o de-
posto 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.

Pelo Estado Português,

ERNESTO AUGUSTO MELO ANTUNES
 (Ministro sem Pasta)         

Lusaka, aos 7 de Setembro de 1974.

         Pela Frente de Libertação de Moçambique
 Samora Moisés Machel
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Portugal fica apenas em pedido de 
desculpas sem indemnização às famílias

Massacre de Wiriamu

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 reconhe-
cimento deste massacre revelado pela imprensa inglesa em 
1973 e durante muitos anos ignorado em Portugal.

“N
este ano de 2022, quase decor-
ridos 50 anos sobre esse terrí-
vel dia de 16 de Dezembro de 
1972, não posso deixar aqui de 
evocar e de me curvar perante a 
memória das vítimas do massa-
cre de Wiriamu, acto indesculpá-
vel que desonra a nossa História”, 
afirmou, perante o Presidente 
da República, Filipe Nyusi.

Recorda-se que a 16 de De-
zembro de 1972, em Wiriamu, 
cerca de 400 civis desarmados 
foram mortos por militares por-
tugueses. O massacre foi dado 
a conhecer ao mundo por um 
jornalista inglês, Peter Prin-
gle, 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 historia-
dor Mustafah Dhada, nascido 
em Moçambique e radicado nos 
EUA, concluiu que as tropas 
portuguesas dizimaram um ter-
ço 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 políti-
cos, ouvidos pelo VOA, clas-
sificam com atitude bastante 
positiva o pedido de desculpas 
que o Governo de Portugal fez a 
Maputo pelo massacre de Wiria-
mu, 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 Ma-
bunda, “é bem-vindo o pedido 
de desculpas, porque demonstra 
o cometimento dos dois Esta-
dos em ultrapassar uma fase não 
muito boa da história de Moçam-
bique, 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 mun-
do, há mais português a virem 
para Moçambique e mais afri-
canos 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 Por-
tugal pretende ver materializado.

Mas esta não é a opinião de 
Moisés Mabunda, porque, fri-
sou, Portugal tem sido bastante 
privilegiado em termos de in-
vestimentos em Moçambique.

Por seu turno, o jornalista 
Alexandre Chiure diz que o pe-
dido de desculpas é acto raro 
e histórico de reconhecimento 
deste terrível acontecimento, 
mas acha que o Governo por-
tuguês devia indemnizar fami-
liares das vítimas do massacre.

O jurista e analista políti-
co, Ignésio Inácio, diz que o 
primeiro-ministro português, 
António Costa, faz parte das fi-
guras 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 cruel-
dade do massacre”, acrescenta.

Entretanto, para o analis-
ta 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”.

Pedido de desculpas do 
primeiro-ministro português de 

“corajoso”

Maria Paula Meneses, mo-
çambicana, antropóloga e his-
toriadora classifica o pedido de 
desculpas do primeiro-ministro 
de “corajoso”. Diz que vem em 
linha com o que já fizeram ou-
tros países europeus e defende 
que é necessário criar “comis-
sões de verdade e reconcilia-
ção” 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 Me-
neses, antropóloga, historiadora 
moçambicana e investigadora 
coordenadora no Centro de Es-
tudos Sociais da Universidade 
de Coimbra, referiu que este 

“foi o primeiro passo” para 
“o reconhecimento sobre o 
que foi a violência colonial”.

Maria Paula Meneses subli-
nhou, todavia, que “no meio dis-
to há uma questão muito grande: 

como se vai recontar a história da 
Europa sobre estes não ditos e es-
tes interditos, que é o problema da 
memória histórica que não entra 
no espaço reflexivo português”.

“Isto é muito importan-
te 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 in-
dependência às colónias: “não 
é verdade, foram as lutas de 
emancipação das então colónias 
que abriram caminho à demo-
cracia em Portugal”, corrigiu.

Maria Paula Meneses lem-
brou 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 vio-
lência e destruição, e uma outra 
violência que é a destruição da 
história do outro lado”, apontou.

Em vésperas da comemo-
ração dos 50 anos do 25 de 
Abril, a investigadora partilhou 

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 primei-
ro-ministro. Um anterior Pre-
sidente [Cavaco Silva] recusou 
falar do assunto quando se des-
locou a Moçambique”, realçou.

Assinalando que “Portugal 
parte para uma história exaltan-
te da democracia sem querer 
refletir sobre a guerra que está 
na origem dessa democracia”, 
Maria Paula Meneses defendeu 
a criação de comissões de ver-
dade e reconciliação, “para que 
a história sobre o massacre de 
Batepá, Wiriamu, o 3 de Feve-
reiro possa ser ouvida de várias 
perspectivas e todos tenhamos 
uma história simultânea, este-
jamos 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 confron-
tar com o seu passado. As narra-
tivas imperiais estão a voltar, e 
temos de um lado esta perspec-
tiva e, do outro, as extremas-di-
reitas a exaltar a importância de 
ter havido impérios”, assinalou.

A historiadora falou também 
sobre a questão dos materiais 
que pertencem a Moçambi-
que e que “deveriam ser pelo 
menos microfilmados e digi-
talizados e entregues ao país”.

“Documentação histórica, 
e mesmo etnográfica, deve-
ria ser parte fundamental do 
processo de reparação, por-
que qualquer moçambicano 
que queira estudar tem de vir a 
Portugal. Isso é uma pequena 
parte, depois o resto são acor-
dos governo a governo”, frisou.

Maria Paula Meneses re-
feriu como o colonialismo 
fez foi com que os moçam-
bicanos perdessem “toda a 
sua genealogia histórica”.

“Vocês têm desde o D. Afon-
so Henriques e nós de repente 
não temos nada. As reparações 
económicas são com os econo-
mistas, a nível de Estado. Para 
mim a reparação é uma ques-
tão 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 afi rma que 
fundou a Coligação Eleitoral Afonso Dhlakama para evitar 
derrotas pesadas da RENAMO nas próximas eleições em Mo-
çambique e acusa Ossufo Momade de ser um “traidor”.

Os incidentes 
envolvendo a 
actual lideran-
ça da Resis-
tência Nacio-

nal Moçambicana (RENAMO) 
e ex-elementos do maior partido 
da oposição moçambicana con-
tinuam a dar muito que falar.

Há um mês, Yaqub Sibindy, 
líder da nova coligação Afonso 
Dhlakama, foi muitas vezes cita-
do nos discursos de vários qua-
dros nacionais da RENAMO, que 
o acusam de estar a promover agi-
tação para desestabilizar o partido 
liderado por Ossufo Momade.

Numa entrevista exclusiva 
à DW, Sibindy diz que não en-
tende as causas da fúria da lide-
rança da RENAMO, uma vez 
que desde fi nais de 2019 havia 
consenso para salvar a própria 
RENAMO através de uma co-
ligação 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 no-
mes, afi nal o que é que se pas-
sa? O sistema que a RENAMO 
trouxe, o sistema multipartidário, 

estamos a ver que está a desapa-

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 Moma-
de, e qual foi o resultado? Pio-
rou a situação. Agora quer que 
nas próximas eleições cada um 

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

Um traidor”

Sibindy considera que Ossufo 

Momade é um “traidor” e acusa-o 
de estar a afundar a RENAMO.

“Se alguém é líder da RE-
NAMO atualmente e impede a 
coligação para aumentar a pu-
jança política da RENAMO, po-
demos concluir: ele é traidor”.

Ossufo Momade chegou à 

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

cesso, abordar estas questões 
com o líder da RENAMO.

Recentemente, o presidente 
da Associação dos Combatentes 
da Luta pela Democracia da RE-
NAMO, Victor Viandro, amea-
çou usar a força, se Sibindyinsis-
tir na criação da coligação com 

o nome de Afonso Dhlakama.
“Ficam avisados os senhores 

Yaqub Sibindy e Vitano Singano 
[fundador do movimento ‘RE-
NAM Democrática’] que nós 
estamos em todo o território na-

cional e ainda nas unidades mi-
litares, onde pela nossa bravura 
conseguimos impor a fi gura 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.
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No leito do grande rio
APIEX e Gapi-SI juntam-se para 
promover investimentos em PMEs

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

O Banco Co-
mercial e de 
Investimen-
tos (BCI) e o 
Camões, Ins-

tituto da Cooperação e da Lín-
gua, I.P. formalizaram na sexta-
-feira, dia 2 de Setembro, em 
Maputo, a assinatura do Proto-
colo de Apoio Financeiro à Pro-
moção 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: Pro-
movendo e viabilizando Oportu-
nidades, Investimentos e Parce-
rias”, 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 finan-
ceiro 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 ve-
nha reforçar a promoção da 

Língua Portuguesa em Mo-
çambique, através de activi-
dades e conteúdos dinami-
zados pelos seus Centros de 
Língua Portuguesajunto das 
Universidades públicas mo-
çambicanas, nomeadamente 
em iniciativas de investigação 
na área do ensino, aprendiza-
gem e estudos interculturais; 
organização e dinamização 
de actividades pedagógicas 
e culturais; apetrechamento 
das salas de estudo dos cen-
tros de língua, no acervo bi-
bliográfico especializado nas 
áreas dedidáctica da língua 
portuguesa, informáticae la-
boratório de línguas, frequen-
tados principalmentepelos do-
centes e discentes dos cursos 
de línguas das universidades.

A Gapi e a APIEX comprometeram-se a realizar em 
conjunto um programa de promoção de investimentos e 
fortalecimento do empresariado nacional. 

Num memo-
rando de 
entendimen-
to, recente-
mente as-

sinado, decidiram iniciar a 
mobilização e disponibilização 
de recursos focados em acti-
vidades de fomento e expan-
são do empresariado nacional.

Assinado pelo presidente 
da Comissão Executiva, Adolfo 
Adriano Muholove e pelo di-
rector geral, Gil da Conceição 
Bires, respectivamente, este 
memorando parte do pressupos-
to de que a promoção do sector 
empresarial nacional e de estran-
geiros com negócios em Mo-
çambique requer investimentos 
em meios materiais, financei-
ros e humanos que resultem 
na criação e fortalecimento de 
Pequenas e Médias Empresas.  

Algumas acções já foram 
definidas como urgentes, no-
meadamente, (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 facili-
tem a inserção nos mercados 
por parte de micro, pequenas 
e médias empresas (MPMEs).

Falando no acto da assina-
tura do memorando de entendi-
mento, Adolfo Muholove, PCE 
da Gapi, considera que “este ins-
trumento estabelece uma plata-
forma de colaboração em inicia-
tivas orientadas à mobilização 
e disponibilização de recursos 
financeiros que constituam so-
luções para o fomento e expan-
são do empresariado nacional”.

Dados recentes do Insti-
tuto 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 infor-
mal aonde a Gapi tem desen-
volvido programas de em-
poderamento de empresários 
e formalização de negócios.

As partes reconheceram a 
importância destes segmentos 

para se promover a inclusão e 
conetividade da economia na-
cional, 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 governamen-
tal que “promove e facilita in-
vestimentos e exportação com 

foco nas empresas nacionais e 
estrangeiras” e de uma institui-
ção financeira de desenvolvi-
mento que “fomenta a inclusão 
económica, social e financeira 
em Moçambique, promovendo 
a inovação, o empreendedo-
rismo e investimentos gera-
dores de emprego”, para o 
alcance do objectivo que nor-
teia o presente memorando.

x
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No leito do grande rio

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 Promo-
ção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), realiza-
ram um Workshop para divulgação do Mozyweb Startup, 
um projecto de desenvolvimento de conteúdo local espe-
cialmente desenhado para Jovens e Mulheres Empreen-
dedores com foco nos sectores do Turismo, Manufactura, 
Agricultura, TIC, Saúde e Transporte.

Trata-se de um 
projecto multi-
sectorial, lan-
çado oficial-
mente a 23 de 

Agosto, no Hotel Avenida, para 
a prestação de assistência técni-
ca e apoio financeiro e que tem 
como objectivo facilitar o esta-
belecimento de ligações entre 
as PME e as grandes empresas, 
incluindo entidades governa-
mentais 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 entendimen-
to, à margem do lançamento 
do MOZYWEB, num even-
to 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 celebra-
do 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, sobretu-
do na área de petróleo e gás.

 Esta parceria vai, também, 
desencadear iniciativas direc-
cionadas a impulsionar o em-
preendedorismo local, geração 
de emprego e renda, criando 
riqueza com vista a um de-
senvolvimento equilibrado e 
inclusivo das comunidades.

 Hermano Juvane Responsá-
vel pelo sector  de Oil&Gas, no 
Absa Bank Moçambique referiu 
que “ as PME desempenham um 
papel preponderante na dinami-
zação da economia nacional, es-
tamos 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 enquadra-
mento na arena de trabalho des-
tes grupos através da geração de 
novos postos de emprego como 
também para a diversificação das 
ofertas no mercado de trabalho 
através de iniciativas sustentá-
veis e de relevo na sociedade.”

 Por seu turno, César Mus-
sagy, Coordernador do Projecto 
do Moz YWEB StartUp, subli-
nhou “estamos todos a par das 
correntes actuais de desenvolvi-
mento que têm sido os ditames 
da actuação das PME, motivo 
pelo qual, desafiamos as nossas 
PME a investirem em inova-
ções tecnológicas que revolu-
cionam os modelos de negócio 
que o mercado assiste estimu-
lando a eficiência, modernidade 

Tmcel moderniza e expansão da rede de transmissão 

A M o ç a m b i -
que Telecom 
(Tmcel) está 
a proceder 
à moderni-

zação e expansão da rede de 
transmissão, com a instalação 
do “backbone” de elevado de-
sempenho e fiabilidade, num 
investimento de 132 milhões 
de dólares norte-americanos. 

A melhoria da rede vai per-
mitir o aumento da capacidade 
da espinha dorsal de transmissão, 
aperfeiçoando, deste modo, o de-
sempenho na ligação dos clientes 
(empresas e instituições) à inter-
net, através do aproveitamento 
total da banda larga, cuja capaci-
dade passará de 50 para 400 gigas.

Esta informação foi dada a 
conhecer pelo presidente do Con-
selho de Administração da Tm-
cel, Mahomed Rafique Jusob, à 
margem da cerimónia de assina-
tura de um memorando de enten-
dimento, entre aquela operadora 
de telecomunicações e a APIEX-
-Agência para a Promoção de 
Investimento e Exportações, 

ocorrida no decurso da Feira In-
ternacional de Maputo (FACIM).

O acordo, segundo explicou 
Mahomed Rafique Jusob, visa o 

fornecimento de serviços de ban-
da larga (internet) e de telecomu-
nicações às próximas edições da 
maior feira agrícola, industrial e 

comercial do País, para que se-
jam disponibilizados aos expo-
sitores 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 ‘back-
bone’ em fibra óptica, que vai 
passar de 50 gigas de capacida-
de, para 400 gigas, com vista a 
alargar a capacidade do serviço 
a partir de Inchope para Tete, In-
chope–Chimoio, Inchope-Nam-
pula e Inchope-Pemba”, frisou.

Trata-se de um projecto 
que vai permitir a expansão da 
cobertura e melhoria da quali-
dade da rede da Tmcel, especi-
ficamente no que respeita aos 
serviços de voz e dados, bem 
como o aumento da capacida-
de e de disponibilidade de ser-
viços 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 em-
preitada, a operadora de tele-
fonia fixa e móvel procede à 
instalação de várias antenas na ci-
dade da Beira, província de Sofala.

e o alto nível de produtividade.
 À luz da sua estratégia de 

revitalização do sector em-
presarial, o Absa tem propor-
cionado 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 con-
tribuir significativamente para 
o desenvolvimento da classe 
empresarial em Moçambique.
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DStv e GOtv Moçambique transmitem todos os 64 
jogos do Campeonato Mundial FIFA Qatar 2022 
com comentários em português

Novas oportunidades para mulheres empresárias

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

A maior época de entretenimento está a chegar! Os 
Clientes da DStv e GOtv Moçambique podem aguar-
dar 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, indepen-
dentemente do que os Clien-
tes escolham assistir, ressoem. 
Agregando valor em todos os 
aspectos funcional ou afectivo. 
Os próximos seis meses estão 
marcados para fazer exacta-
mente 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 an-
tes, desta vez decidimos brsame 
appliesindar os nossos telespec-

tadores com o maior espectácu-
lo de desporto do nosso planeta. 
Todos os jogos serão transmiti-
dos 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 aces-
sível aos adeptos como nunca 
visto antes. As plataformas da 
DStv e GOtv vão proporcionar 
cada momento emocionante 
deste campeonato, comcomen-
tários em português de classe 
mundial para enriquecer a expe-
riência visual dos telespectadores.

Laice explicou que “os mo-
çambicanos são adeptos aficio-
nados 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 Multi-
Choice vai disponibilizar to-
dos os 64 jogos do campeonato 

do Mundo, programação sur-
round e cobertura dos adeptos 
para os Clientes dos pacotes 
DStv Bué, DStv Grande Mais, 
DStv Grande e GOtv SUPA.

Os Clientes dos pacotes DStv 

Família, DStv Fácil, GOtv Plus, 
GOtv Max e GOtv Essencial te-
rão acesso à jogos selecionados, 
mais cobertura dos adeptos, desta-
ques dos jogos, repetições e notí-
cias do Campeonato do Mundo.

O Access Bank 
Mozambique 
lançou re-
centementea 
2ª edição do 

concurso‘Womenpreneur Pitch-
-a-ton Moçambique 2022’, des-
tinado à capacitação de mulhere-
sempresárias 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 moçambi-
canas de todos os sectores de 
actividade empresarial, entre os 
18 e 55 anos, que tenham uma 
empresa em funcionamento, de-
vidamente registada há pelo me-
nos um ano, ou que detenham 
20% das acções de uma empresa 
que opere no mesmo período.

Inserido no projecto ‘W Ini-
tiative’, oconcurso, que aposta no 

empoderamento feminino,vai-se 
prolongar até ao próximo mês 
de Setembro e terá como foco 
principal a difusão de um pro-
grama de formação, que consiste 
em secções de workshopsdirigi-
dos às candidatas, envolvendo 
módulos associados ao empre-
endedorismo, finanças, lideran-

ça, gestão, e marketing digital.
Virgínia Muxlhanga, repre-

sentante do Access Bank, expli-
cou que, para se candidatarem, 
as concorrentes deverão, até 
ao dia 15 de Setembro corren-
te, 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 organiza-
ções e iremos seleccionar os 30 
melhores projectos. Por fim, 
na terceira fase, entregaremos 

certificados às 30 empresas fi-
nalistas e iremos premiar um 
top 3, com subsídios financei-
ros”, disse Virginia Muxlhanga.

Na primeira edição, tida 
como um grande sucesso onde 
participaram mulheres de todo 
o país, que tiveram a oportu-
nidade de experimentar um 
programa exclusivo e certifi-
cado de capacitação eter aces-
so a coaching empresarial.

O Programa ‘Womenpre-
neur Pitch-a-ton’ é a primeira 
iniciativa do género de apoio às 
mulheres de negócios no sector 
bancário. Foi concebido para pro-
porcionar às empresas lideradas 
por mulheres em toda a África 
uma oportunidade de acesso ao 
financiamento e formação em-
presarial de classe mundial, actu-
ando nas áreas de financiamento, 
desenvolvimento de capacidades 
e criação de oportunidades de tra-
balho em rede para as candidatas.

Desde que iniciou a activi-
dade em Moçambique, o Access 
Bank tem sido um dos principais 
defensores do empoderamen-
to económico feminino, atra-
vés do programa ‘W Initiative’.

A iniciativa suporta a propos-
ta de valor do Access Bank, de ser 
o Banco de escolha número uma 
das mulheres em Moçambique.

Quinta-feira, 08 de Setembro de 202218 |  zambeze  



|eConomia|

Standard Bank prevê uma 
ligeira redução da inflação

O Standard Bank prevê uma ligeira redução da in-
flação, que tem estado a registar uma subida nos últi-
mos 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.

Segundo o econo-
mista-chefe do 
banco, Fáusio 
Mussá, este ce-
nário deve-se a 

uma série de choques, internos 
e externos, a que a economia 
nacional tem sido exposta, com 
destaque para o impacto das mu-
danças climáticas sobre o pre-
ço dos alimentos e da guerra na 
Ucrânia sobre o preço dos com-
bustíveis, com efeito sobre os 
restantes preços na economia.

Para responder a estas ame-
aças, explica, o Governo anun-
ciou, por exemplo, a intenção 
de subsidiar o transporte, assim 
como uma componente de im-
portação de combustíveis para 
garantir uma certa estabilidade 
dos preços, “sobretudo porque as 
camadas mais vulneráveis da nos-
sa sociedade são as que mais se 
ressentem do impacto do aumen-
to do preço dos combustíveis”.

“Neste cenário, a nossa ex-
pectativa é que o Banco de Mo-
çambique mantenha a taxa de 
juro de referência da política mo-
netária (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 tradu-
za numa inflação mais elevada 
do que a prevista”, sublinhou.

Fáusio Mussá, que falava re-
centemente, na sessão virtual do 
Economic Briefing, mostrou-se 
preocupado com a queda das re-
servas internacionais, que tem re-
sultado na redução dos meses de 
cobertura de importações para cer-
ca 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 pró-
ximos 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 melho-
ria das condições de segurança 
que se regista nas zonas próxi-

mas aos projectos de explora-
ção 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 na-
cional em termos de exportações e 
diversificação das receitas do País.

“Do ponto de vista de expor-
tações, a nossa expectativa é que o 
projecto da Área 1 comece a expor-
tar a partir de 2026, o que significa 
que entre final deste ano e a primei-
ra metade de 2023 a Total Energies 

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 toma-
da, o que, na sua opinião, está 
ligado à suspensão das obras 
por parte da Total Energies.

“Em princípio, é provável que 

a Decisão Final de Investimento 
seja tomada num período máximo 
de 12 meses após a retoma do pro-
jecto da Área 1, cujo consórcio é 
liderado pela multinacional fran-
cesa Total Energies”, concluiu.

Realizado regularmente 
pelo Standard Bank, o Econo-
mic 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 eco-
nomia nacional e internacional.

Depois de ter as-
sinado como 
embaixador da 
Dubai Tabaca-
ria Perfumes, 

o fundador do projecto Associa-
ção Mão Solidária, filantropo e 
empresário Júnior Bila, que tem 
usado a sua força de trabalho para 
ajudar as pessoas através de pro-
jectos e trabalhos sociais, torna-
-se o mais novo membro da em-
presa de transporte Viva Táxi. 

A viva táxi se identifica com 
o trabalho por si feito e segun-
do um trabalho interno realizado 
pela empresa, chegaram à con-
clusão que seria o ideal para a 
nova etapa da empresa, pois es-
tão neste momento a trabalhar. 

“É uma bênção, eu tenho fei-
to meu trabalho de coração sem 

esperar algo em troca, entretanto, 
tudo que vem acontecendo me faz 
perceber que o que faço é gran-
dioso, é nobre e as empresas que 
procuram se aliar à mim são a pro-
va disso! Esta é mais uma realiza-
ção, 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 ex-
periência muito boa e satisfatória. 

Júnior Bila, tem a grande tarefa 
de solidificar a sua marca e expan-
dir o raio de abrangência dos seus 
serviços. A viva táxi está sob admi-
nistração 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 apli-
cativo 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 per-
fumaria, no entanto, segue parceiro 
e embaixador da Perfumaria Dubai.

“Estamos correntemente a 

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

trabalhar para trazer muita coisa 
boa e novidades para os consu-
midores 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 referi-
das e a Associação Mão Solidá-
ria, Júnior Bila trabalha em fun-
ção de um calendário, que o guia. 

Por tanto, estabeleceu que uma 
vez por semana tem que fazer do-
ações, duas  cadeiras de  rodas 
para deficientes físicos, pessoas 
de todas faixas etárias e de to-
das 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 ali-
mentícios e passar uma palavra de 
esperança e fé para os necessitados.  

Acrescenta e termina que para 
este ano ainda não tem vários projec-
tos 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

Campeonato mais quente e com muitos golos
Desporto recreativo

O atleta sul-africano, Abednico Mashaba, foi o grande 
vencedor da quarta edição da Corrida Azul, ocorrida sá-
bado, 3 de Setembro, em Maputo, ao conquistar o primei-
ro lugar, na categoria de 21 quilómetros, em masculinos. 

Em femininos, Ne-
viah Maganza, 
do Zimbabwe, 
foi a primei-
ra classificada.

A meia maratona, organiza-
da pelo Standard Bank, com a 
assistência técnica da Associa-
ção de Atletismo da Cidade de 
Maputo, movimentou mais de 
três mil participantes em qua-
tro categorias, nomeadamente 
21, 15, 12 e 4 quilómetros, sen-
do a última para cadeirantes.

Para o administrador delega-
do do Standard Bank, Bernardo 
Aparício, trata-se, em primeiro 
lugar, da celebração dos 128 anos 
de um banco histórico em Mo-
çambique. Em segundo lugar, da 
celebração da saúde, pois a cor-
rida tem como objectivo promo-
ver um estilo de vida saudável.

“Esta corrida tem a inten-
ção de promover um estilo de 
vida mais saudável. A inten-
ção é de promover um estilo 
de vida mais fora de portas. 
Depois de dois anos de Covid, 
era importante sentirmos to-
dos que podemos ter, outra 

vez, uma vida normal”, frisou.
O Standard Bank, confor-

me enfatizou, pretende reali-
zar mais iniciativas do géne-
ro para continuar a manter a 
saúde e o bem-estar, servin-
do 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 Corri-
da Azul, o que, segundo refe-
riu, demonstra que as pessoas 
estão ávidas para sair de casa 
e praticar desporto, cuidan-
do, 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 moçam-
bicanos: Se persistirmos com 
estas acções, teremos a alme-
jada massificação do atletismo 
e, consequentemente, a quali-
dade e os talentos”, sublinhou.

Abordado momentos após 
cortar a meta, Abednico Masha-
ba disse ter gostado imenso de 
participar na corrida: “Correr 21 

quilómetros não foi difícil para 
mim. Os meus pares não que-
riam 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 per-
feita, com o mesmo padrão que 
as corridas sul-africanas. É uma 
das melhores corridas em Mo-
çambique. “Sinto-me entusias-
mado, porque na última vez que 

participei fiquei em segundo lu-
gar 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 Go-
mes, fez um balanço positivo da 
prova por ter superado a expecta-
tiva: Foi uma participação massi-
va. Em todos os percursos verifi-
camos muita emoção. Depois de 

dois anos de paragem, as pessoas 
estavam ansiosas em voltar a par-
ticipar nesta iniciativa”, concluiu.

Importa realçar que, com 
um prémio global de 290 mil 
meticais, a Corrida Azul envol-
veu também as componentes 
de caminhada, zumba, além de 
uma feira de saúde, onde as pes-
soas podiam fazer o despiste da 
hipertensão arterial, exame de 
glicemia e a doação de sangue.

O Campeonato 
de Vetera-
nos da Cida-
de Maputo 
está  quente 

e, sete equipas tiveram o re-
sultados vergonhosos por se-
rem volumoso. São 51 golos 
obtidos neste fim-de-semana, 
um número nunca antes al-
cançado numa única jornada.

Referir que os jo-
gos da Taça Maputo ini-
ciam na próxima quarta-
-feira, dia sete de Setembro.

 
 Resultados da 21ª jorna-

da - seriem “A” 
Madgumb’s x FCKm15 

(4-2)
Amigos da Matola x Cam-

poane (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 Tsa-
lala (1-4) 

Xipanipane x União Des-
port. 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 Ma-

lhampsene
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 AD-

Vcmc
Chamwaris x Inhagoia 
Tsalala x Xipanipane

José Matlhombe
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A qualificação da selecção nacional de futebol, Mambas, para 
o CHAN-2022, vai render aos bolsos de cada elemento da equi-
pa 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 empa-
tado a zero, mas no cômputo geral acabou por ser um resultado 
favorável à equipa de todos nós, quando conjugado com o pla-
card registado na primeira mão que foi um empate a uma bola.

Para esta compe-
tição, a FMF es-
tipulou o prémio 
de 40 mil meti-
cais por vitória 

e 150 mil Meticais pela qualifi-
cação a prova que vai ter lugar 
em Janeiro próximo, na Argélia. 
“Os jogadores sabem do que 

já está estipulado, do valor que 
vão receber e nós vamos fazer o 
esforço de cumprir com os pa-
gamentos, 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, patro-
cínio este dedicado a premiação 
da selecção nacional de futebol.

 “Ao longo da semana anun-
ciamos 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 Mam-
bas poderão ter um prémio de 
220 mil Meticais cada um e 
esperamos que mais empresá-
rios 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 combi-
nado nacional irão receber, tem 
reservado para si a quantia de 100 
mil Meticais ofertados por aque-
la 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 Presi-
dente da FMF, considerou que “é 
um apuramento merecido, dedi-
car este apuramento a estes brio-
sos 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 compe-
tia 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, “te-
mos que começar a preparar a 
ida a Argélia onde queremos 
fazer a nossa história, é uma 
excelente montra para os joga-
dores, poderão ser observados 
para serem contratados para o 
estrangeiro”. (LANCEMZ)

Mambas garantem até aqui 
prémio de 220 Mil meticais cada um
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“Te Amo Mecanicamente”
é o livro de estreia de Marco Lole

O livro tem a previsão de ser lançado na Munhava Cidade da 
Beira, concretamente no salão da Paróquia São José da Munha-
va, no dia 24 de Setembro pertencente ao escritor Marco Lole de 
Andrade. Está previsto para além da actividade principal, mo-
mentos culturas como, declamação de poesia, humor e teatro.

É o seu primei-
ro livro, o li-
vro de estreia. 
Para si, ter um 
livro pronto, 

significa que um degrau está 
pronto para  sustentar o pró-
ximo. 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 bastan-
te carinho para que cada leitor 
consiga se identificar com al-
guma coisa que ela contém”.

Nesta obra procurou inserir-
-se na cena da poesia com o 
romantismo contemporâneo 
para criar um equilíbrio nas ti-
pologias textuais com temas 
voltados para aspectos sociais, 
culturais, económicos e polí-
ticos 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-conteu-
dística dos cerca de 97 textos.

“Poesia lírica é o meu géne-
ro de estreia.Poesia lírica é aque-
la 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 repú-
dio, 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 titu-
lo de um dos textos, neste caso 
o primeiro poema que compôs 

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 for-
ma de expressar os meus sen-
timentos, o sentimento amor”.

E faz uma referencia a ques-

tão de porque estar a lançar a 
obra logo na Munhava e deixar 
as condições da Casa de cultu-
ra, dos artistas e outros pontos 
que acolhem esses eventos. 

“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 in-
cluindo assaltos e violências”.

Este livro foi concebido 
e estruturado de forma a ofe-

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

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

silVino miranda
que estejam no topo da car-
reira só que muitas delas não 
são muito acolhedoras para os 
novos escritores na questão de 

preços e condições para publi-
car, refere Marco de Andrade.

 “Foi nesta onda que a edi-
tora SolEtra apresentou-me um 
modelo de pagamento que se 
adequava ao meu bolso e reco-
nheço que existe, mas reflecti 
que ser ou não uma boa obra 
não depende da editora, mas 
sim da própria obra que o es-
critor 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 dispo-
nível a demais pontos do grande 
Moçambique e países a mundo 

fora, o escritor  está a estabe-
lecer contacto com livrarias 
nacionais e internacionais para 
facilitar o acesso ao livro físico.

 “Foi nesta onda que a 
editora SolEtra apre-
sentou-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 apresen-
ta, além de mais  pensei 
que não existe nenhuma 
editora que tenha inicia-
do do topo e não existe 
um escritor que tenha 
iniciado do topo e que 
tal fazer este casamento 
de duas histórias que 
estão iniciando”

“É que para além de ser 
meu bairro natal, eu 
estou a voltar para in-
centivar os adolescentes 
e jovens da Munhava, 
meus irmãos, que estão 
a se entregar ao con-
sumo de drogas ilícitas 
que lhes levam a come-
ter além desse vários 
outros crimes incluindo 
assaltos e violências”
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Eugénio Pambe e PambysonPambe relacionam-se 
através da liberdade, revolução e amor       

Pambyson Pambe, heterónimo de Eugénio Pambe, nasceu 
na Cidade de Maputo. Bem cedo e de forma precoce, desen-
volveu paixão pela leitura. Sobre infl uência de um amigo, co-
meçou a escrever seus primeiros poemas e composições. O seu 
amor pela escrita cresceu com o andar do tempo, o que lhe 
fez fi liar-se ao Wattpad, onde tem vários livros publicados. 

Antes de co-
meçar a es-
crever poe-
sias, Pambe 
e s c r e v i a 

composições musicais, mas de 
uma forma inconsciente, vis-
to que eu ajudava um amigo 
(Osvaldo Massango), que na 
altura era seu colega de car-
teira, a melhorar as suas com-
posições. Mas também o aju-
dava na construção do enredo 
dos seus livros de romance.

Foi então que ele desco-
briu o seu talento para es-
crita, por isso  ele começou 
a incentivar a escrever, mas 
nunca aceitava, sentia inca-
pacidade, mas ele  continuou 
a insistir, e no decorrer do 
tempo foi obrigado a ceder. 

 ”Comecei a escrever poe-
sias em 2018, mas só comecei 
a levar a sério ou de uma for-
ma profi ssional no ano seguin-
te, isso em 2019. Em suma, 
escrevo poesias há 4 anos”.

“Nenhuma palavra que eu 
possa dizer ou escrever des-
creverá com exatidão a imen-
sidão do signifi cado de poesia 
que vive em mim.Mas se fos-
se pra descrever por palavras, 
diria que poesia é vida, sen-
do a mais pura demostração 
de sentimentos”, diz Pambe. 

A poesia em Pambe veio 
como uma forma de liberta-
ção, ela o torna livre, imaginar 
a vida sem ela se iguala a ser 
um pássaro que não pode voar, 
pois está encarcerado. ”quan-
do me liberto,  tento trans-
mitir diversos sentimentos. 

Já que Eugénio Pambe pos-
sui um heterónimo, Pamby-
son 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 insis-

tência do meu querido amigo 
Osvaldo Massango. Mas quan-
do comecei, não parei mais. 
Pois as pessoas que me rodea-
vam gostavam das minhas poe-
sias. Foi aí que notei que tinha 
vocação para coisa. Então con-
tinuei a escrever e a amar a po-
esia. 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 ar-
tista quis beber do seu conhe-
cimento 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, sen-
do agora o seu escritor favorito.

Em suas pesquisas cru-
zou com os livros da Rupi 
Kaur, que contribuíram para 
o seu desenvolvimento.Mas 
de frisar que nenhum de-
les 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 mo-
çambicana está boa, mas pode-
ria 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, de-
vesse embutir o hábito de lei-
tura ao nosso povo. Como 
exemplo: Podia se implantar 
uma disciplina extracurricular 
de Literatura no ensino pri-
mário, seria de grande valia, 
pois as editoras, os escritores, 
os centros, entre outras insti-
tuições, mostram muita boa 
vontade de tornar esse mun-
do 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 li-
vro, numa das editoras do país, 
mas me faltou o fi nanciamen-
to. Além disso, acho que só 
falta uma boa oportunidade”.

Pambe ainda não tem ne-
nhum livro físico publicado, 
mas já participou numa Co-
letânea de Contos “Quando o 
espírito do Natal nos Aque-
ce” pela editora brasileira UI-
CLAP, 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 publica-
do por si lá é o livro “Do céu 
ao inferno: De terras distantes” 
onde é co-autor com a poeti-
sa brasileira Patrícia Noguei-
ra, onde duas terras distantes 
se juntam para tentarem es-
crever uma mesma história. 

“A vida é  cheia de obstácu-
los, 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 ven-
tura tenha existido uma difi cul-
dade, 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 decla-
mador, e essa tem sido uma 
das formas de ganhar espaço 
e reconhecimento como poeta.

“O conselho que posso dei-
xar para os amantes da literatu-
ra e para os meus seguidores e 
que continue a acreditar na poe-
sia Moçambicana, e para os po-
etas que continue a acreditar em 
si independente dos obstáculos, 
que nunca desistam de escreve-
rem, pois tem alguém que está 
a espera de ler os seus escritos”.

“Primeiro tenho a agra-
decer aqueles que estiveram 
comigo desde início, pois sem 
eles não existiria aqueles que 
vieram depois. Meu muito 
obrigado a todos que acredi-
tam no meu potencial como 
poeta. Mas também não po-
deria deixar de agradecer ao 
meus fãs e admiradores que lê 
as minhas obras no Wattpad, 
meu muito obrigado”, termina.
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Eleições “Livres, Justas e 
Transparentes”, mas não tanto!

Angola

As missões africanas de observação eleitoral despachadas 
para Angola fizeram todas reparos a aspectos do processo consi-
derados comprometedores para a transparência do mesmo. No 
tratamento dado pelos ocs angolanos aos relatórios (em inglês) 
das referidas missões, União Africana, SADCC, ECCAS/CEE-
AC 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.

Alguns dos 
m e s m o s 
ocs, mas 
também altos 
funcionários 

do Estado, estes em pronun-
ciamentos públicos que obri-
gariam a um maior rigor (o 
presidente da CNE, no acto do 
anúncio dos resultados defini-
tivos), procederam a abusivas 
extrapolações dos comunica-
dos das missões, atribuindo-lhe 
enganosas menções ao carácter 
livre e justo das eleições. O che-
fe da missão da CPLP, Jorge 
Carlos Fonseca, sentiu-se obri-
gado a afirmar publicamente 
que do relatório da sua missão 
não fazia parte tal trecho.

O tom desaprovador com 
que as missões africanas se re-
ferem a aspectos do processo 
deu lugar a ilações segundo as 
quais o regime não contou desta 
vez com as mesmas complacên-
cias de paı́ses 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 con-
sagrados na constituição e 
em leis especı́ficadas (idem 
em relação a instrumen-
tos aplicados em África).

A parcialidade (a fa-
vor do MPLA) exibida 
pela comunicação social 
pública no acompanhamen-
to das campanhas eleitorais.

As interferências directas 
do governo no processo elei-
toral (via MAT-Ministério da 
Administração Territorial); a 
partidarização de órgãos eleito-
rais, 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 elei-
torais subsequentes ao acto 
sejam resolvidos no quadro 
dos mecanismos legais pre-
vistos – uma advertência su-
postamente suscitada pelos 
cenários de manifestações e 
de atitudes musculadas das 

autoridades como forma de 
conter protestos da oposição.

O desempenho mais rigoro-
so 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 movimen-
tos de evolução social e polı́tica 
das sociedades africanas. O es-
batimento de antigas reverências 
em relação a Angola, inspiradas 
na sua reputação de potência 
regional. também não é consi-
derado estranho ao fenómeno.

O ambiente criado por su-
cessivas denúncias públicas da 

oposição e da sociedade civil, 
de acordo com as quais o re-
gime estava a preparar uma 
fraude, também terá levado a 
uma atitude mais vigilante das 
missões de observação. Idem 
em relação a alegados “exces-
sos” 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, especial-
mente apoiada pela socieda-
de, delineou um plano com 
virtualidades aparentes para 
lhe permitir anunciar com 

grande celeridade um resul-
tado eleitoral considerado 
muito próximo da realidade.

A preocupação que o re-
gime 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 comportamen-
to das forças policiais a empre-
gar em acções de prevenção e/
ou contenção. (África Monitor)


