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Trunfo na manga antes do congresso 

Langa toca batuque a solo no partido

 A dança da afi rmação do pós-Nyusi
12º Congresso da Frelimo na Matola

Castigado!

Bazoocadas mortíferas 
contra insurgentes 

SAMIM em Nampula
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Batuque aquece na Matola

Nyusi é candidato único 
a presidência da Frelimo

Sem fugir a lógica do quem vem sendo, Filipe Nyusi é 
candidato único da Frelimo nas eleições internas que vão 
ocorrer este fim-de-semana, na Escola central do Partido, na 
Matola, no decurso do 12º Congresso. O anúncio foi feito esta 
quarta-feira, pelo Secretário-geral daquela formação política, 
Roque Silva em conferência de imprensa.

Os camara-
das estarão 
r e u n i d o s 
em reunião 
magna na 

Motala com objectivo de traçar 
linhas que vão nortear a vida do 
partido nos próximos cincos. 

Entretanto, o 12º Congresso 
da Frelimo ocorre numa altura 
peculiar marcado pelas incer-
tezas sobre a possível recandi-
datura do actual presidente da 
Frelimo e da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, a um eventual 
terceiro mandato na chefia do 

Estado. Aliás alguns membros 
seniores do partido, tal como 
Castigo Langa, já vieram ao 
terreiro alimentar a polémica na 
recente sessão extraordinário do 
partido de batuque e maçaroca.

Esta quarta-feira, Roque Sil-
va tratou de separar as águas e 
clarificar todas as possíveis dú-
vidas. Filipe Nyusi, como tem 
sido apanágio na Frelimo, será 
candidatado único a sua suces-
são na presidência do partido. 

A ser eleito, esta será a 
terceira vez que Filipe Nyu-
si lidera o partido. A primeira 

vez foi no ano 2015, em subs-
tituição de Armando Guebu-
za. A segunda em 2017, na 
sequência do XI Congresso.

Nos bastidores especula-

-se que a recandidatura de 
Nyusi pode estar a ligado a 
possível terceiro mando na 
chefia do Estado o que pode 
não ser verdade. É que desde 

que iniciou o jogo democrá-
tico todos presidentes da Fre-
limo cumpriram três manda-
tos. Foi assim com Joaquim 
Chissano e Armando Guebuza. 
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Um “analista popular” 
chamado Castigo Langa 

A Frelimo é um dos maiores partidos políticos do mundo e 
a forma como está estruturada, não permite que seus mem-
bros ser furtem da responsabilidade perante o mais comum 
dos cidadãos. Esta responsabilidade passa por organizar 
reflexões cíclicas a todos níveis, de forma crítica e construtiva 
para aconselhar seus dirigentes a desempenhar melhor o seu 
papel. 

Para quem ouve 
falar do sector 
estudos e aná-
lise, pode pen-
sar que é um 

grupo secreto e exclusivo ou 
que toma decisões estratégi-
cas do partido, mas não é isso. 
Tal como ensinam os manuais 
de análise, quando falamos de 
inteligência, o sector em refe-
rência aconselha o partido e o 
governo em diversas materiais, 
algumas das quais trazidas ao 
debate pelo próprio governo ou 
partido. São quadros do partido 
sem distinção de cor, religião, 
condição social, nível acadé-
mico entre outros. Até Gabriel 
Mufundisse faz parte deste gru-
po na medida em que ele acom-
panha e participa activamente 
na vida do nosso País. Isto faz 
jus a natureza da Frelimo, um 
partido do povo, das massas 
enfim de todos moçambicanos.  

Portanto, por aí, Castigo 
Langa membro da Frelimo, não 
pode insinuar que fazer parte 
deste grupo o tornou a pessoa 
que se manifestou na última 
sessão do Comité Central. Creio 
que ele aprendeu, isso sim, num 
outro grupo de onde foi eleito 
porta-voz e emissário da carta 
que já circula nas redes sociais. 
Se era uma intervenção espon-
tânea porque é que foi escrita e 
“dactilografada” e enviada aos 
não membros do Comité Cen-
tral muito menos do partido. 
Afinal quem era o destinatário 
da mensagem? A quem queria, 
o Castigo Langa, alcançar com 
a mensagem? Não restam dú-
vidas sobre as reais intenções. 
Um analista, como se diz ser, 
devia trazer um debate factual e 
aconselhar o governo e o partido 
e não ser emissário dos “invisí-
veis” tentando trazer subversão 
a um evento importante quanto 
a reunião do Comité Central. 
Ouviu? De quem? Um analista 
não mente da forma como o fez 
Castigo Langa, alegando que 
profetizou a ascensão do Eng. 
Filipe Jacinto Nyusi ao cargo de 

Presidente da República. Mas 
na hora de circular a carta não 
teve humildade de se retratar.

Indo ao conteúdo da inter-
venção, importa em primeiro 
lugar, dizer claramente que Cas-
tigo Langa e os seus, pensaram 
em todos detalhes para que a 
margem da agenda central, ten-
tassem desviar o Presidente do 
Partido. Não tendo conseguido 
influenciar a agenda, porque 
eles são a minoria, optaram pela 
subversão no meio da reunião. 
Valeu a inteligência e o foco 
do Presidente Filipe Nyusi que 
disse de forma clara que aquele 
ponto não fazia parte da agenda 
e que ele pessoalmente nunca ti-
nha bordado tal assunto. De fac-
to, nunca ouvimos o Presidente 
Nyusi a falar do outro mandato 
a não ser do seu trabalho actual, 
ele não quer perder foco, pen-
sando no amanhã enquanto há 

desafios de hoje que precisam 
da concentração dele. O que 
Castigo Langa e as minorias 
que o suportam tentaram fazer 
era para que questões impor-
tantes do partido e do estado, 
fossem preteridas a favor de 

boatos. Queriam, tal como o fa-
zem sempre, alimentar jornais, 
programas de televisão entre 
outros. E como não foi possível 
preferiram fazer fuga da infeliz 
intervenção de Castigo Langa.

Um analista, não ousaria 
ameaçar o seu Chefe, sim falar 
de derrame de sangue e agita-
ções nos termos em que colocou, 
foi dizer que: não ouse fazer isso 
porque iremos nos rebelar. Mas 
essa é agenda dele e uns alguns 
que acham que chegou a vez de-
les, que o mundo deve girar em 
torno do seu umbigo. Cansou-
-se, Castigo Langa, de esperar a 
vez dele de ser Conselheiro do 
Chefe de estado. Esta foi sem-
pre a agenda e achou que neste 
mandato seria uma peça chave 
nas decisões presidenciais. Tal 
não aconteceu e a longa espera 
parece ter criado feridas e res-
sentimentos. Sendo esta figura, 

o que pareceu que seria duran-
te a campanha (ele estava no 
grupo próximo ao então candi-
dato) teria, Castigo Langa, au-
mentado ainda mais o seu raio 
de influência económica. Esta 
é na verdade a grande mágoa. 

Não queremos com isso su-
gerir que ele não devia se pro-
nunciar sobre qualquer assunto 
quero inquietasse, mas a inten-
ção não era aconselhar ao Presi-
dente do Partido, no caso até se-
ria alertar. Isto devia acontecer 
em fórum próprio. Mas uma vez 
que ele seria “rebenta mina do 
tema” levou a reunião magna, 
mas prontamente o assunto foi 
ignorado pela maioria e ficou 
sozinho a busca de um buraco 
para se enterrar dentro da sala. 
É o preço que teve que pagar 
por trazer um não assunto para 

Quanto ao conteúdo da 
intervenção seria importante 

anotar o seguinte:

1. O legado do Presidente 
Filipe Nyusi é reconhecido por 
todos nós como moçambicanos 
e como membros da Frelimo. 

Sucede que há quem acha, tal 
como, Castigo Langa, que go-
vernar é só “comer”, e nessa 
visão, vendo que o Presidente 
Nyusi não se guia por “grupos 
restritos” que merecem mais 
que os demais moçambicanos, 
deve se lançar a sorte para o 
próximo presidente do partido;

2. Devia conversar tam-
bém com o mais comum dos 
cidadãos que estão longe de 
disputas pelos cargos e influ-
ências nos círculos restritos 
do poder, sobre os ganhos pal-
páveis que tiveram nos dois 
mandatos do Presidente Nyusi.

3.Também deveria ter a 
mesma “coragem” que teve de 
fazer o seu discurso no CC, e 
apresentar o seu real objecti-
vo, que é de “cativar” o pró-
ximo presidente do partido;

Posto isto, a conclusão 
que se nos oferece é de que 
os grupos de interesses econó-
micos no partido já começam 
a se aproximar a frente, pro-
curando manter a sua posição 
predadora na distribuição do 
rendimento nacional. O dis-
curso do Castigo Langa não é 
algo individual, mas é a face 
oculta de cada um dos mem-
bros do grupo que não olha os 
meios para manter o status quo. 

Aliás, a prova de que o 
tema do discurso era uma fal-
sa bandeira, é que o Presidente 
Nyusi nunca disse que queria 
um terceiro mandato, e o “con-
fronto” com um presidente do 
partido, acende luzes da ribalta 
que vão alumiar o caminho da 
continuidade do grupo “corajo-
so” ao próximo presidente do 
partido, e este iria se sentir gra-
to pela “coragem” desse grupo 
que aparentemente permitiu 
que se abrisse caminho para 
a sua ascensão. Aliás, no pró-
prio discurso do Castigo Lan-
ga, existem provas de que os 
“avanços” são o modus operan-
di deles, quando diz que infor-
mou o então ministro da defesa 
que seria presidente do partido. 
Um jogo futurista bem estru-
turado e que golpeia a atenção 
dos distraídos para abrir espa-
ço para que eles tenham a sua 
quota parte do quinhão do fil-
let mignon da nossa economia. 

A esperteza é esper-
ta, mas não é inteligente.

José Mosca
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SAMIM e RDF na ‘caça’ 
a insurgentes em Nampula 

A resposta das Forças de Defesa e de Segurança (FDS), 
apoiadas por contingentes estrangeiros, aos ataques de gru-
pos armados em Memba, distrito da provı́ncia de Nampula, 
estará a conseguir estagnar a progressão, com algum sucesso 
na neutralização de vários combatentes. 

Em 08 de Se-
tembro, ocorre-
ram confrontos 
em Chipene 
entre as FDS 

(Exército e unidades do Gru-
po de Operações Especiais da 
Polı́cia), apoiadas por militares 
da missão da SADC em Mo-
çambique (SAMIM) e uma 
unidade das Forças de Defesa 
do Ruanda (RDF), destacados 
para o local na sequência de 
um ataque em 06 de setembro. 
As células armadas terão aban-
donado Chipene, deslocando-
-se para o litoral, em direcção 
a sudeste; cinco jihadistas terão 
sido capturados - dois dos quais 
naturais de Memba, desapare-
cidos há vários anos - e os res-
tantes três terão sido captura-
dos pela população; o número 
de vı́timas mortais entre civis 
não está ainda contabilizado, 
mas deverá aproximar-se das 
duas dezenas no somatório dos 
relatos locais – entre o ataque 
em Pavala e Chipene. O go-
verno reconhece seis habitan-
tes decapitados, três raptados 
e seis insurgentes capturados.

- Em 11de Setembro, ti-
veram lugar vários ataques 
em localidades do distrito de 
Memba, ao longo de deze-
nas de kms junto ao rio Lúrio, 
sendo o objectivo aparente dos 
grupos armados regressarem a 
Cabo Delgado; vários popula-
res foram sequestrados ao longo 
do percurso e são reportados 
pelo menos quatro mortos na 
localidade de Naheco, distri-
to de Memba, a destruição de 
duas igrejas no distrito assim 
como de c. de 100 habitações, 
previamente saqueadas;

No dia seguinte, a aldeia 
de Katua, no distrito de Erati, 
igualmente em Nampula, foi 
também atacada; este distrito 
tinha sido alvo de vários ata-
ques no inı́cio de Setembro;

- Num discurso em Xai-
-Xai, a norte de Maputo, o 
PR Filipe Nyusi reconheceu 
os ataques em Nampula, que 
atribuiu à fuga dos grupos ar-
mados para sul (Nampula).

Militares da SAMIM e 

RDF empenharam-se em 
bloquear o regresso a Cabo 
Delgado dos grupos de insur-
gentes que se encontram ac-
tualmente em Nampula, algo 
que não tem acontecido, abrin-
do espaço à sua progressão.

Ataques esporádicos de 
guerrilheiros na maior parte dos 
distritos de Cabo Delgado, mas 
distantes dos principais cen-
tros populacionais, têm vindo 
a acentuar-se nas últimas sema-
nas, a par de um agravamento 
da violência nos distritos do sul, 
em especial Ancuabe e Chiure.

O fracasso na criação de zo-
nas de contenção para impedir o 
recuo dos grupos armados im-
possibilitou o cerco de parte sig-
nificativa dos grupos. A falta de 
empenhamento das forças regio-
nais da SAMIM e o baixo nı́vel 
de operacionalidade das FADM 
em situações de confronto di-
recto, agravada pelo desconhe-
cimento das posições do inimi-
go e do próprio terreno por falta 
de informações, levaram à inefi-
cácia a das operações de cerco.

A par da situação crı́tica 
nos distritos norte de Nampu-
la, semelhante ao ocorrido nos 
primeiros três anos de activi-
dade terrorista na provı́ncia de 
Cabo Delgado, uma ofensiva 
desencadeada pelos militares 
em 10 de Setembro no interior 

do distrito de Pemba terá re-
sultado na eliminação de oito 
insurgentes após confrontos 
em aldeias da região (Juma e 
Laimo). Os membros dos gru-
pos armados serão todos mo-
çambicanos, originários de 
Nampula (Chipene e Memba).

Ataques esporádicos pros-
seguem no centro-norte de 
Cabo Delgado. Em 11 Setem-
bro, um ataque a uma aldeia 
no distrito de Nangade resul-
tou na morte de pelo menos 

um habitante – decapitado 
– e na destruição de diversas 
habitações. Em Muambula, 
a 20 kms da sede do distrito 
de Muidumbe, vários ataques 
contra agricultores resultaram 
na morte de cinco pessoas.

A insuficiecia a de milita-
res para o território de Cabo 
Delgado e norte de Nampula 
mantém-se. A SAMIM tem 
vindo a destacar as actividades 
desenvolvidas no âmbito do 
Mecanismo de Alerta Precoce, 

financiado pela União Euro-
peia, pelo qual são promovidas 
acções de sensibilização jun-
to das populações e formação 
policial de proximidade, mas 
nenhum dos paı́ses mem-
bros manifestou qualquer 
intenção de reforço do res-
pectivo contingente ou tem 
sido levantada a possibilidade 
da SADC rever em alta o limi-
te do contingente da SAMIM.

O contingente ruandês das 
RDF mantém as prioridades foca-
das nos distritos de Palma e Mo-
cimboa da Praia, actuando fora 
desses limites a pedido das For-
ças Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM), normalmen-
te em situações de emergência, 
como aconteceu em Memba.

A prorrogação do mandato 
da SAMIM pelo perı́odo de um 
ano, decidida na 42ª cimeira da 
organização, que teve lugar em 
Kinshasa (17d Agosto), base-
ada em avaliações no terreno 
produzidas pela SAMIM, indi-
cia que os objectivos operacio-
nais estão ainda por concreti-
zar, contrariando a narrativa do 
governo de Filipe Nyusi sobre 
os avanços no sentido do con-
trolo do conflito , com o objec-
tivo de acelerar o regresso dos 
promotores dos projectos de 
gás natural em Cabo Delgado.
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De olhos no próximo presidente

População foge para Metuge 
depois de encontrar dois corpos

Castigo Langa busca lugar a sombra 

A população de 
Pulo, uma co-
munidade a 
20 quilóme-
tros da baía 

de Pemba, em Moçambique, 
está em fuga para Metuge de-
pois de ter encontrado os corpos 
de dois residentes com sinais 
de homicídio com violência.

“Estamos a sair, eu estou a 
preparar-me para também sair” 
em direção à sede de distrito 
de Metuge, referiu um mora-
dor sob anonimato, dando con-

ta da debandada da população.
Não são conhecidas as cau-

sas das mortes, mas os ataques 
de grupos armados que têm 
acontecido desde junho naquela 
faixa sul da província de Cabo 
Delgado fazem despertar de ime-
diato os receios em comunidades 
que vivem em zonas remotas.

“Estávamos à procura de ca-
racóis, quando, de repente, o cão 
começou a farejar e levou-nos até 
onde estavam duas pessoas mortas 
e com feridas violentas no pesco-
ço: achámos estranho e comuni-

cámos aos demais”, disse um dos 
moradores que esteve no local, 
uma horta de milho e mandioca.

Os corpos foram identifi-
cados como pessoas de uma 
aldeia vizinha que costuma-
vam caçar nas redondezas.

Um outro residente referiu 
que além da população de Pulo, 
também os moradores de outras 
comunidades - como a aldeia 
Ponto A - passaram a procu-
rar refúgio junto de Metuge, a 
sede de distrito mais próxima.

Há moradores que pedem para 

ser protegidos pela ‘força local’, 
nome dados às milícias que têm re-
cebido armas das autoridades para 
ajudar a controlar o território.

Metuge está situada à bei-
ra da baía de Pemba, do lado 
oposto à capital provincial, se-
paradas por 10 quilómetros, 
de barco, ou 40 quilómetros, 
contornando o mar, por estrada.

O distrito costeiro tem sido, 
a par de Pemba, um dos mais so-
brecarregados com deslocados 
em busca de segurança durante 
os cinco anos de insurgência.

A província moçambica-
na de Cabo Delgado, é rica 
em gás natural, mas, aterro-
rizada desde 2017, por rebel-
des armados, sendo alguns 
ataques reclamados por grupo 
extremista Estado Islâmico.

Há cerca de 800.000 desloca-
dos internos devido ao conflito, de 
acordo com a Organização Inter-
nacional das Migrações (OIM), e 
4.000 mortes, segundo o projecto 
de registo de conflitos, ACLED.

Desde Julho, uma ofensiva 
das tropas governamentais com 
apoio do Ruanda a que se juntou 
depois a Comunidade do Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) permitiu recuperar zonas 
onde havia presença de rebeldes, 
junto aos projectos de gás, mas, a 
fuga destes tem provocado novos 
ataques, noutros distritos.(Lusa)
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Um dos mais endinheirados membros da Frelimo, Castigo 
Langa, que foi Ministro de Energia no consulado de Joaquim 
Chissano, voltou a dar sinais da busca de lugar à sombra no 
próximo governo ao lançar o debate sobre provável terceiro 
mandato do actual Presidente. Na verdade, trata-se de um 
assunto que nunca foi colocado pelo Chefe de Estado Filipe 
Nyusi.

Foi durante a úl-
tima sessão do 
Comité Cen-
tral que um 
dos membros 

influentes da Frelimo, Castigo 
Langa, pediu a palavra para se 
dirigir ao presidente da Frelimo 
Filipe Nyusi e aos presentes, 
com uma preocupação sobre 
um suposto terceiro manda-
to. Segundo um dos membros 
da Frelimo que preferiu falar 

em anonimato “nós estávamos 
concentrados na agenda prin-
cipal da sessão quando, nos 
surpreendeu o camarada Langa 
com este ponto sobre o tercei-
ro mandato. Ele fê-lo num tom 
de quem tinha uma posição 
concertada com finalidade de 
desviar a agenda e criar outro 
debate que não fosse o nosso 
foco como Frelimo” referiu. A 
mesma fonte acrescentou que 
“creio que o grupo pretendia 

ter nele o porta-voz para logo 
a seguir se revelar, mas a fir-
meza do Presidente Nyusi não 
permitiu que tal acontecesse”. 

O caldo já tinha sido en-
tornado, na verdade trata-se de 
um antigo aliado do Presidente 
Nyusi, que durante a campa-
nha integrou o gabinete para 
dar suporte na actividade poli-
tica, por isso, segundo a nossa 
fonte “achamos estranha esta 
posição dele, será que está a 
tentar buscar alianças para que 
seja acolhido e acomodado no 
próximo governo? Porque não 
se explica que um membro 
da qualidade dele tenha uma 
postura infantil e oportunista 
como aquela” rematou a fonte.

Nos bastidores, Castigo 

Langa é citado como estando 
frustrado com o grupo que o 
agitou a fazer a carta “e como os 
seus intentos não foram alcan-
çados o grupo fez fuga do texto 
que lhe foi entregue para ler. 
Sim ele não teve um discurso 
do momento, vinha com aquele 
texto escrito e o mesmo foi usa-
do em alguns órgãos de comu-
nicação social” rematou a fonte.

Esta posição de Castigo 
Langa é vista como busca de-
senfreada por um lugar de in-
fluência no próximo governo 
para dar continuidade ao seu 
poderio económico. Recorde-se 
que Castigo Langa é um ex-mi-
nistro dos Recursos Minerais e 
Energia, que após a sua saída 
das funções em 2007 criou a 

firma Marrangue Engineering, 
Limitada, que tem como objec-
to social a realização de con-
sultorias, estudos e projectos 
de engenharia electrotécnica, a 
execução de obras e prestação 
de serviços no domínio de en-
genharia electrotécnica, a pro-
dução, transformação e comer-
cialização de energia eléctrica. 
O seu portfólio empresarial 
no sector que dirigia estende-
-se também à mineração onde 
detém a firma Mozouro Recur-
sos, Limitada que se dedica à 
prospecção, pesquisa e explo-
ração de recursos minerais, co-
mercialização de ouro e outros 
recursos minerais incluindo 
pedras preciosas e serviços de 
consultoria na área mineira.
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O papel da 
P o l í c i a 
de Trân-
sito, do 
qual va-

mos abordar e opinar neste 
artigo, quando bem desem-
penhado, é de primordial 
importância para o am-
biente rodoviário. Como 
devemos saber, a activida-
de de promover condições 
para a melhoria do trânsito 
rodoviário no que se refe-
re a fluidez, comodidade e 
as condições de segurança 
também compete ao Con-
selho Municipal e é efec-
tuada pelo seu corpo de 
polícias. Compete-lhes, 
por exemplo, tomar me-
didas para evitar viaturas 
mal estacionadas, engar-
rafamentos de veículos 
e ainda desembaraçar o 
trânsito em caso de avaria 
de veículos ou acidente.

Como é sabido, qual-
quer bloqueamento, por 
exemplo, numa fila de 
tráfego por 15 minutos, é 
o suficiente para conges-
tionar e criar “bichas” de 
carros de 3Kms. Para dis-
sipar estas filas, demora-
-se muito mais tempo e 
cria prejuízos para a pro-
dução, entre outros danos. 
Portanto, quando a polícia 
de trânsito municipal está 

presente, ao agir rápido, 
pode minimizar os aspec-
tos negativos que acaba-
ram de ser referidos. Por 
outro lado, se os polícias 
municipais, nas suas ron-
das ou fiscalizações, avi-
sarem a sua Central de que 
a via tal ficou obstruída 
por causa de um acidente 
e, se esta informação for 
difundida pela rádio e ou-
tros meios de comunica-
ção, os utentes dessa via 
procurarão saídas ou vias 
alternativas, em vez de 
engrossarem as enormes 
filas de veículos resultan-
tes do acidente ocorrido.

Compete ao corpo de 
trânsito do Conselho Mu-
nicipal ter planos opera-
cionais estudados con-
soante as características 
dessas vias e dos locais 
em que elas têm mais pro-
blemas ou mais constran-
gimentos. Este trabalho 
deve ser elaborado tendo 
em conta a disponibili-
dade do efectivo policial 
e dos equipamentos, de 
modo a resolver da melhor 
maneira os problemas, 
quer de dia quer de noi-
te. Os agentes destacados 
para executar estes planos 
têm de ter preparação para 
este efeito. Por outro lado, 
é preciso também saber 

avaliar se o plano de ope-
ração aplicado está a dar 
bons resultados. Para isso 
é preciso ter padrões de 
comparação para ver, por 
exemplo, se o escoamento 
está a ser menor que o ha-
bitual, ou superior. Neste 
tipo de planos que se pre-
para devem ficar abrangi-
das as regiões com mais 
movimento de carros, 
peões, transportes, etc.

As informações dos 
índices de problemas em 
cada via são normalmen-
te captados pelos polícias 
municipais cujos dados 
são ou deviam ser por eles 
enviados à Central, nos 
seus relatórios diários, 
para que esta Central tome 
as providências e accione 
os recursos necessários.

O sector do Conse-
lho Municipal que tem a 
ver com a fiscalização do 
trânsito, que faz a reco-
lha de dados fornecidos 
pelos polícias de trânsito 
municipais nas suas ac-
ções fiscalizadoras, deve 
constituir uma estrutu-
ra de apoio de formaque 
a Central possa indicar 
quem se desloca ao local 
para resolver situações 
detectadas, quer sejam 
acidentes, incêndios, se-
máforos avariados, etc. 

Estes dados das situações 
que a polícia municipal 
vai detectando e que pos-
sam perturbar o trânsito, 
podem ser comunicados 
por rádios, por telefone 
ou outros meios dispo-
nibilizados. Esta Central 
deve também criar canais 
que permitam interacções 
com o público, de modo 
que este possa, por exem-
plo, telefonar e dizer o 
que estão a presenciar no 
local por onde estão a pas-
sar. É costume haver uma 
linha na Central para onde 
o público possa telefonar, 
a custo zero, para dar in-
formações de acidentes, 
de buracos detectados 
na via pública, sinali-
zação avariada, etc. Por 
seu lado, a Central deve 
criar com as rádios e te-
levisões uma interligação 
para que, através deles, se 
possam transmitir notícias 
úteis aos utentes das vias, 
melhorando assim a flui-
dez do trânsito e evitando 
também situações de cons-
trangimento. Este tipo de 
detecção das situações 
anómalas nas vias públi-
cas não deve ser confun-
dido com acções de fisca-
lização, mas sim captação 
de situações que devem 
ser corrigidas para garan-

tir a fluidez, comodidade 
e segurança no trânsito.

Países com tecnolo-
gia mais avançada usam 
visores que abarcam as 
zonas problemáticas cuja 
monitoria é efectuada por 
controladores de tráfego 
e que dessas Centrais vi-
sionam as situações dan-
do instruções para superar 
os problemas detectados. 
Por exemplo, quando des-
cobrem que um veículo 
acabou de avariar e vai 
começar a criar um con-
gestionamento naquele 
local da via, o controla-
dor acciona a “operação 
guincho” e dá instruções 
para que o carro com 
guincho se desloque de 
imediato ao local para 
desbloquear a situação.

Estas acções ou medi-
das constituem apenas al-
gumas das incumbências 
de uma polícia de trânsi-
to municipal que, quando 
implementadas de uma 
forma organizada, podem 
contribuir para uma me-
lhoria substancial no que 
se refere à fluidez do trân-
sito, comodidade na con-
dução e, principalmente, 
na segurança rodoviária.

Por: Cassamo Lalá –DIREC-
TOR DA ESCOLA DE CONDU-

ÇÃO INTERNACIONAL

A Polícia Municipal e a 
operação trânsito

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO
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Contrariamente ao 
que muitos de 
nós pensamos, 
que  subornar 
é  c o m o  d a r 

uma gorjeta, um acto inocente, 
um “pecadinho” sem qualquer 
relevância, saibamos que este é 
um pecado grave e pior que o de 
consumo de álcool ou o adultério.

Existem maldades em que pode 
haver divergência de opinião 
na sua abordagem. Há quem 
ache que algumas maldades são 
simplesmente actos detestáveis, 
enquanto outros as acham 
pecaminosas. Mas entre nós 
o suborno é unanimemente 
considerado um mal vexatório, 
pelo que deve ser combatido.

Toda a gente, e todas as religiões 
e culturas consideram o suborno 
um dos piores pecados. É tão 
grave que até mesmo os que o 
recebem suborno em privado, 
em público o condenam.

Entretanto, não obstante muitos 
concordarem que o aliciamento 
material é algo mau e detestável, 
não estão prontos a se absterem 
da sua prática. E quando alguém 
os repreende, justificam-se 
dizendo: “O que é que eu posso 
fazer? Todos recebem suborno”. 
Portanto, a condição para que essas 
pessoas se abstenham de receber 
suborno é que os demais também 
o não recebam, e se arrependam.

É devido a este tipo de 
mentalidade que o suborno quase 
se tornou uma pandemia, com 
a diferença que a verdadeira 
pandemia ao se alastrar, medidas 
enérgicas são tomadas e nenhum 
dos infectados se abstém de 
procurar tratamento até que os 
demais infectados fi quem curados.

Os argumentos dos que se 
entregam à prática de suborno 
não passam de desculpas, já 
que nestes actos há para eles 

benefícios imediatos, mas 
temporários, já que a longo prazo 
há graves consequências. A prática 
recorrente de suborno leva a 
que uma sociedade se degrade, 
culminando na decadência.  

 No  caso  concre to  de 
Moçambique o suborno mudou 
negativamente a nossa forma de 
vida. É um cancro que dia-a-dia 
vai corroendo os alicerces da 
nossa sociedade, pois nos dias que 
correm já não se consegue nada, 
até mesmo o que é de direito, sem 
se subornar. O suborno corroeu a 
nossa economia de tal forma que 
o cidadão já não se sente seguro.

A r e l i g i ã o  c o n d e n a  a 
ambos O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) amaldiçoou tanto o 

que suborna como o que é 
subornado.   (Abu Daud)

E  numa  ou t r a  c i t ação 
consta: “O destino do que 
suborna e do que é subornado, 
é o Inferno”.   (At-Tabarani) 

É importante que nos protejamos 
desta maldição para que possamos 
mudar a nossa forma de vida. Os 
crentes devem temer a Deus e 
evitar ser parte deste mal, pois toda 
a riqueza obtida de forma ilícita 
só acarretará desgraças, atraindo 
a ira de Deus, e trazendo muitas 
aflições, azares e preocupações 
sob múltiplas formas. A longo 
prazo isto trará perturbações à vida 
das pessoas de forma permanente, 
repelindo quaisquer formas de 
bênção, sossego e tranquilidade.

Portanto, a riqueza ganha por 
via do suborno ou injustamente, é 
uma mera ilusão. Em contrapartida, 
a provisão lícita, por menor que 
seja, traz os verdeiros benefícios 
traduzidos na protecção da pessoa 
contra todo o tipo de males. 
Deus abençoa a pessoa no seu 
tempo e na sua vida, e acima de 
tudo enriquece o seu coração 
com as verdadeiras fortunas: 

o sossego e a tranquilidade.
Conforme s disse atrás, o pecado 

de suborno comparado ao consumo 
de álcool e ao adultério, suplanta-
os em termos de gravidade, pois 
quando o alcoólatra e o adúltero 
se arrependem com sinceridade, 
são imediatamente perdoados por 
Deus, mas no caso de suborno 
não, uma vez que este pecado tem 
a ver com o direito das pessoas 
(Huququl-Ibaad), e enquanto cada 
lesado não perdoar, ou enquanto o 
valor extorquido não for devolvido, 
não há espaço para o perdão.

O amor à riqueza é instintivo 
no Ser Humano, pois quer 
sempre mais, e mais. Consta 
no Qur’án, Cap. 100, Vers. 8:

“E certamente o Homem é 
intenso no amor aos bens”.

E consta também no Cap. 89, 
Vers. 20:

“ E amais a riqueza com 
imenso (e excessivo) amor”.

Consta ainda no Cap. 102, 
Vers. 1 - 2:

“Distrai-vos a cobiça mútua (em 
acumular riquezas e superar os 
outros); Até visitardes as próprias 
campas (isto é, morrerdes)”.

É a cobiça excessiva que leva o 
Ser Humano a não estar satisfeito 
com o que ganha licitamente, 
procurando adquirir mais, com 
recurso à formas ilícitas. E de entre 
os meios ilícitos de aquisição de 
riquezas está a prática de suborno.

Mas o Isslam por ser uma religião 
verdadeira e justa, proibiu todas as 
formas de aliciamento material, 
amaldiçoando os que se entregam 
a esta prática e advertindo que 
incorrerão em severos castigos. 

Nas nossas sociedades há 
muitas formas de suborno que 
desgraçam as pessoas. Já não existe 
honestidade, nem a procura do bem 
a favor do próximo. Transformou-
se a ganância e o egoísmo em 
religião. São exemplos disto:

1 - O suborno a pessoas, seja 
sob a forma de dinheiro, serviços, 
ou bens, para se 

     conseguir um emprego, de 
um lado privando-se assim os 
competentes, e de 

     outro promovendo-se a 
incompetência.

2 - O aliciamento às 
autoridades, juízes, polícias, etc. 
para favorecer, não tendo 

      razão. 
3 - Corromper funcionários 

para se obter documentos. 
Funcionários há, que mesmo

      recebendo o seu salário 
do Estado, propositadamente 
demoram-se a tramitar os

      pedidos, ou retêm 
documentos já emitidos, tudo 
com a intenção de extorquir o

      cidadão pagante de 
impostos, o que lhe permite obter 
os serviços do Estado, 

      mas com o detestável 
hábito o cidadão vê-se coagido a 
“pagar por fora”, para

      que o seu processo 
proceda.

4 - Oferecer dinheiro aos 
professores ou às escolas para 
conseguir notas que 

      permitam a passagem de 
classe imerecidamente, ou obter 
documentos 

      inerentes, também é 
uma forma de suborno, pois os 
professores recebem um 

      salário para em troca 
prestar serviço de ensino.

      Oferecer presentes aos 
juízes quando se tem um 
processo a correr os seus 

      trâmites, ou aos professores 
para obter vantagens, também é 
uma forma de 

      suborno. 
Infelizmente já não há temor à 

Deus nos corações das pessoas, 
e por isso procuram milhares 

de pretextos para justificarem 
a prática de suborno. Muitos 
argumentam por exemplo. “Que 
o salário não é suficiente, pelo 
que somos obrigados a nos 
deixarmos aliciar, pois sem isso 
não conseguimos sobreviver”.

A vida está cara, e muitos que 
por se deixarem levar por uma 
publicidade agressiva, muitas 
vezes enganosa e despida de 
ética, almejam viver acima dos 
seus rendimentos, contribuindo na 
degradação de valores, delapidando 
os cofres do Estado, atropelando os 
direitos dos seus concidadãos, 
cometendo injustiça contra os 
fracos, promovendo a corrupção 
e a desonestidade em suma, 
transformando o País num Inferno.

Há quem apesar de concordar 
inteiramente com o que aqui se 
escreveu, e condenar a prática 
de suborno, mesmo assim alega 
que, ainda que deixe de se 
envolver em suborno, sozinho que 
diferença isso faria na sociedade. 

Isso é um argumento satânico, 
e um grande obstáculo na 
erradicação deste mal na sociedade, 
pois se cada pessoa esperar que 
outra aja, então a sociedade 
nunca se livrará desta maldição.

No combate a este mal cada 
um deve tomar a iniciativa, e 
assim a sua vida tornar-se-á em 
exemplo e modelo para os outros, 
sendo muito provável que outros 
sigam o exemplo, se abstenham da 
prática deste mal e se arrependam.

Uma vela acesa na escuridão 
pode levar a que muitas outras 
se lhe sigam, iluminando 
ass im todo  o  ambien te .

Um povo que abandone a prática 
de suborno, corrige os defeitos 
e males da sociedade, e mais 
facilmente ascende a níveis de 
progresso, conseguindo assim 
distribuir justa e equitativamente 
a s  r i q u e z a s  n a c i o n a i s .

A prática de suborno
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Este é um pon-
to de partida 
da maioria 
dos proble-
mas que nos 

atolam a todos nós e nos tor-
na uma sociedade anárquica, 
sem princípios nem valores 
ou com tudo isto ao avesso 
e, incredulamente acusamo-
-nos mutuamente cada dia 
sem, no entanto, querermos 
perceber a génese. É ver-
dade que tal pode não nos 
confortar assumir, mas a 
verdade está bem próxima 
disto, não compreendemos a 
lógica e o sentido do TABU 
e, infelizmente, teimamos 
em não querermos perceber. 

Folhei as paginas dal-
guns dicionários e vi uns 
sites da internet para cer-
tifi car-me do signifi cado e 
dos conceitos desta palavra, 
TABU, e anotei o seguinte:

O signifi cado de tabu ge-
ralmente se refere a uma proi-
bição da prática de qualquer 
actividade social que seja 
moral, religiosa ou cultural-
mente reprovável. Dizer que 
algo é um tabu pode signifi -
car que é sagrado e, por isso, 
interdito qualquer contacto, 
também pode signifi car algo 
perigoso, imundo ou impu-
ro. Cada sociedade possui 
os seus próprios padrões 
morais; não sendo, portanto, 
universais, os Tabus exis-
tentes em uma cultura po-
dem não existir em outras.

Os tabus são criados por 
convenções sociais, religio-
sas, culturais e até políticas, 
pois, eles são meios de pre-
servar os bons costumes da 
sociedade, limitando a prá-
tica de determinados actos 
ou evitando falar de assun-
tos polêmicos.Os tabus es-
tão igualmente relacionados 
com a linguagem, em que 
há proibição de pronunciar 
palavrões e outros nomes 
imundos, indecorosos ou es-

candalosos; os comuns ta-
bus ao sexo, considerados 
pecados sociais e religiosos, 
ou mesmo às restrições ali-
mentares como comer carne 
humana ou de determinados 
animais, sangue etc. Quebrar 
um tabu acarreta(va) castigo 
divino ou mesmo terreno, 
para além de culpa, cons-
trangimento, e vergonha que 
o transgressor carraga(va).

Sucede, porém, que há 
uma dada altura da nossa 
historia, levados por que 
ventos de emancipação, par-
timos a questionar os Ta-
bus, a vilipendiar os Tabus 
e a livrar-nos deles como 
se fossem o grande proble-
ma para a nossa sociedade. 
Hoje, com os avanços sig-
nificativos da luta contra os 
Tabus, vemos como a nossa 
sociedade estáa tornar-se 
uma autêntica Sodoma e 
Gomorra em franca ascen-
são. Hoje todos ouvimos e 
aprendemos mesmas coisas, 
crianças e velhos, não há as-
suntos de idosos e assuntos 
de jovens, razão pela qual 
até os manuais de ensino 
primário têm conteúdos que, 
nos outros tempos, eram re-
servados para os mais cres-
cidos, quer dizer uma minha 
filha de nove, dez e onze 
anos pode e deve pedir a 
mim, como pai, explicações 
sobre órgãos sexuais, sobre 
acto sexual, orientação se-
xual. Quanta emancipação!? 
Uma criança deve beber ál-
cool comigo, fumar comigo, 
falar todas as palavras pos-
síveis comigo, comer cabeça 
de bovino comigo e com os 
meus compadres, partilhar 
comigo a Nguinguiya (mo-
ela) de mukonwana (genro). 
E é esta a sociedade que se 
pretende, uma sociedade 
sem limites, sem proibições, 
sem Tabus, uma sociedade 
que vive leviandade como 
nenhum outro animal vive?

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (7)
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Os que nasceram neste 
país nos anos oitenta e se-
tenta para lá sabem muito 
bem dos grandes valores dos 
TABUS então estabelecidos. 
Cada TABU encerra(va) em 
si um ou mais ensinamentos 
que perduravam, criando 
uma harmonia, coesão e paz 
sociais hoje inexistentes. A 
religião, a ciência e as ide-
ologias políticas modernas, 

incluindo a tecnologia têm 
sido os motores da destrui-
ção desenfreada dos TA-
BUS. É óbvio que o novo vê 
mais erros do que méritos 
no velho, tanto a tecnologia, 
a política, a ciência e a re-
ligião sempre entenderam o 
tradicional como atrasado, o 
estagnado, o não evoluído, 
e esse estágio sempre foi 
associado aos TABUS pre-

valecentes. Mas não deixa 
de ser verdade que a elimi-
nação dos TABUS tem um 
ou mais propósito(s), uns 
mais óbvios outros imper-
ceptíveis e outros obscuros, 
não sendo, portanto, uma 
atitude meramente inocen-
te e sentimentalista, isto 
é, de pena, de auxílio ou 
salvação dos que viveram 
ou vivem nesse contexto.

Sobre os Tabus e outros preconceitos
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DOUGLAS MADJILA

  

Editorial
Congresso da 

viragem!

O Décimo Segundo Congresso (12º) extraordinário do 
partido irá ocorrer a partir de amanhã dia 23 até ao dia 
28 do corrente mês na Matola, marcando assim de forma 
inequívoca a transição política para o “pós-Nyusi, apesar 
de ser ainda cedo para tirar ilações, isto porque não será 

no congresso que virá à tona o nome do próximo inquilino da Ponta Ver-
melha, embora vozes moribundas insistam em tal infortúnio. Na reunião 
preparatória, vozes ouve que levantaram o timbre ressuscitando feridas 
antigas, e o chefe máximo no final acabou uivando que o congresso deve 
servir de um momento de unidade e de coesão política e ideológica.

Feitas as contas, e por aquilo que tem sido apanágio, o congresso terá 
uma importância simbólica, mais do que efectiva, porque as cúpulas 
do partido já demonstraram estar ao lado do actual chefe de Estado. 
Para já, as expectativas são de que os mais velhos continuarão a ter 
um lugar de destaque no partido, e também há que estar atento às con-
sequências da tensa relação entre Guebas e familia Nyusi, um fel que 
poderá ser derramado na reunião magna. De um lado da equação está 
Filipe Nyusi que irá ver o poder reforçado, alinhando a presidência do 
partido com a do Chefe de Estado, do outro um Guebas enfraquecido, 
mas que quererá tirar dividendos do seu estatuto no partido em defesa 
dos interesse empresariais que os frelos detêm à custa do nome do seu 
agrupamento. A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) 
propõe aos membros e simpatizantes as seguintes teses: unidade na-
cional, paz, reconciliação e democracia, natureza e papel do partido 
na organização do Estado e da sociedade, bem como boa governação, 
ética, transparência, combate à corrupção e acesso à justiça A sétima e 
última tese do 12º congresso será Moçambique na região, em África e no 
mundo, onde a presente conjuntura política, social e económica sugere 
uma abordagem integrada e holística dos temas, com o objectivo prin-
cipal de apontar um posicionamento crítico sobre assuntos de interesse 
nacional intensificando a acção diplomática porforma a consolidar a boa 
imagem do Partido, contribuindo para a contínua projecção de Moçam-
bique além-fronteiras e para um reforço do seu prestígio no concerto 
das Nações. Ideias. De um partido no poder. Quem disse que o poder 
corrompe? O último a abandonar a sala do congresso que apague a luz… 

O encontro da Matola como óbvio servirá para renovar os órgãos 
internos, comissão política e comité central, sendo este último o que 
estatutariamente elege o candidato às presidenciais. Moçambique vai 
ter eleições autárquicas já em 2023 e eleições gerais (presidenciais, 
legislativas e provinciais) em 2024, sendo de esperar que a compo-
sição dos órgãos que sairem do congresso de influencie a escolha 
de candidatos. Enfim, uns auguram um congresso de ruptura com 
o passado, e outros considerando que este não vai ser o congresso 
da ruptura, porque Filipe Nyusi vai continuar presidente da Frelimo 
até às eleições presidenciais, pois só seria um congresso de ruptu-
ra se fosse eleito o candidato da Frelimo às eleições presidenciais.

DOUGLAS MADJILA

Dirigir, chefi ar e ou ser responsável por um colecti-
vo não determina automaticamente que se esteja 
liderando, da mesma forma que estar dotado de in-
teligência e conhecimentos em relação a um deter-
minado assunto, não determina condição sufi ciente 

para se estar perante uma liderança. É por este caudal que pretende-
mos inundar os mergulhadores do nosso enorme e maravilhoso rio.   

O pensamento comum dos dias de hoje tende a inverter a 
pirâmide para uma tese de que o mais importante em todas 
as esferas de acção é o conhecimento, e muito provavel-
mente seja, mas essa inversão da pirâmide tende também a 
virar-se em busca do conhecimento científi co, ou seja, existe 
uma versão também comum de que os bons líderes são os 
que mais dominam a ciência, muito provavelmente não seja.

Ainda em torno da liderança, existem os que julgam escolhas 
acertadas para liderar apontando para indivíduos enormes, de uma 
grande postura corporal, critério provavelmente falhado também.

Geralmente, recorremos sempre ao melhor da praia de actuação 
em causa, quem tem o melhor desempenho naquilo que fazemos, é 
o nosso capitão, o nosso chefe e o designamos também nosso líder 
e várias são as vezes em que sequer nos apercebemos de que na 
nossa escolha subjaz um sinal de desnorteio, um erro de casting.

Erro de casting também advém quando para liderança baseamo-
-nos nas afecções pessoais, relações de amizade, nestes casos até 
a chefi a, muito longe da liderança, constitui muitos embaraços 
e acabamos gerando estragos. É uma questão complexa essa 
de liderança visto que, mesmo aonde se é justo para indicar um 
líder num certo grupo, pode nem se optar por um líder, isto é, 
mesmo havendo justiça pode-se incorrer num erro de casting. 
Na verdade os líderes auto revelam-se, tanto que, este podem era 
descobertos dentre os liderados ou chefi ados pelo erro escolhido.

Importa discutir a liderança a esta altura porque o país carece 
ainda de uma liderança, claro como todos os territórios que ainda 
se encontram na miséria, já não tempo deste país gerir miséria a 
este nível, ainda que continuasse pobre mas pobreza que admitisse 
a gestão de qualquer indivíduo que tenha a consciência aberta para 
a responsabilidade de dirigir uma nação mas não, Moçambique 
precisa ainda de um líder, um alguém que tenha compromisso 
com o crescimento de do país, um alguém que não vá pensar 
apenas em si e sua família, passam-se mais de quarenta anos de 
independência mas isto precisa de um tratamento como se estivesse 
mesmo em setenta e quatro, portanto, partidos em congresso e a 
caminho de congressos, comecem por acertar a liderança porque 
é disso que Moçambique ainda precisa, comecemos por ai. Um 
líder para o votarmos. O país ainda quer Machel, Lumumba, 
Neto, essas grandes revelações e não empresários na presidência.

Líder para 
presidência 
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Início da produção de gás:

Era Quar-
t a - f e i r a 
(14.8.2022) 
es t ivemos 
como ha-

bitualmente no BELÉM, 
um café que foi localizar-
-se próximo do ministério 
de Educação e Desenvolvi-
mento Humano, da ministra 
Dr.ª Carmelita Namashilua, 
que da última vez que lá 
frequentei, expliquei que 
o pastel de nata que eles 
produzem e que a garçone-
te me acabava de servir, é 
de sabor extraordinário.

- Quem é o pasteleiro que 
produziu o pastel de nata 
que me serviram?... – ques-
tionava eu ao pessoal, do 
café e restaurante BELÉM.

- “É moçambicano!... 
Mas porquê?!...” – interro-
gava-me estupefacta a jo-
vem que estava no balcão.

-Formidável, com sa-
bor extraordinário… - 
exclamava eu, explicando.

-Recordo-me os pastéis 
de nata que eu saboreava, 
no café e restaurante RI-
VIERA, em Quelimane 
nos anos sessenta e seten-
ta, quando passeava em 
Quelimane, defronte do 
Supermercado “Montei-

ro & Giro” que era dos 
mais completos de Mo-
çambique, antes da In-
dependência Nacional.

Nesta Quarta, com tem-
peratura de 25º Celsius fui 
com o Pedro, saborear no 
BELÉM para mais uma vez 
apreciar o pastel de nata e 
um cafezinho e chá e que-
que para o meu amigo.

- “Com que então a 
maka das eleições em An-
gola já acabou?... – pro-
voca mesmo o Pedro.

-É a mesma táctica da 
RENAMO que de elei-
ção em eleição vem “ape-
lar ao povo”, para que 
lhe acuda, quando com a 
FRELIMO tem no fi nal 
resultado negativo, PER-
DE, como sucedeu nas 
últimas Eleições Gerais.

- “A UNITA vem com a 
mesma estória: “O MPLA 
roubou…” “Vamos im-
pugnar… “Vamos à recon-
tagem…” – diz o Pedro.

-Cá, eu sempre ques-
tionava à RENAMO na 
pessoa dos seus membros: 
“A RENAMO é rouba-
da estando aonde?...”

-Com chegada de to-
das as delegações a Lu-
anda, a UNITA conta es-

tórias de corda bamba, 
para adormecer o boi, 
como o Rodolfo gosta de 
afi rmar… - diz o Pedro.

-Os zambezianos ensi-
nam: “Quando o camarão 
dorme a onda dorme…”. 
Veja, por exemplo que o 
Presidente da RENAMO, 
no uso das suas compe-
tências, “muda” agora o 
Secretário-geral da RE-
NAMO, Andrè Magbire.

- “Enquanto a FRELI-
MO está na corrida para o 
XII Congresso neste Se-
tembro, na Matola, o Pre-
sidente da RENAMO Os-
sufo Momade, destitui o 
seu Secretário-Geral…”

-E se calhar tem ra-
zão, mas neste momento 
leva a mais confusão na 
opinião pública e quiçá, 
no seio da RENAMO…

Mas esta semana disse 
ao Pedro: com o: Início da 
produção de gás: Só ago-
ra se concretiza uma vida 
“inteira” de sacrifício 
do povo moçambicano…

A este momento o Pre-
sidente da República da 
Filipe Jacinto NYUSI que 
anunciou nesta Quarta-fei-
ra, 14.9.2022, em Maputo, 
na Cimeira de Gás e Ener-

gia, que estavam criadas as 
condições para a explora-
ção de gás, prevendo-se que 
a economia moçambicana 
possa com as receitas que 
advirão deste da exploração 
deste recurso, haja mais va-
lia para os moçambicanos.

As receitas agregarão 
mais valor, está confi ante 
o Presidente, que anunciou 
também que mais de 10.000 
pessoas já regressaram às 
zonas de origem. A vida 
está a regressar à normali-
dade, quer em Mocímboa 
da Praia, quer em Palma.

Cabe, quanto a nós, 
maiores esforços por 
parte do nosso empre-
sariado, para que conti-
nue a avançar: “COM 
URGÊNCIA E PARA 
CABO DELGADO…”

Vamos para Cabo Delga-
do, uma vez que a “Equipa” 
do Major-General, Cris-
tóvão CHUME, ministro 
moçambicano de Defesa, 
as FDS (Forças de Defesa 
e Segurança) com maior 
foco, os Combatentes da 
ACLLN que de novo es-
tão nas operações, as tro-
pas de RUANDA, as da 
SAMIM e da UE(União 
Europeia) estão a fazer o 

seu “trabalho”, digno de 
louvor. Estão a escrever em 
letras de ouro, a estória da 
luta contra o terrorismo.

- “Cabe aos civis e ao 
Aparelho de Estado, fazer 
a sua parte!...” – disse o 
Pedro, já a pagar a conta.

Para a juventude e os 
mais jovens, convém recor-
dar que os moçambicanos-
desde o tempo de antanho, 
do colonialismo –Usaram-
-se as mais variadas ar-
timanhas para dividir os 
moçambicanos, mas a UNI-
DADE venceu os “tribalis-
mos” e outros “ismos” …

Não é ao acaso que os 
membros da Comissão 
Política da FRELIMO, 
como chefes da Briga-
das em Preparação ao XII 
Congresso, que tem o seu 
epílogo já para semana, 
mencionam sempre: UNI-
DADE, como factor im-
portante para avançar-se, 
rumo ao desenvolvimento.

Aproveitando este es-
paço das tuas MAPUTA-
DAS neste Grande Rio 
ZAMBEZE, para desejar 
muitas felicitações aos 
participantes da FRELI-
MO nesta sua reunião 
magna dos “camaradas”.

Só agora se concretiza uma vida “inteira” 
de sacrifício do povo moçambicano…

 l Usaram as mais variadas artimanhas para dividir os moçambicanos, 
mas a UNIDADE venceu os “tribalismos” e outros “ismos” …
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Os serviços do Hospital Central de Maputo (HCM) 
alertam que cerca de dois terços das autópsias que são feitas 
referem-se a acidentes de viação, marcadamente nas segun-
das-feiras em que dão entrada cinco pedidos de autópsia, sa-
bido que os sinistros ocorrem em massa aos finais de semana, 
um pouco por todas as capitais do país.

De acordo com 
a maior uni-
dade sanitá-
ria do país, 
na autopsiar 

cinco cardáveis chega a levar 
dez horas de tempo, tendo em 
conta que cada processo leva 
cerca de duas horas em cada 
corpo. A situação está sufocar o 
HCM, porque exige um esforço 
suplementar em meios humanos 
e materiais, ao mesmo tempo 
que para o caso de sobreviven-
tes, estes sujeitam-se, não raras 
vezes, a permanecer dois a três 
meses nos serviços de ortope-
dia, o que concorre para uma 
sobrecarga dos médicos, aloca-
ção de alimentos ou medicação.

“ A sobrecarga dos médi-
cos é enorme. Boa parte das 
vítimas, para uma reabilitação 
completa leva muito tempo em 
fisioterapia “sustenta a fonte 
que adiciona que o HCM tam-
bém gasta uma gama de mate-
riais e tempo para as urgências.

“Podíamos poupar os me-
dicamentos e o sangue tam-

bém “referiu afirmando que 
a sinistralidade rodoviária no 
país é um caso de saúde públi-
ca, alertando neste sentido que 
há casos de sucesso de países 
como a Espanha que em vinte 
anos reduziram drasticamente 
os índices de mortalidade, de-
vido aos acidentes de viação, 
porque lançaram-se de forma 
profunda campanhas de educa-
ção cívica aos automobilistas e 
peões que surtiu efeitos no que 
respeita aos óbitos, sendo que 
Moçambique podia replicar este 
tipo de advocacia pública, re-

forçando as campanhas que tem 
estado a fazer ao longo do país.

Entretanto, a Policia da Re-
publica de Moçambique diz 
ter registado um total de onze 
acidentes de viação no país 
com destaque para seis atro-
pelamentos e dois de despis-
te e capotamentos. Quanto as 
causas do acidente, a polícia 
destaca o excesso de veloci-
dade e má travessia do peão e 
como consequência resultou 
em treze óbitos, três feridos 

graves e um ferido ligeiro para 
além de danos materiais avul-
tados resultante dos sinistros.

No capítulo da prevenção, a 
polícia diz ter fiscalizado cerca de 
69.295 viaturas, aplicadas 4072 
multas, apreendidas 126 viaturas, 
56 livretes e 356 cartas de condu-
ção por diversas irregularidades. 

A PRM sublinha ain-
da que no período em alusão 
houve detenção de 20 indi-
víduos por condução ilegal 
e 59 por corrupção activa.

Mortes por acidentes de viação 
sufocam serviços de autópsia no HCM

O presidente a 
A R O - M o -
ç a m b i q u e , 
P o l i c a r p o 
Tamele diz 

que é tempo de Moçambique 
construir uma cidadania res-
ponsável e ser interlocutor 
válido para as aspirações de 
todos jovens. Tamele analisa 
as assimetrias regionais sob 
ponto de vista da pobreza da 
juventude de que é o maior 
grupo social no país e crê que 
o associativismo juvenil pode 
engrandecer e contribuir para 
o desenvolvimento do país.

Para o efeito Policarpo 
Tamele aponta o fomento da 
produção agrícola conhecida 

que é a fertilidade dos solos 
das terras aráveis de várias 
províncias do país. Segundo 

Tamele Moçambique é um 
país maioritariamente jovem 
e com uma elevada taxa de 

crescimento demográfico, e 
precisa a mesma juventude 
preparar-se, hoje para encarar 
um futuro não muito distante.

“Precisamos de uma plata-
forma de unidade efectiva e não 
retórica política ou ideológica. 
O futuro é tão próximo “afirma 
para quem requer uma habita-
ção condigna, alimentação, saú-
de, educação, transporte e me-
lhores condições económicas.

Apesar de reconhecer que 
o governo tem vindo a fazer 
sua parte, o activista diz que 
a que turbinar o papel cru-
cial do emprendedorismo que 
é um ingrediente para a luta 
contra fome, fomento de ren-
da e desenho de projectos am-

Produção agrícola pode reduzir 
assimetrias regionais no país

Defende Policarpo Tamele

biciosos e tangíveis como os 
de incubação tecnológica que 
permita reunir cérebros jovens 
para solução da equação “ o 
que é que estamos a fazer bem 
e precisámos replicar e o que 
estamos a fazer mal, Porque “

Policarpo Tamele advoga 
que isto passa pelo cometimen-
to de todos jovens no aspecto 
de resiliência e espírito de de-
dicação a quem pede uma en-
trega abnegada para o aumento 
da produção agrícola que vai 
permitir uma estabilização dos 
indicadores macroeconómicos.

O líder juvenil exalta a 
fasquia anunciada de 1.4 mi-
lhões de empregos para os 
jovens como uma visão clara 
para prosperidade, que visa 
ocupar e afastar a juventude 
para não aderir a movimen-
tos distribuidores de violência 
gratuita em Cabo-Delgado. É 
hora de trabalhar. Nada de la-
múrias, tudo ganha-se no tra-
balho, diz Tamele a finalizar.
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A FRELIMO e os 
propósitos dos congressos

A Frelimo vai realizar de 23 a 28 de Setembro 
na Matola, o seu 12º Congresso. Muita expec-
tativa em redor do grande acontecimento. De 
seguida excertos de documento das anterio-
res realizações.

I CONGRESSO – CONGRESSO 
DA UNIDADE

A 23 de Setembro de 1962, 
na cidade de Dar-Es-Salaam, o 
Primeiro Congresso da FRE-
LIMO, o Congresso da Uni-
dade. Foi este Congresso que 
uniu os moçambicanos e traçou 
uma estratégia política e mili-
tar que levou à vitória sobre o 
colonialismo. Hoje, 55 anos 
depois, com a mesma firme-
za, com a mesma determina-
ção e com o mesmo amor ao 
Povo, estamos aqui a iniciar o 
Décimo Primeiro Congresso 
da FRELIMO.Este é um sinal 
inequívoco da vitalidade do 
nosso Partido: Parabéns, cama-
radas, parabéns aos membros 
e simpatizantes do Partido.

Obrigado ao nosso Povo, 

por nos ter apoiado ao lon-
go desta heróica caminhada.

A FRELIMO – Frente de 
Libertação de Moçambique 
– nasceu num contexto histó-
rico marcado pela chamada 
guerra fria. Foi um período 
histórico que assistiu a um vi-
goroso movimento de eman-
cipação à escala mundial.

A FRELIMO encontrou 
nestes ventos nacionalistas 
um terreno fértil para a sua 
génese e o seu crescimento.

A FRELIMO contribuiu 
para esse amplo movimento 
com uma definição clara do 
inimigo a combater e dos ob-
jectivos políticos a alcançar. 
Tratava-se de libertar a terra e o 
homem. Tratava-se de alcançar 
a independência total e com-

pleta da nação moçambicana.
E tratava-se, sobretudo, de 

afirmar que a independência só 
seria realmente consagrada, se 
ajudasse a criar uma sociedade 
mais justa, mais igualitária e 
mais fraterna.Este nosso legado 
histórico é património dos mo-
çambicanos e deve ser intransi-
gentemente defendido. Mas nós 
não herdamos apenas uma linha 
política. Herdámos exemplos 
de grandeza humana, herdámos 
histórias de orgulho, de cora-
gem e de elevação moral. Os 
princípios éticos que nortearam 
a luta pela independência são 
a nossa mais valiosa herança.

Estamos aqui para fazer 
com que a FRELIMO de hoje 
continue a preservar esse lega-
do dos heróicos combatentes da 
luta de libertação. Vivemos no-
vos tempos, enfrentamos novos 
desafios. Necessitamos de ajus-
tar a nossa acção partidária às 
rápidas mudanças que aconte-
cem dentro e fora do nosso país.

Mas não podemos nunca 

virar as costas aos princípios 
fundadores da FRELIMO, por-
que são esses valores que cons-
tituem a nossa identidade. Não 
existe, camaradas, uma frontei-
ra que separa a política da ética.

Não basta, por isso, ter 
uma estratégia política ac-
tualizada. É preciso que o 
nosso partido continue a 
distinguir-se pelos valores 
que defende e que pratica.

Só assim reforçamos o res-
peito que granjeámos junto 
do povo. Só assim, camara-
das, respeitaremos a memó-
ria dos que combateram pela 
libertação de Moçambique.

Temos uma história 
que se confunde com a li-
bertação e o nascimento 
da nação moçambicana.

Esse glorioso passado não 
pode ser visto como uma condi-
ção automática para nos legiti-
mar eternamente. A nossa legi-
timidade deve continuar a ser o 
resultado de um trabalho árduo 
e profundo junto das massas.

II CONGRESSO – CONGRESSO 
DA VITÓRIA

O Segundo Congres-
so em 1968, foi realizado 
em Matchedge, no Niassa.

Um intenso debate culmi-
nou com a adopção de uma 
estratégia, que conduziu à 
superação de contradições 
internas entre linhas políti-
cas divergentes. Venceu a li-
nha que definia claramente 
o inimigo e a necessidade de 
uma luta militar prolongada.

Este Congresso lançou as 
bases para a conquista da vi-
tória. O Segundo Congresso é, 
pois, o Congresso da Vitória.

III CONGRESSO – ADOPÇÃO 
DO CENTRALISMO 

DEMOCRÁTICO

Essa mudança que era ne-
cessária para enfrentar os no-
vos desafios ocorreu no Ter-
ceiro Congresso, em 1977, 
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em Maputo.Neste Terceiro 
Congresso, lançámos os fun-
damentos para a construção 
de uma sociedade socialista. 
Elegemos os operários e os 
camponeses como a nossa base 
social. Estas decisões foram 
tomadas num momento em 
que a euforia da Independên-
cia era ainda sentida. Todos 
os moçambicanos viviam um 
clima de exaltação pela vitória 
sobre a dominação colonial.

As cooperativas, as al-
deias comunais, as campanhas 
de alfabetização, a expansão 
da saúde, o Plano Prospec-
tivo Indicativo (PPI) foram 
medidas que deram corpo a 
uma economia socialista de 
planificação centralizada. O 
nosso Partido definia o Cen-
tralismo Democrático como o 
seu modo de funcionamento.

Os dirigentes do Par-
tido eram, em boa par-
te, dirigentes do Governo. 
Éramos o Partido-Estado.

IV CONGRESSO – 
RECUPERAÇÃO SOCIO-
ECONÓMICA DO PAÍS

Em 1983, o Quarto Con-
gresso tomou um conjunto de 
medidas para, num contexto 
de guerra interna, travar a de-
gradação das condições sociais 
e económicas do País. Foram 
lançadas as bases para uma 
actuação mais pragmática na 
condução da política interna e 
externa. Esse pragmatismo aju-
dou a alargar simpatias interna-
cionais e preparar o Acordo de 
Nkomati com o regime do apar-
theid. Um novo contexto inter-
nacional, marcado pela queda 
do Muro de Berlim e o fim de 
um mundo bipolarizado, susci-
tou a necessidade de um reali-
nhamento das opções nacionais.

V CONGRESSO – ADOP-
ÇÃO DO MULTIPARTI-
DARISMO E DA ECO-
NOMIA DE MERCADO

É neste quadro que, no 
ano de 1989, o Quinto Con-
gresso inicia o processo de 
revisão da Constituição da 
República. Esta Constituição 
abrirá caminho para a futura 
adopção do multipartidarismo 
e da economia de mercado.

As mudanças operadas nos 
finais da década de oitenta 
constituíram, sem dúvida, mo-
mentos que marcaram a vida do 
Partido e do País. De uma eco-
nomia socialista, centralmente 
planificada e de um sistema mo-
nopartidário, transitámos para 
a economia de mercado e para 
um sistema multipartidário.

VI CONGRESSO – ABERTURA 
AO MULTIPARTIDARISMO

A convocação e realização 

antecipada do Sexto Congresso 
da FRELIMO, em 1991, jus-
tificou-se pela necessidade de 
adaptação às rápidas mutações 
políticas e sociais em curso.

Essa convocação deveu-
-se também ao prenúncio de 
mudanças que se avizinhavam 
para o País, como resultado 
das negociações que estavam 
em curso em Roma e que 
culminaram com a assinatu-
ra do Acordo Geral de Paz.

VII CONGRESSO – O PARTIDO 
DEIXA DE DIRIGIR O ESTADO

Estas transformações tive-
ram um ulterior impacto que, 
em 1997, foi abraçado pelo Sé-
timo Congresso que aprovou os 
novos Estatutos da FRELIMO. 
Nestes novos Estatutos, clara-
mente, afirma se que o Partido 
não dirige o Estado, diferen-
temente do que estava consa-
grado nos Estatutos anteriores. 
O Partido age para influen-
ciar a actividade do Estado e 
das autarquias locais. Pode-
-se, assim, dizer que este foi o 
Congresso que, formalmente, 
abraçou o multipartidarismo.

VIII, IX e X CONGRESSOS – 
REALIDADE MARCADA PELA 

COMPETIÇÃO POLÍTICA

Seguiram-se o Oitavo, Nono 
e Décimo Congressos, nos anos 
2002, 2006 e 2012, respectiva-
mente, já num ambiente de de-
mocracia multipartidária, com 
a realização regular de elei-
ções. O centro das atenções foi 
sempre a adequação do Partido 

a uma nova realidade marca-
da pela competição política.

Durante este período, reafir-
mámos como prioridade a con-
solidação da Paz, associada à 
reconciliação entre os moçam-
bicanos de diferentes credos e 
convicções políticas. Esse novo 
clima contribuiu para o reforço 
do ambiente democrático em 
que vivemos no nosso País, 
propiciando a realização regular 
de eleições autárquicas e gerais.

Ao realizarmos, hoje, o Dé-
cimo Primeiro Congresso, estas 
questões colocam-se de novo e 
com maior acuidade. E de novo, 
recuamos à nossa narrativa his-
tórica para buscar inspiração.

Em todo o nosso caminho 
ficou clara a justeza da palavra 
de ordem: “A vitória prepara-se, 
a vitória organiza-se”. É isto que 
deve ficar claro os nossos deba-
tes: não se pode esperar vitórias, 
se não houver trabalho árduo.

Não nos esperam vitó-
rias, se não houver, a come-
çar pelos dirigentes, empe-
nho e espírito de sacrifício.

Um dos nossos desafios é, 
sem dúvida, a consolidação da 
democracia multipartidária no 
nosso País. Sejamos claros: vi-
ver numa democracia multipar-
tidária implica ter que competir 
pelo Poder. O nosso modo de 
competir pelo poder não passa 
nunca por agir contra os ad-
versários. Faz-se como sempre 
se fez: construindo caminhos 
e soluções para Moçambique. 
Faz-se demonstrando, quo-
tidianamente, ao nosso povo 
que somos a melhor garantia 
da defesa dos seus interesses.

Esta deve ser, camaradas, a 
discussão do dia no nosso seio…

A nossa responsabilidade 
política é enfrentar os desafios 
de competição política num am-
biente em que a sociedade é cada 
vez mais aberta, informada e 
formada. É preciso que cada um 
dos nossos dirigentes escolha 
primeiro servir o povo e a sua 
pátria. Essa foi sempre a doutri-
na que norteou a actividade de 
quadros da nossa FRELIMO.

Se fomos capazes de vencer 
a dominação colonial, teremos 
que ser capazes de vencer a 
batalha contra a corrupção. Se 
fomos capazes de fazer calar as 
armas, teremos que saber com-
bater o crime organizado e cons-
truir um país feito por todos os 
moçambicanos e para todos os 
moçambicanos. Um País, onde 
a equidade, a justiça social e a 
proteção do ambiente sejam o 
nosso lema, a nossa bandeira. 
Vamos trabalhar para atrair in-
vestimento e facilitar o finan-
ciamento à iniciativa privada. 
Vamos colocar a agricultura no 
topo das nossas prioridades. Os 
que produzem emprego e bem-
-estar devem ser encorajados.

Visualizamos uma socieda-
de moderna e informada, com 
infra-estruturas que facilitem 
a circulação de pessoas e de 
bens, incluindo a circulação 
de ideias. Uma sociedade em 
que o acesso à água e à habi-
tação digna seja não apenas 
um direito, mas uma realidade.

Somos um País com uma 
população maioritariamente jo-
vem. Estes jovens vão ser con-
frontados com exigências novas 

e globais, um mundo com velo-
zes e imprevisíveis mudanças.

Empreendemos, hoje, essa 
batalha numa conjuntura inter-
nacional muito difícil. Sabemos 
que não se trata apenas de fazer-
mos mais, precisamos de fazer 
de outra maneira. Precisamos 
de encontrar modelos inovado-
res que rompam com os ciclos 
de dependência. E é também 
neste domínio que o nosso Par-
tido deve manter a liderança. 
Não queremos continuar a ser 
meros fornecedores de maté-
rias-primas. Não queremos ser 
parte de uma sociedade onde 
os mais ricos sufoquem os mais 
pobres. Batalharemos por uma 
sociedade de bem-estar, onde 
cada um de nós, moçambicanos, 
fruto do seu trabalho e empe-
nho, beneficie das riquezas de 
que o País dispõe. Teremos que 
garantir que as riquezas no solo 
e no subsolo sejam uma bênção 
e não uma maldição. Para que 
isso aconteça, precisamos de 
ter uma visão de longo prazo, 
uma visão que devemos alimen-
tar durante os nossos debates.

Não pretendemos, em ne-
nhum momento, comandar a 
nossa economia só com solu-
ções pontuais e conjunturais. 
Não pretendemos governar 
apenas por via de campanhas 
e de projectos. Essas institui-
ções devem ser facilitadoras 
do crescimento, devem dar o 
exemplo de uma governação 
eficaz e inclusiva.Teremos que 
reforçar o combate sem tréguas 
contra a corrupção que corrói 
as instituições e mina os esfor-
ços do nosso desenvolvimento.
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Eurodeputados querem acelerar entrega 
de equipamento militar a Moçambique 

Uma delegação de sete eurodeputados defendeu hoje em 
Maputo que a União Europeia (UE) deve entregar rapida-
mente o equipamento militar não letal destinado a soldados 
moçambicanos treinados pela UE, visando o combate ao 
terrorismo na província de Cabo Delgado, norte do país.

“Te m o s 
de ace-
l e r a r 
a en-
t r e g a 

dos equipamentos que foram 
prometidos”, afirmou, Nathalie 
Loiseau, presidente da subco-
missão de Segurança e Defesa 
do Parlamento Europeu, falan-
do em conferência de imprensa.

Loiseau adiantou que os eu-
rodeputados vão levar para Bru-
xelas a preocupação com a 
necessidade de disponibilizar o 
quanto antes os recursos mate-
riais necessários para a forma-
ção de militares moçambicanos.

Os meios incluem veículos, 
munições para treinos, farda-
mento militar e botas, acres-
centou a chefe da delegação, 
material que começou a ser 
entregue a 09 de Setembro.

Aquela eurodeputada assi-
nalou que a formação que está 
a ser ministrada por formadores 
militares da UE está a produzir 
os resultados desejados, o que 
se traduz na aquisição de com-
petências e capacidades de co-
ordenação no combate aos gru-
pos armados em Cabo Delgado.

“Falei com o Chefe de Esta-
do-Maior General [das Forças 
Armadas de Defesa de Moçam-
bique] e mostrou-se satisfeito 
com a formação”, enfatizou.

Nathalie Loiseau desta-
cou o registo de progressos no 
combate à insurgência no norte 
de Moçambique, mas admitiu 
que ainda persistem desafios 
para a derrota dos rebeldes.

A eurodeputada francesa 
frisou a importância da soli-
dariedade europeia no com-
bate aos insurgentes, obser-
vando que os grupos armados 
protagonizam atrocidades 
contra populações indefesas.

A delegação foi compos-
ta por sete eurodeputados da 
Subcomissão de Segurança e 
Defesa do Parlamento Euro-
peu, passando por um campo 
de treino ministrado por forma-
dores militares da UE em Chi-
moio, centro de Moçambique.

Os eurodeputados reuni-
ram-se com altos quadros do 
Estado moçambicano e com re-
presentantes da sociedade civil.

Integraram ainda a delega-
ção de eurodeputados da subco-
missão de Segurança e Defesa 
os eurodeputados Arnaud Dan-
jean (França), Attila Ara-Ko-
vács (Hungria), Isabel Santos 
(Portugal), Jaak Madison (Estó-
nia), Lars Patrick Berg (Alema-
nha) e Mick Wallace (Irlanda).

Esta visita teve lugar pou-
co depois da deslocação a 
Moçambique do Alto Repre-
sentante da UE para a Política 
Externa e de Segurança, Josep 
Borrell, que, a 09 de setembro, 
entregou em Maputo a primeira 
tranche de equipamento militar 
não letal para tropas moçambi-
canas treinadas pela UE para 
combater em Cabo Delgado.

“Esta é a primeira entre-
ga, mais se seguirão, proxi-
mamente”, como parte de 
um pacote de 89 milhões de 
euros (85 mais um parcela 

inicial de quatro) para equi-
pamento, referiu na ocasião.

Veículos de carga todo-
-o-terreno e equipamentos 
individuais como fardamen-
to, capacetes, óculos ou can-
tis, fizeram parte da entrega 
realizada na base militar da 
Katembe, margem sul de Ma-
puto, um dos locais da mis-
são de treino militar da UE.

As próximas remessas de 
apoio a Moçambique também 
terão material para combate 
nos rios e no mar, acrescentou, 
frisando que o apoio europeu 
obedece a uma visão integrada, 
que inclui o desenvolvimento 
económico e social para res-
taurar a paz em Cabo Delgado.

Do ponto de vista mili-
tar, “Moçambique é o primei-
ro país a receber formação em 
combate e apoio material” em 
simultâneo, ao abrigo de “um 

novo instrumento” que é o Me-
canismo Europeu de Apoio à 
Paz - com o objetivo de tornar 
as forças armadas autossusten-
táveis, ou seja, que deixem de 
precisar de apoio externo, notou.

A missão de dois anos apoia 
o treino de 1.100 militares, ou 
seja, 11 unidades de reação rá-
pida das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (co-
mandos preparados no Chimoio 
e fuzileiros na Katembe, além 
de controladores aeronáuti-
cos) e é levada a cabo por 119 
membros de 12 países da UE.

Portugal assume o coman-
do da missão e é o país com o 
maior contingente, atualmente 
de 68 militares dos três ramos 
das forças armadas e GNR.

Os custos comuns a acção de 
formação, cobertos pelo Meca-
nismo Europeu de Apoio à Paz, 
estão avaliados em 15 milhões de 

euros para o período de dois anos.
A província de Cabo Del-

gado é rica em gás natural, mas 
aterrorizada desde 2017 por 
violência armada, sendo alguns 
ataques reclamados pelo gru-
po extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma 
resposta militar desde há um ano 
por forças do Ruanda e da Co-
munidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC), 
libertando distritos junto aos 
projetos de gás, mas levando 
a uma nova onda de ataques 
noutras áreas, mais perto de 
Pemba, capital provincial, e na 
província vizinha de Nampula.

Há cerca de 800 mil desloca-
dos internos devido ao conflito, 
de acordo com a Organiza-
ção Internacional das Migra-
ções (OIM), e cerca de 4.000 
mortes, segundo o projeto de 
registo de conflitos ACLED.

O Chefe de Es-
tado, Filipe 
Nyusi, rece-
beu no seu 
Gabinete, a 

Presidente da República Unida 
da Tanzânia, Samia Suluhu Has-
san, para conversações oficiais, 
no âmbito da visita de trabalho 
de três dias, que efectua ao país.

A vista da Presidente Samia 
Suluhu à Moçambique, segundo 
um comunicado, surge em res-
posta ao convite formulado pelo 

Chefe do Estado moçambicano e 
enquadra-se no reforço e aprofun-
damento dos laços históricos de 
irmandade, solidariedade e de co-
operação política, económica, so-
cial e cultural entre os dois países.

 Durante a visita, os dois Che-
fes de Estado passarão em revista 
a situação política, económica e 
social de cada um dos países, bem 
como trocar impressões sobre 
questões de interesse comum a ní-
vel da África Austral, do continen-
te africano e do mundo em geral. 

Presidente da República recebe homóloga da Tanzânia
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Cidade de Quelimane

FIPAG prevê para amanhã restabelecer
abastecimento normal da água 

O Fundo de 
I n v e s t i -
mento e 
Património 
do Abas-

tecimento de Água-FIPAG 
prevê para esta sexta-feira, 
(23 de Setembro), o restabe-
lecimento do abastecimen-
to normal da água potável 
à Cidade de Quelimane, na 
província da Zambézia, con-
dicionado por uma avaria re-
gistada na linha de transporte 
de água dos Campos de Furos 

de Nicodala para o Centro de 
Distribuição de Quelimane.

Os trabalhos de repara-
ção da avaria encontram-se 
na fase conclusiva, estando a 
equipe técnica a preparar os 
materiais e equipamento para 
a execução dos trabalhos fi -
nais de conexão da tubagem.

Para permitir a realização 
dos trabalhos acima referidos, 
com o mínimo de percalços, os 
técnicos do FIPAG viram-se na 
contingência de interromper, 
momentaneamente, o sistema 

de produção, adução e distri-
buição de água, esta terça-feira, 
no período das 12 às 18 horas.

De acordo com Faquira 
Massalo, director do FIPAG, 
em Quelimane, os trabalhos de 
reparação encontram-se numa 
fase avançada, esperando-se 
que sejam totalmente conclu-
ídos até sexta-feira próxima.

“Já escavamos manual-
mente a vala e retiramos a 
lama, o que nos obrigou a pa-
ralisar o sistema, com vista a 
evacuar a água. De seguida, 

iremos colocar pedras e areia 
grossa, formando uma base 
preliminar, o que nos permiti-
rá assentar e conectar o novo 
tubo”, indicou, sustentando 
que, após isso, será construída 
uma base de betão sobre a qual 

assentará a nova tubagem.
O FIPAG lamenta pe-

los transtornos e reforça o 
seu compromisso na busca 
de soluções para a melhoria 
do serviço de abastecimen-
to de água às populações.
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No leito do grande rio
MultiChoice Moçambique partilha experiências sobre 
inovação tecnológica no ramo das telecomunicações

Voluntários combatem resíduos plásticos na Costa do Sol 

Funcionários do 
Maputo - Coca-
-Cola Beverage 
África (CCBA) 
arregaçaram as 

mangas no sábado (17 de Se-
tembro) para recolher resíduos 
plásticos na praia da Costa do 
Sol como parte do Dia Inter-
nacional da Limpeza Costeira.

O evento faz parte de uma 
semana em que a empresa 
Coca-Cola SABCO (Moçam-
bique) SA realizou várias 
atividades para sensibilizar 
os funcionários sobre o im-
pacto da poluição por plás-
tico no ambiente oceânico.

Todos os anos, no tercei-
ro sábado de Setembro, vo-
luntários de todo o mundo 
participam da maior limpeza 
costeira do mundo, o Dia Inter-
nacional da Limpeza Costeira.

O ativista ambiental e ad-
vogado moçambicano Carlos 

Serra falou aos funcionários 
da Coca-Cola sobre as me-
lhores práticas ambientais, 
dizendo: “Todos têm um pa-
pel a desempenhar na cons-
cientização da importância 
de proteger os nossos ecos-
sistemas ambientais vitais.”

Cerca de 40 funcioná-
rios se ofereceram para se 
juntar à limpeza da Costa do 
Sol, em apoio à visão da The 
Coca-Cola Company’s World 
WithoutWaste (Mundo Sem 
Resíduos, em tradução livre) 
para coletar e reciclar uma 

garrafa ou lata — indepen-
dentemente de onde venha.

“Estamos reunindo pes-
soas por meio de programas 
como limpeza de praias e rios 
e outras atividades locais em 
andamento. Para incentivar 
mais pessoas a reciclar com 
mais frequência, estamos in-
vestindo para ajudar as pes-
soas a entender o que reciclar, 
como reciclar e onde reciclar. 
Também planejamos trabalhar 
com comunidades locais, 
ONGs, nossos concorrentes 
e nossos críticos para des-
tacar essa questão crítica”, 
disse a diretora de Assuntos 
Públicos, Comunicações e 
Sustentabilidade da Região 
Sul da CCBA, Neyde Pires.

Para alcançar um mun-
do sem resíduos, a Coca-
-Cola está focada no uso 
de materiais recicláveis, 
criação e apoiode siste-

mas de coleta e reciclagem 
de resíduos em toda a sua 
área de ocupação onde não 
existiam anteriormente.

Por outro lado a Coca-cola 
assume o desafio de melhorar 
as taxas de recolha e recicla-
gem nos locais onde existem 
sistemas, educar as pessoas 
sobre a importância da reci-
clagem e da reutilização de 
materiais, reduzir o custo e 
aumentar a disponibilida-
de de materiais reciclados.

“Estamos trabalhando em 
busca dessas soluções para 
criar uma economia circu-
lar que beneficie a socieda-
de e funcione para nossos 
negócios. Definimos metas 
ambiciosas para nossos ne-
gócios, assumimos a respon-
sabilidade por nossas emba-
lagens ao longo de seu ciclo 
de vida e reduzir a poluição 
dos oceanos”, disse Pires.

A MultiChoice Moçambique, pioneira no processo 
de migração digital em Moçambique, participou na IV 
Conferência Nacional das Telecomunicações, realizada nos 
dias 14 e 15 de Setembro, em Maputo, com o objectivo de 
discutir as tendências do mercado no sector. 

O evento que 
d e c o r r e u 
sob o lema 
“Trinta Anos 
R e g u l a n -

do as Comunicações Rumo à 
Transformação Digital”.Foi or-
ganizado pelo Instituto Nacio-
nal das Comunicações (INCM) 
- a autoridade reguladora no 
país, contou com cerca de 300 
participantes em representa-
ção de organizações nacionais 
e internacionais que actuam 
na área das telecomunicações.

Presente no mercado há 26 
anos, a MultiChoice Moçam-
bique partilhou as suas expe-
riências de actuação no país, 
especificamente sobre como 
tem utilizado as inovações 
tecnológicas para melhorar a 
qualidade dos produtos e ser-
viços oferecidos aos clientes. 

A Directora de Regulação 
da empresa, Jovita Fazenda, 

explicou o privilégio que Mul-
tiChoice Moçambique confere à 
tecnologia e inovação, que ma-
terializam a estratégia de satis-
fação dos utilizadores dos seus 
serviços de televisão digital, 
nomeadamente DStv e GOTv.  

“Como parte da nossa estra-
tégia, desenvolvemos inovações 
que enriquecem as experiên-
cias dos clientes com pontos de 
contacto digitais que propor-
cionam opções de pagamento 
online mais seguros, cômodos 
e mais canais de auto-ajuda 
para corrigir erros e visualizar 
saldos das contas”, explicou.

“Esta iniciativa representa 
um espaço para fazer uma radio-
grafia completa sobre o estado 
de desenvolvimento das teleco-
municações em Moçambique”, 
afirmou Mateus Magala, Minis-
tro dos Transportes e Comuni-
cações, durante a inauguração 
do evento. Tendo incentivado 

os participantes a reunirem 
consensos que auxiliem na cria-
ção de políticas que contribu-
am para a melhoria do ramo.

Os desafios da autoridade 
reguladora nas comunicações 
electrónicas no contexto da con-
vergência tecnológica; as comu-

nicações móveis no contexto da 
economia digital; infraestrutura 
de telecomunicações: gestão e 
manutenção partilhada, presen-
te e futuro; e qualidades de ser-
viço no contexto de protecção 
ao consumidor foram algumas 
matérias discutidas na confe-

rência, que marcou a celebração 
do 30ª aniversário do INCM.

Além da partilha de ex-
periência, a MultiChoice fez 
a exposição dos produtos e 
serviços na feira sobre ino-
vações e tecnologia que teve 
lugar no recinto do evento. 
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No leito do grande rio

Access BankMozambique apoia mega
acção de limpeza nas praias de Maputo 

O Access Bank Mozambique associou-se mais uma vez 
à equipa da REPENSAR - Cooperação de Educação Am-
biental, para realizar uma actividade de limpeza e recolha 
de lixo, nas praias da cidade de Maputo. A iniciativa que 
teve lugar no sábado, dia 17 de Setembro, enquadrou-se 
nas comemorações do Dia Mundial da Limpeza, tendo 
sido coberta uma área que vai desde o início da praia da 
Miramar até à zona da Casa do Barco, na praia da Costa 
do Sol. 

Foi igualmente 
c o n t e m p l a d a 
a praia da Ka-
tembe, assi-
nalando desta 

forma um recorde de exten-
são nas acções de limpeza a 
nível da cidade de Maputo.

Para além da limpeza de es-
paços públicos e comunitários, 
este exercício de cidadania ac-
tivacontemplou a realização de 
acções de educação e sensibi-
lização ambientais, orientadas 
sobretudo para crianças e jo-
vens. A iniciativa envolveu di-
versas instituições de relevo no 
panorama socioeconómico mo-
çambicano como escolas inter-
nacionais, universidades e ou-
tras organizações e empresas.

O principal objectivo é in-
fluenciar uma mudança de ati-
tude em relação à produção, 

gestão e descarte de resíduos, 
e a elevação da consciência na-
cional sobre a importância de se 
manterem limpas tanto as zonas 
urbanas como as zonas rurais.

O Director de Comuni-
cação Corporativa no Access 
Bank, Bruno Gaspar, afirmou 
que “o Banco dá cada vez 
mais importância às causas 
ambientais, tendo já executa-
do mais de 50% do plano de 
acções relativo à sustentbili-
dade, traçado para este ano”. 
“Pretendemos, através do en-
volvimento em iniciativas 
desta natureza consolidar o 
nosso posicionamento en-
quanto Banco ambientalmen-
te responsável, promoven-
do, com a devida prioridade, 
acções que salvaguardem o 
ecossistema”, adiantou ain-
da o mesmo responsável.

Por seu turno, o ambien-
talista Carlos Serra, Director 
Geral da REPENSAR, referiu 
que,“apesar de nos últimos anos 
se notar a elevação da consci-
ência sobre a conservação do 
meio-ambiente, a sociedade 
actual precisa trabalhar mais 

na mobilização, por forma a in-
cutir a preservação da natureza 
como uma disciplina da vida 
quotidiana, daí a importân-
cia destas acções”, afirmou.

O Dia Mundial de Limpeza 
é celebrado todos os anos no 
mundo inteiro, no terceiro sá-

Moza Banco e o MADER lançam Linha de 
Financiamento para apoiar Empreendimentos Rurais

No âmbito 
da imple-
m e n t a ç ã o 
do Projec-
to de Fi-

nanciamento de Empreen-
dimentos Rurais (REFP), o 
Moza Banco, em parceria 
com o Ministério da Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER), vai gerir 
uma Linha de Crédito com 
recurso a fundos do Fundo 
Internacional para o Desen-
volvimento Agrícola FIDA.

Para o efeito, foi esta se-
gunda-feira, 19 de Setembro, 
lançada a Linha de Crédito do 
Fundo Internacional para o 
Desenvolvimento da Agricul-
tura - FIDA.  O objectivo des-
ta Linha de Crédito é finan-
ciar empreendedores no meio 
rural, tendo o Moza Banco o 
papel de repassar os fundos 

da linha para Instituições Fi-
nanceiras interessadas que 
posteriormente refinanciarão 
os empreendedores elegíveis.

Para o Director da Sala de 
Mercados e Gabinete de Es-
tudos Económicos do Moza 
Avelino Jeque, “Com este 

acto de lançamento, estão 
criadas as condições objecti-
vas para as instituições finan-
ceiras interessadas acederem 

a esta iniciativa e repassarem 
os fundos aos beneficiários 
finais, ao abrigo dos critérios 
definidos. É nossa expectati-
va que esta arrojada iniciativa 
governamental, realizada em 
parceria com o FIDA, pro-
mova o uso cada vez maior 
e consciente dos serviços fi-
nanceiros sustentáveis e in-
clusivos nas zonas rurais, 
impulsionando o desenvolvi-
mento socioeconómico inclu-
sivo e sustentado do País.”.

Jeque reiterou o compro-
misso do Moza Banco, en-
quanto Gestor dos Fundos 
do Projecto, em pautar pelo 
Rigor, Transparência, Integri-
dade e Ética e por uma gestão 
prudencial alinhada com as 
melhores práticas - princípios 
e valores subjacentes à for-
ma de estar e de actuação do 
Moza no mercado nacional. 

bado do mês de Setembro, atra-
vés da iniciativa ´Let´s Do It 
World´, um movimento global 
cívico, pacífico, sem aspirações 
políticas, baseado na coope-
ração horizontal entre povos, 
comunidades, organizações e 
indivíduos de todo o Planeta.

Dia Mundial da Limpeza
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Governo e gasolineiras devem entender-se 
sobre os combustiveis - Tomas Salomão

Crise energética na Europa pode precipitar 
regresso da Totalenergies em Cabo-Delgado

As gasolineiras contrariaram, esta terça-feira, o anúncio 
do ministro da Economia e Finanças, sobre a possibilidade de 
se reduzir o preço dos combustíveis a partir do próximo mês.

Entretanto, o 
economista To-
maz Salomão 
diz que é pre-
ciso bom senso 

entre as partes para se chegar a 
um acordo, em benefício do ci-
dadão.Tomaz Salomão diz que 
o Governo e as gasolineiras de-
vem dialogar para chegar a um 
consenso sobre a possibilidade 
de baixar o preço dos combus-
tíveis. O economista afirma que 
o bom senso deve prevalecer.

Sobre altas dívidas do Go-
verno às gasolineiras, Tomaz 
Solomão defende sugere so-
luções a longo prazo.O preço 
do barril, a nível internacio-
nal está em queda desde o iní-
cio deste segundo semestre.

Gasolineiras negam queda 
do preço do combustível em 

Outubro

Na última sexta-feira, o mi-
nistro da Economia e Finan-
ças, Max Tonela, apresentou-se 
optimista em relação ao futuro 
do nível geral de preços. Mo-
tivo para isso? É que, segundo 
o governante, para Outubro e 

Novembro, estava a ser projec-
tada uma queda dos preços dos 
combustíveis em Moçambique.

As gasolineiras dizem não 
haver condições para a queda 
do preço dos combustíveis este 
ano, até porque, segundo elas, 
seria mais razoável que subisse. 
A AMEPETROL diz ainda que, 
neste momento, o litro de gaso-
lina devia custar 115 Meticais.

Entretanto, as gasolineiras 
decidiram travar toda a eufo-
ria que se possa ter criado em 
consequência disso. Ademais, 
a Associação Moçambicana de 
Empresas Petrolíferas (AME-
PETROL) entende que, em vez 
de se pensar em reduzir, o preço 
devia ser incrementado para al-
cançar os reais e actuais preços.

Segundo Ricardo Cumbe, se-
cretário-geral da AMEPETROL, 
na verdade, “neste momento, 
para o gasóleo e para a gasolina, 
estamos a falar de acima de 100 
Meticais”, o preço que devia 
ser praticado. Concretamente, 
Cumbe fala de 115 Meticais por 
litro de gasolina, “mas o Go-
verno continua a fazer o exercí-
cio das compensações”. Sobre 
as compensações, vamos falar 

mais adiante, ainda neste texto.
Para já, importa recordar os 

motivos que levaram o ministro 
a dizer que havia espaço para 
a redução dos preços dos com-
bustíveis. “A situação dos pre-
ços dos combustíveis líquidos, a 
nível internacional, estabilizou-
-se e está com uma tendência 
decrescente; já atingiu um pico 
de 120 dólares por barril, mas, 

neste momento, tem estado a ser 
negociado à volta de 95 dólares”.

As gasolineiras não ignoram 
o facto e dizem que pode “haver 
uma queda a nível da fonte, mas 
é preciso explicar que não se trata 
de uma queda que se possa mani-
festar automaticamente no preço 
de venda ao público aqui no país; 
por várias, entre elas a fórmula 
usada para a fixação dos preços, 

que é uma média ponderada”.
E é na base dessa média 

ponderada que as gasolinei-
ras queriam ter aumentado os 
preços desde Outubro do ano 
passado, porém o Governo ne-
gou, prometendo compensar 
pelas perdas. Tal não aconteceu 
e acumularam-se dívidas, que, 
a estas alturas, “já perdemos 
a conta; podemos dizer que o 
valor é avultado; a última vez 
em que contabilizámos, estáva-
mos nos mais de 150 milhões 
de dólares”, recordou Cumbe.

Este não é um compromis-
so que o Governo não conheça. 
Há alguns meses, o mesmo mi-
nistro da Economia e Finanças 
disse que, não havendo dinheiro 
no tesouro para pagar as com-
pensações, seria recuperada uma 
estratégia do passado. A estraté-
gia passa por manter o preço alto, 
mesmo quando houver espaço 
para baixar para, assim, compen-
sar as gasolineiras pelas perdas.

Para todos os efeitos, o preço 
do barril, a nível internacional, está 
em queda desde o início deste se-
gundo semestre, e há estudos, em-
bora não unânimes, que indicam 
que, até ao fim do ano, o preço vai 
estar abaixo dos 70 dólares por 
barril, depois de ter atingido, este 
ano, um máximo de 120 dólares.

Os países eu-
ropeus estão 
mergulhados 
numa das 
piores crises 

energéticas de sua história, pro-
vocada pela redução do forne-
cimento do petróleo e do gás da 
Rússia, da qual são extremamente 
dependentes e  que já se reflecte 
na renda das famílias europeias. 

Este cenário abre novos es-
paços de negociação e de abor-
dagens no mercado global dos 
combustíveis, na procura de no-
vas alternativas de fornecimento 
fora da Rússia e na diversificação, 
para se evitar a volatilidade de 
preços e de fornecimento, devido 
a uma grande dependência por 
um número reduzido de fornece-
dores. Significando que projectos 
que outrora poderiam ser consi-

derados inviáveis, nas novas con-
dições de mercado passam a ser 
viáveis. Essa viabilidade é dada 
tanto pela alta de preços como pela 
busca de mercados alternativos.

O gás de Moçambique, con-
cretamente da Bacia do Rovuma, 
é visto como uma alternativa de 

médio e longo prazo para a Eu-
ropa. Este facto pode constituir 
um factor importante para que 
a TotalEnergies retome o seu 
projecto em Cabo Delgado, ape-
sar dos ataques dos terroristas 
que ainda persistirem na região.

Nos últimos tempos tem se 

assistido por um lado, o Governo 
de Moçambique tentando con-
vencer a empresa de que até ao fi-
nal deste ano, 2022, todas as con-
dições para a retoma do projecto 
de gás natural da TotalEnergies 
estarão criadas. Por outro lado, a 
empresa impõe a renegociação 
do contrato considerando que 
as condições iniciais negociadas 
são hoje diferentes. Logicamen-
te pode-se prever que a intenção 
da empresa é de agregar, dentre 
outros aspectos em seu benefí-
cio, os custos com a segurança 
para garantir as suas activida-
des. E estes custos são recupe-
ráveis, isto é, não contam para 
a matéria colectável do cálculo 
do imposto para o Estado. Esta 
intenção é contrária à posição 
inicial apresentada aquando da 
paralisação de que a empresa 

só regressaria com a paz estabe-
lecida na província, confirmada 
pelas palavras do presidente da 
TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Neste sentido, é preciso con-
siderar que o retorno da TotalE-
nergies não deve ser à custa da 
secundarização da segurança das 
comunidades e outros projectos, e 
da criação de instabilidade em no-
vas zonas, e de redução dos bene-
fícios para os moçambicanos. O 
Governo deve garantir segurança 
em toda a província e não apenas 
nas zonas de interesses dos gran-
des projectos. O Governo deve 
assegurar a protecção, não só 
para a TotalEnergies, mas para 
todos os projectos. Igualmente, 
na negociação dos novos termos 
do contrato, antes da sua aprova-
ção, que sejam objecto de debate 
para o escrutínio publico. (CIP)
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FMI aprova 1.ª avaliação do 
programa de ajuda financeira 
em Moçambique

Preço dos combustíveis pode baixar a
partir de outubro em Moçambique

x

EUA vão anunciar pacote de
2,9 mil milhões contra a fome

Os preços dos combustíveis em Moçambique devem bai-
xar já a partir de Outubro, tendo em conta a tendêndia da 
redução do preço do crude nos últimos dois meses. O anúncio 
foi feito pelo ministro da Economia e Finanças, Max Tonela.

Os consumi-
dores em 
Moçambique 
poderão ad-
quirir com-

bustíveis a preços baixos já a 
partir de Outubro ou Novembro 

deste ano. A previsão foi feita em 
Maputo pelo ministro da Eco-
nomia e Finanças, Max Tonela, 
permitindo assim melhor o ní-
vel de vida dos moçambicanos.

O anúncio foi feito no final 
de um encontro em Maputo en-

tre o chefe da missão do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
Álvaro Piris, que está na capi-
tal para uma visita de trabalho, 
com o ministro. O governante 
moçambicano indicou então 
que os preços dos combustíveis 
poderão vir a sofrer uma redu-
ção já a partir do próximos mês.  

“Tendo em conta o facto 
dos preços desses produtos em 

O presiden te 
dos EUA, 
Joe Biden, 
a n u n c i o u  
2,9 mil mi-

lhões de dólares (aproxima-
damente o mesmo valor em 
euros) em nova ajuda à Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, 
para combater a insegurança 
alimentar no mundo, segundo 
comunicado da Casa Branca.

Washington já este ano ti-
nha prometido um montante de 
6,9 mil milhões de dólares para 
combater a fome no mundo, re-
forçando agora a ajuda, peran-
te as consequências da guerra 
na Ucrânia, que aumentaram 
a dificuldade no acesso a ali-
mentos, em particular a cereais.

O novo pacote de ajuda 
será dividido da seguinte for-
ma: 2 mil milhões para in-

tervenções humanitárias de 
emergência, 783 milhões para 
projec                 tos de de-
senvolvimento de longo prazo, 
e uma contribuição de 150 mi-
lhões para o “Programa Glo-
bal de Agricultura e Segurança 
Alimentar”, uma plataforma 
internacional lançada ao nível 
do G20, após a grande crise fi-
nanceira e económica de 2008.

“O impacto cumulativo da 
pandemia, o agravamento da 
crise climática, o aumento dos 
custos de energia e fertilizantes e 
o conflito prolongado - incluindo 
a invasão da Ucrânia pela Rús-
sia - interromperam as cadeias 
globais de fornecimento de ali-
mentos e aumentaram acentua-
damente os preços globais dos 
alimentos”, explicou o Governo 
dos EUA, pouco antes de Joe 
Biden intervir no debate anual 

da Assembleia Geral da ONU.
A Casa Branca argumenta 

que este novo pacote de ajuda 
“salvará vidas através de inter-
venções de emergência e inves-
tirá a médio e longo prazo na as-
sistência à segurança alimentar”.

Vários líderes mundiais, 
que se encontram reunidos em 
Nova Iorque para a Assem-
bleia Geral da ONU, pediram 
na terça-feira o aumento dos 
esforços contra a crescente in-
segurança alimentar no planeta.

Num comunicado conjun-
to, Estados Unidos, a União 
Europeia, União Africana, Co-
lômbia, Nigéria e Indonésia 
afirmaram o seu “compromisso 
em agir com urgência, escala e 
concertação para satisfazer as 
necessidades alimentares ur-
gentes de centenas de milhões 
de pessoas em todo o mundo”.

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) anunciou a aprova-
ção da primeira avaliação do pro-
grama de assistência financeira 
em Moçambique, permitindo o 
desembolso de quase 64 milhões 
de dólares em Dezembro, sujei-
to a aprovação final da direcção.

“Aequipa técnica do FMI e as 
autoridades moçambicanas che-
garam a acordo sobre as políticas 
que podem sustentar a aprovação 
do conselho de administração da 
primeira avaliação do programa 
de assistência financeira e le-
var ao desembolso de cerca de 
63,8 milhões de dólares”, sen-
sivelmente o mesmo em euros.

Na nota hoje divulgada em 
Washington, o FMI diz que “a 
recuperação económica conti-
nua”, prevendo um crescimento 
de 3,8% este ano, mas alerta para 
o desafio que é colocado pelo au-
mento dos preços internacionais 
dos alimentos e dos combustíveis.

O FMI aprovou em Maio o 
primeiro programa de assistên-
cia financeira depois do escân-
dalo das dívidas ocultas, abrindo 
caminho, desde então para uma 
revisão em alta do ‘rating’ da 
Fitch Ratings e o regresso tam-
bém do apoio orçamental direc-
to por parte do Banco Mundial.

No comunicado hoje divulga-
do, que confirma as declarações 
positivas do chefe da missão do 
FMI em Moçambique, Álvaro Pi-
ris, na sexta-feira, a equipa técnica 
do FMI reconhece as dificuldades 
mundiais, mas salienta que o Go-
verno tem reagido bem e de forma 
proativa, o mesmo acontecendo 
com as medidas do banco central.

“Todas as metas quantitativas 
e qualitativas definidas para a pri-
meira avaliação foram cumpridas 
e foi feito um bom progresso na 
agenda estrutural, de forma geral; 
para o futuro, o ambiente macro-
económico continua desafiante”, 
lê-se no comunicado, que conclui: 
“As autoridades querem continu-
ar a implementar a sua ambiciosa 
agenda de reformas, incluindo 
a nova lei sobre o fundo sobe-
rano, a reforma dos salários da 
administração pública e as altera-
ções à lei da probidade pública”.

Em 09 de Maio, Moçambique 
recebeu ‘luz verde’ do FMI para 
o primeiro programa oficial de 
apoio a Moçambique (excluindo 
pandemia e ciclones) depois da 
suspensão provocada em 2016 
pelo escândalo das dívidas ocul-
tas, permitindo o desembolso da 
primeira tranche de 91 milhões 
de dólares (89,45 milhões de eu-
ros) do empréstimo do FMI, no 
valor de 470 milhões de dólares 
(462 milhões de euros) até 2025.

O Governo calcula que as 
necessidades de financiamento 
para o programa 2022-2024 es-
tarão supridas, esperando 552 
milhões de dólares (553 milhões 
de euros) em apoio orçamental 
por parte de outros parceiros de 
desenvolvimento, dos quais 500 
milhões de dólares (501 milhões 
de euros) do Banco Mundial.

Na conferência de impren-
sa da semana passada, Álvaro 
Piris afastou, pelo menos para 
já, a possibilidade de aumen-
tar o valor da ajuda financei-
ra em função das dificuldades 
económicas acrescidas.(Lusa)

Moçambique serem estabele-
cidos na base de preços reais 
dos últimos dois meses, e assu-
mindo que nos últimos 60 a 70 
dias este é o registo que temos, 
projectamos que pelo menos em 
outubro e, eventualmente, em 
novembro, possamos ter uma 
redução dos preços dos com-
bustíveis líquidos em Moçam-
bique e, deste modo, melhorar o 
padrão de vida ou a capacidade 
das famílias de adquirirem bens 
e serviços”, explicou o ministro.

Max Tonela detalhou ain-
da que com a estabilização dos 

preços dos combustíveis a ní-
vel internacional e a redução 
do preço do barril que chegou 
a atingir 120 dólares devido 
à guerra na Ucrânia, o preço 
dos dos últimos dois meses, 
situando-se nos 95 dólares, vai 
permitir a diminuição dos pre-
ços dos combustíveis para os 
consumidores cabo-verdianos.

Ainda nesta reunião com o 
FMI, esta organização conside-
rou que o país deve levar a cabo 
já em Janeiro de 2023 uma re-
forma do IVA, com o fim de 
isenção para certo períodos.
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Jogo dos Mambinhas Sub-23 com 
Maurícias confirmado para este sábado

Na luta pela 
permanência 
no campe-
onato de 
futebol de 

veteranos da cidade do Maputo, 
a equipa dos Munna’s deu um 
passo significativo ao bater 
FCKm-15 por quatro bolas a 
duas. Este resultado vem dar 
mais força equipa depois de 
uma série de derrotas. Esta se-

mana joga-se a Taça Maputo.

Resultados da 14ª jornada 
- seriem “A”

Circulo x Campoane (0-3) 
Veteranos Unidos x Amigos da 
Matola (1-5)

Munna’s x FCKm-15)
Matendene x Choupal (0-1)
Leões Bravos x Malhamp-

sene (2-1)
Bunhiça x Jardim (2-4)

Kongolote x Mdgumb’s 
(1-1)

Vientes de Tsalala x AD-
Vcmc (0-3) - acerto de calen-
dário

 Jogos da Taça Maputo 
 Jardim x Madgumb’s

ADVcmc x Kongolote
Tsalala x Choupal
Luís Cabral x Amigos da 

Matola, (adiado)
 José Matlhombe

Munna’s surpreende FCKm 15 
na luta pela permanência

Desporto recreativo Nova Luz 
soma e 
segue rumo 
aos oitavos 
de final.O 

bairro de Hulene em Maputo 
está neste momento a disputar 
a Taça - Hula edição 2022 e, a 
Nova Luz deu um passo frente 
rumo ao graças a vitória obtida 
frente da Célula “D” por qua-
tro bolas a zero.

Resultados da 2ª jornada 
da Taça - Hula

Laulane x Escorpião (0-2) 
      F-Mave x Mavalane (2-2)

Veteranos x Ressuscitados 
(2-2)

Ondas do Mar x Tigres 
(2-1)

Nova Luz x Célula “D” 
(4-1)

Nova Alianca x Sporting 
(0-5)

Célula “F” x Célula “H” 

(5-3) 
3ª Jornada da Taça - Hula
Mavalane x Tigres
F-Mave x Célula “H”
Ondas do Mar x Célula “F”

Nova Aliança x Escorpião
Sporting x Laulane
Nova Luz x Veteranos
Célula “D” x Ressuscita-

dos

Jogos dos seniores 
Hulene fc x Cofres (2-3)
Tim Tim x Nova Luz (5-0)
Matsuva x Célula “B” 

(2-1) 
Dragão x Galos (1-0)  

Jogos da 16ª jornada - 
seniores

Celular “B” x Hulene fc
Nova Luz x Cofres
Matsuva jr x Dragão 
 Tim Tim x Amigos

José Matlhombe

Nova Luz perto de 
qualificação as oitavos de final

Bairro de Hulene

O jogo entre as selecções de Moçambique e as Ilhas Mau-
rícias na categoria de Sub-23 está confirmado para este sába-
do, 24 de Setembro, no Estádio Nacional do Zimpeto, pelas 15 
Horas, segundo confirmou a Federação Moçambicana Fute-
bol, após a partida estar em iminência de ser adiada devido 
a dificuldades de voo para os ilhéus se deslocarem à Maputo.

A partida está 
inserida na 
primeira eli-
minatória de 
apuramento 

ao Campeonato Africano das 
Nações a ter lugar no Mar-
rocos em 2023 e que conta 
para a qualificação aos Jo-
gos Olímpicos Paris -2024.

No princípio desta semana 

a partida esteve na iminência de 
ser adiada por conta das dificul-
dades que os mauricianos esta-
vam a enfrentar para encontrar 
voos de ligação entre Maputo e 
a capital daquele país africano.

Segundo adiantou a nossa 
fonte a selecção das Maurícias 
virá a capital do país dividida 
em grupos, devido a essa situ-
ação sendo que a sua chegada 

está prevista para a sexta-feira.
Devido à incertezas na re-

alização deste jogo, os Mam-
binhas Sub-23 só iniciam com 
a sua preparação na tarde desta 
quarta-feira, 21 de Setembro, no 
Estádio Nacional do Zimpeto, 
sendo que Chiquinho Conde vai 
começar os trabalhos com 14 
jogadores que militam no país e 
alguns que jogam na Europa, tal 
é o caso de Gianluca Lorenzini  
que joga no Caronnes da Itália.

Os restantes jogadores que 
militam no estrangeiro, particular-
mente em Portugal são esperados 
em Maputo entre quinta e sexta-
-feira, ou seja, nas vésperas do 

jogo. Recordar que o vencedor da 
eliminatória entre Moçambique e 
as Maurícias vai enfrentar o Gana. 

Referir que Moçambique es-
teve na iminência de desistir des-
ta prova e a viabilização da par-
ticipação foi feita pelo Governo 

através da  Secretaria de Estado 
do Desporto que viu-se obrigado 
a suportar a participação da sele-
ção nacional olímpica, disponi-
bilizando os fundos necessários, 
através do Fundo de Promo-
ção Desportiva. (LANCEMZ)
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Guerreiros de Sinoia conquistam cinco medalhas de 
ouro e África rendida ao potencial moçamabicano

Vulcano contribui com 5 dos 14 convocados por 
Ussaca para Taça COSAFA 2022 em Futebol de Praia

Moçambique fez história no Campeonato Africano de 
Boxe de Elite ao conquistar cinco medalhas de ouro como 
fruto do trabalho árduo encabeçado pelo Seleccionador Na-
cional, Lucas Sinóia, que conseguiu colocar os pugilistas Al-
cinda Panguana (66-70 kg), Rady Gramane (70-75 kg), Yas-
sine Nordine (47-48 kg), Armando Sigauque (54-57 kg) e 
Albino “Solomone” Gabriel (80-86 kg) no topo de África que 
está rendida ao potencial da nobre arte praticada no país.

Quando em 
Agosto úl-
timo duran-
te os XXII 
Jogos da 

Commonwealth a Associação 
Internacional de Boxe (AIBA) 
e o seu braço africano desafia-

ram o país a organizar o Cam-
peonato Africano que há cinco 
anos não se realizava, estava-se 
longe de se imaginar que esta 
seria a confirmação do trabalho 
que se tem vindo a desenvolver 
no pugilismo moçambicano.

 Sem grandes apoios, tanto 

do sector público como do pri-
vado, o Presidente da Federação 
Moçambicana de Boxe, Gabriel 
da Barca Júnior, decidiu abra-
çar o desafio que foi assumido 
timidamente pelas entidades 
governamentais que respon-
dem pelo desporto no país, que 
aceitaram a ideia apresentada 
pelo Presidente da Confede-
ração Africana de Boxe, mas 
com um pé atrás dado o tempo 
escasso para a sua preparação.

É obra que leva o nome de 
um dos treinadores mais co-
tados ao nível do continente 

africano, Lucas Sinoia que sem 
grande condições conseguiu 
preparar verdadeiros guerreiros 
que se tornaram pela primeira 
vez campeões africanos e que 
tem como meta chegar aos Jo-
gos Olímpicos Paris 2024 caso 
tenham o devido apoio para a 
sua preparação. (LANCEMZ)

 Conheça os 25 países e 24 
campeões africanos

 Um total de 25 nações tomar 
parte no Campeonato Africano 
de Boxe de Elite da AFBC, a 
saber:  Argélia, Botswana, Bu-
rundi, Camarões, Cabo Verde, 
República Centro-Africana, Re-
pública Democrática do Con-
go, Egipto, Guiné Equatorial, 
Eswatini, Guiné, Quénia, Mali, 
Maurícias, Marrocos, anfitrião 
Moçambique, Senegal, Seychel-
les, Serra Leoa, Somália, África 
do Sul, Sudão, Uganda e Zâmbia.

 A lista dos vencedores do 
Campeonato Africano de Boxe 

de Elite da AFBC

 
FEMININOS
 48kg: Margret Tembo, 

Zâmbia
 50kg: Roumayssa Boualam, 

Argélia
 52kg: Reine Laure Ngoune, 

Camarões
 54kg: Sara Haghighat-Joo, 

Serra Leoa

 57kg: Keamogetse Sadie 
Kenosi, Botswana

 60kg: Felistars Nkandu, 
Zâmbia

 63kg: Imane Khelif, Argélia
 66kg: Ichrak Chaib, Argélia
 70kg: Alcinda Panguane, 

Moçambique
 75kg: Rady Adosinda Gra-

mane, Moçambique
 +81kg: Khadija Mardi, 

Marrocos
 
MASCULINOS
 48kg: Yassine Nordine Issu-

fo, Moçambique
 51kg: Patrick Chinyemba, 

Zâmbia
 54kg: Tiisetso Matikinca, 

África do Sul
 57kg: Armando Rugoberto 

Sigauque, Moçambique
 60kg: Andrew Chilata, 

Zâmbia
 63,5kg: Louis Richarno 

Colin, Maurício
 67kg: Jugurtha Ait Bekka, 

Argélia
 71kg: Hamza El-Berbari, 

Marrocos
 75kg: David Tshama, Repú-

blica Democrática do Congo
 80kg: Peter Pita Kabeji, Re-

pública Democrática do Congo
 86kg: Julio Gabriel Albino, 

Moçambique
 92kg: Paul Donatien Kond, 

República Democrática do 
Congo

 +92kg: Rezk Mostafa Hafez 
Yousry, Egito

O Selecciona-
dor Nacional 
de Futebol de 
Praia, Abinei-
ros Ussaca 

divulgou na manhã desta quarta-
-feira, 21 de Setembro, a convo-
catória da selecção nacional que 
de lugar de 25 de Setembro a 1 
de Outubro, participa na Taça 
COSAFA 2022 a decorrer em 
Durban, na vizinha África do Sul.

 Ao todo Ussaca chamou 14 
jogadores para esta operação e o 
clube Vulcano, da cidade de Ma-
puto, contribui com 5 jogadores 
chamados para a defesa do título 
regional que vai acontecer a par-
tir de domingo, 25 de Setembro.

 Ussaca  revelou que os joga-
dores convocados são os que es-
tão em melhores condições entre 
os pré-seleccionados e que estive-

ram a tomar parte nos trabalhos 
de preparação que decorreram du-
rante cerca de um mês na Arena de 
Futebol de Praia da Costa do Sol.

 Moçambique estreia-se nesta 
competição diante do Senegal, 
campeão africano que é convi-
dado a esta prova, e o Seleccio-
nador Nacional referiu que os 
Mambas de pés descalços vão 
encarar cada jogo como se tra-
tasse de uma final de modo a 
cumprir o objectivo de defender o 
título conquistado o ano passado.

 A selecção nacional de fu-
tebol deixa Maputo esta quinta-
-feira, 22 de Setembro, com des-
tino a cidade de Durban, sendo 
que a viagem será feita por via 
terrestre, aliás como tem sido o 
apanágio das deslocações para 
aquela cidade que tem acolhi-
do vários eventos da COSAFA.

 

Eis a lista dos convocados.

 
GUARDA-REDES:
HORÁCIO TIVANE - R. 

POLANA CANIÇO
GONÇALVES BILA - VUL-

CANO
 
DEFESAS:
HERMÍNIO MARCELINO 

- VULCANO
ÂNGELO TOMÁS - TEAM 

LOYAL
GERSON CHIVALE - VUL-

CANO
 
MÉDIOS:
ANTÓNIO NAMAPE - 

NTSONDZO
YURAN MALATE - VUL-

CANO
FÉLIX VILANCULOS - 

NTSONDZO
HÉLIO MAHOTA - VUL-

CANO
NELSON MANUEL - FER-

ROVIÁRIO DE MAPUTO
JÚLIO MANJATE - NT-

SONDZO
RAMOSSETE CUMBE - 

NTSONDZO
 
PIVÔ:
MÁRIO MAZUZE - R. 

POLANA CANIÇO
RACHIDE SMITH - NT-

SONDZO

 (LANCEMZ)
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No âmbito da 3ª Edição da Gala Gala Fest, decorreu uma 
conversa sobre literatura e assuntos da actualidade, entre dois 
médicos escritores Mbate Pedro e Aldino Muianga, moderado 
por José dos Remédios. Foi, no entanto, uma conversa descon-
traída, onde pudemos aprofundar um pouco mais sobre a nossa 
literatura e como é ser médico e escritor para Mbate e Aldino. 

O médico é 
aquele que 
ouve muitas 
das fragili-
dades dos 

pacientes, sendo que a primeira 
coisa que faz é perguntar, o que 
tem, como começou, o que dói, 
então, o médico faz o seu diag-
nóstico, no entanto, não é apenas 
feita esse exercício, são contadas 
histórias que podem ser devol-
vidas ao paciente como  enredo, 
no caso de um médico e escritor. 

Para alguém que inicia a ler 
um livro e pretente acima de tudo 
ser um escritor, deve ler livros 
que tem janelas e portas, só as-
sim pode encontrar um caminho 
para aquela que é a sua vocação. 

Nas décadas de 1980, um 
professor de medicina, introduziu 
a disciplina de poesia a algumas 
faculdades do Porto, cerca 20 a 
30 por cento de faculdades de 
medicina ensinavam literatura. 

Existem desafi os nos hospi-
tais, é quem apenas passa por lá, 
não sabe o que se passa, existem 
muitos factores que tornam o 
hospital um local não bem visto, 
o atendimento por vezes não é 
bom, por isso é preciso ter uma 
vocação e amor por aquilo que faz 
para compreender um paciente. 

Existem factores sociais, 

culturais, às crenças de cada pa-
ciente, existem aqui, algumas di-
ferenças culturais e sociais entre 
alguns pacientes e profi ssionais 
de saúde, que de certa forma po-
dem interferir na forma com que 
são apresentados alguns proble-
mas. Os hospitais estão lá, quer 
como um local de cura, como 
um local de inter paisagem. 

A poesia de Mbate explo-
ra o silêncio, o medo, a dor, o 
amor e está inclusive carrega-
da de emoções e está ligada ao 
mesmo tempo com tudo aquilo 
que vive e vê no seu dia-a-dia. 

“Eu gosto de estar só, seja 
quando escrevo ou em tempos li-
vres, gosto de ler um livro, escu-
tar música, fi co sempre rodeado 
de livros, sinto-me confortável 
com isso”, disse Mbate Pedro. 

Acrescenta ainda na sua ex-
plicação, que a matéria do es-
critor é a solidão e na poesia em 
particular e não existe algo mais 
bonita que um papel e caneta. 

Aldino Muianga começou 
a escrever desde a adolescên-
cia, como colaborador no jor-
nal de parede coordenado pela 
“Mocidade Portuguesa” no li-
ceu que frequentava. Nesse jor-
nal publicou alguns poemas, e 
hoje a sua escrita inside sobre 
a realidade de campo, urbani-

zação e todo o processo que às 
pessoas fazem do campo a ci-
dade. Escreve sobre amor, an-
gústia e a condição humana. 

“Existe paralelismo entre a 
medicina e a literatura e a pri-
meira é a história, ou seja, a 
história que é contada e por de-
trás daquela história, existe uma 
outra que é profunda, e sempre 

pergunto o seguinte, qual é a 
análise que faz da sua doença e 
aí optemos a verdadeira histó-
ria do paciente e assim, através 
daqueles acontecimentos, eu 
gravo e faço às minhas ano-
tações e começa então o jogo 
de emoções”, explica Aldino. 

“Gosto de dizer que vi-
vemos numa encruzilha-
da ou num caminho  e num 
certo ponto paramos aí”.

Escrever para Aldino Muianga 
é sacudir a bandeira, os fantasmas 

e todo aquele que é escritor, usa 
a palavra como instrumento para 
contornar alguns adventos da vida 
e trazer a esperança e optimismo. 

“Escrever é exorcismo, é sa-
cudir tudo aquilo que não nos 
faz bem, e gosto de trazer e dar 
a todos aquelas histórias que 
ouço no hospital, e tudo aqui-
lo que vive enquanto jovem do 

subúrbio, trazer a realidade de 
muitos que não conseguem ex-
por. Porque para muitos, por 
exemplo, se vivem no campo, 
a cidade é o Eldorado e dese-
jam lá estar”. Sublinha Aldino. 

Como é que Mbate lê 
Aldino Muianga?

“É um autor de quem eu 
gosto muito, o Aldino é aque-
le escritor que escreve sobre 
nós. O Aldino escreve textos 
fáceis, ele escreve de maneira 

mais clássica. Discuto com ele 
várias questões, e considero ele 
muito paciente. É raro ver um 
bom escritor e uma boa pessoa”.

Como é que Aldino lê 
Mbate Pedro?

“Bom! Temos trocado ex-
periências de escritor para es-
critor, e temos tido algumas 

confrontações, em relação 
aos aspectos gramaticais, por-
que pertenço a escola antiga”. 

“Trabalhar com Mbate Pe-
dro, é bom, acho ele um bom 
poeta, editor, embora ache o 
seu trabalho um pouco moroso. 
Acho que ele devia ser um pou-
co mais fl exível nos trabalhos. 
Apesar disso, ele é muito atento 
a todos aspectos de escrita, não 
deixa passar nenhum vírgula, 
nenhum aspecto gramatical, ele 
quer tudo no devido ponto “. 

silVino Miranda

Encontro literário junta Médicos e Remédios
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“O Galo Ruivo” de Aldino Muianga 
desenrola-se entre o meio rural e suburbano  

O Camões – Centro Cultural Português em Maputo e a Edi-
tora Cavalo do Mar lançaram na passada quinta-feira o livro 
“O Galo Ruivo”, de Aldino Muianga. A apresentação do livro 
foi feita pelo amigo, poeta e também fotógrafo Mário Forjaz 
Secca. O evento contou também com leituras de Ana Magaia.

O novo livro 
de Aldino 
Muianga é 
sempre mui-
to espera-

do da literatura moçambicana. 
Demorou algum tempo para 
ser lançado, mas nem sempre 
correr é chegar e todo aquele 
que é escritor deve ser paciente. 

Este livro é uma coletânea 
de contos que o próprio escri-
tor decidiu fazer a partir de vá-
rias histórias que ouvia no seu 
quotidiano e até mesmo no seu 
local de trabalho (hospital). 

Moçambique com a sua pu-
jança actual na literatura, não 
podia deixar de ter a sua con-
traparte de médicos escritores 
já conhecidos. Vinda da ciência 
em geral e da medicina em par-
ticular e estando modestamente 
ligado a literatura, existem sem-
pre pontes entre qualquer uma 
ciência e arte. A literatura não 
é apenas feita por pessoas que 
são formadas em letras ou artes. 

“Podia dizer, muitos médicos 
são escritores, ou muitos escrito-
res são médicos, o que acontece 

é que, nem todos médicos são 
escritores e nem todos escritores 
são médicos”, disse Mário Secca. 

“O Galo Ruivo” de Aldi-
no Muianga conta histórias de 
uma viagem ao tempo em que 
o escritor mergulha nas suas 
diversas licitudes do passado 
para transmitir a sua veia po-
ética. E Aldino Muianga não 
tem dúvidas que esta viagem 
o conforta e atiça para outras 
aventuras no mundo literário 
além-contos numa tentativa de 
busca de afi rmação artística.

O desenrolar das histórias 
dessa obra ocorrem entre vivên-
cias, interações culturais e sobre 
tudo na era pré colonial, ademais, 
são contadas histórias que ocor-
rem no meio rural e suburbano. 

O autor explica que, começou 
a escrever quando tinha apenas 
16 anos e tornou-se colaborador 
no jornal de parede coordenado 
pela “Mocidade Portuguesa” 
no liceu que frequentava. Nesse 
jornal publicou alguns poemas. 

“O escritor é um sujeito 
com 6 sentidos, os 5 que são, 
o olfato, o tato, paladar, audi-
ção, visão e o sexto é o alerta 
daquilo que o rodeia. O escritor 
deve fazer uma leitura de tudo 

aquilo que está no seu ambien-
te”, sublinha Aldino Muianga.

Aldino aos 16 anos, vi-

silVino Miranda

Ilú conforta almas carenciadas

Não obstante, 
o empenho 
incansável 
das igrejas 
no cumpri-

mento do seu papel, continua-
-se a se assistir na nossa so-
ciedade, situações de gente 
egoísta, materialista e cruel 
onde para alcançar os seus ob-
jectivos não pensa duas vezes 
em tirar a vida de um outro 
ser humano se assim o exigir.

É nesse contexto que a ar-
tista moçambicana Ilú tenciona 
confortar as vítimas do terroris-

mo e outras atrocidades no país 
com ênfase em Cabo-Delgado 
onde o fenómeno provocou 
mais de 850 mil deslocados 
e 4000 mortes propiciando a 
fuga de investimentos de gran-
des multinacionais que tem 
como foco a exploração do gás. 

No essencial, Ilú quer espa-
lhar uma mensagem de solida-
riedade para com os sofridos, 
juntando mais de 20 partici-
pantes, oriundos de Maputo e 
Gaza que para além do festival 
em si pretendem recolher do-
ações em produtos não pere-

cíveis para o apoio aos idosos 
em asilo na província de Gaza.

O festival incorpora uma 
feira de saúde, gastronomia, 
artesanato e outros produtos 
diversos numa iniciativa que se 
pretende ser contínua ou mode-
lo anual como forma de colo-
car o distrito de Chongoene no 
mapa cultural do país e não só.

O evento é uma actuação 
de artistas gospel de diversas 
confi ssões religiosas prove-
nientes dos distritos de :Chon-
goene ,Manjacaze e Chokwé e 
cidades de Xai-Xai e Maputo.

veu uma situação no subúrbio 

da sua cidade, aquilo que viu, 
transcreveu em um poema, 

como o mesmo conta, a veia 

da literatura nasceu com ele. 
“Penso que nasci poeta, mas 

essa veia foi secando por al-
guma razão. No entanto, sinto 
que há alguma coisa dessa veia 
a renascer e posso até adiantar 
que o meu próximo livro será 
um romance”, revelou o escritor.

Na sua explanação, Aldi-
no Muianga, apelou aos jovens 
escritores que fi zessem um 
exercício exaustivo de leitura 
e compreensão de escritos de 
outros autores e que tivessem 
muita cautela e calma em pu-
blicar, porque, “por vezes, a 
primeira publicação pode ser 
um cemitério para o escritor”.
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João Lourenço dá posse a Governo com 
vários repetentes e poucos estreantes

Presidente de Angola, João Lourenço, investiu novo 
Governo segunda-feira (19.09), e para isso escolheu uma 
equipa quase igual à anterior. Executivo tem 27 minis-
tros e 18 governadores, e apenas cinco são estreantes.

O presidente an-
golano, que 
e m p o s s o u 
esta segunda-
-feira (19.09) 

os novos membros do seu exe-
cutivo, disse que reconduziu 
a maioria porque integraram 
“uma equipa lutadora e vence-
dora”, encorajando, no início 
das novas funções, “a traba-
lhar mais e comunicar melhor”.

“Entendi reconduzir grade 
parte dos que integraram o an-
terior executivo pelo facto de 
terem pertencido a uma equipa 
que foi lutadora, mas sobretu-
do vencedora”, disse o recém-
-empossado João Lourenço no 
ato de investidura dos novos 
membros do seu executivo, que 
integra 27 ministros e 18 gover-
nadores, um para cada província 
angolana, que decorreu no Pa-
lácio Presidencial, em Luanda.

Uma equipa que, prosseguiu 
o chefe de Estado angolano, 
“trabalhou no meio de inúmeras 
adversidades, soube vencê-las, 
ultrapassá-las e fazer grandes 
realizações em prol do povo an-
golano, em prol do nosso país, 
daí o facto de terem sido pre-
miados com esta recondução”. 

Aos estreantes, desejou as bo-
as-vindas e “votos de muitos su-
cessos”, instando-os a serem hu-
mildes. “Ninguém nasce sabendo 

tudo, não obstante a formação 
académica que cada um possa ter. 
No trabalho aprendemos todos os 
dias, precisamos de ser humildes 
em reconhecer que não sabemos 
tudo. Aprende-se fazendo, come-
temos erros e desde que não sejam 
graves consideramos que são nor-
mais para desempenhar com zelo 
as missões que nos forem incum-
bidas”, salientou João Lourenço. 

Neste mandato, o lema é tra-
balhar mais, comunicar melhor”, 
vincou o chefe do executivo. 
“Precisamos começar a trabalhar 
mais, logo desde o início, para 
no fim podermos dizer ‘mis-
são cumprida, servimos bem o 
povo e a nação angolana”, disse.

Nos mesmos cargos

João Lourenço entregou o 
Governo de Luanda, a Manuel 
Homem, ex-ministro das Teleco-
municações, Tecnologias de In-
formação e Comunicação Social.

 Sílvia Lutucuta man-
tém-se na pasta da Saúde

Adão de Almeida é recondu-
zido como ministro de Estado e 
chefe da Casa Civil do Presiden-
te da República, tal como Ma-
nuel José Nunes Júnior, ministro 
de Estado para a Coordenação 
Económica do Presidente da Re-
pública, e Francisco Pereira Fur-
tado mantém-se como ministro 

de Estado e chefe da Casa Mili-
tar do Presidente da República.

Dalva Ringote Allen, ex-
-secretária de Estado da Eco-
nomia é promovida a minis-
tra de Estado e Área Social.

Permanecem inalterados nos 
cargos João Ernesto dos San-
tos, como ministro da Defesa 
Nacional, Antigos Combatentes 
e Veteranos da Pátria, Eugénio 
Cesar Laborinho, ministro do 
Interior, e Téte António, mi-
nistro das Relações Exteriores.

Marcy Cláudio Lopes, até 
agora na Administração do Ter-
ritório transita para a Justiça e 
Direitos Humanos, sendo substi-
tuído no cargo anterior por Dio-
nísio Manuel da Fonseca, que 
foi vice-governador para o setor 
Político e Social em Luanda.

Vera Daves de Sousa vol-
ta a ser ministra das Finanças, 

o mesmo acontece com Mário 
Caetano João, que mantém a tu-
tela da Economia e Planeamento, 
Teresa Rodrigues Dias, que con-
tinua na Administração Pública, 
Trabalho e Segurança Social, e 
António Assis, que se mantém 
com a Agricultura e Florestas.

Cerimónia de investidu-
ra do Presidente João Lou-
renço, na quinta-feira (15.09)

Victor Fernandes é recondu-
zido como ministro da Indústria 
e Comércio, Diamantino Pedro 
Azevedo, como ministro dos 
Recursos Minerais, Petróleo e 
Gás, Ricardo Viegas D´Ábreu, 
nos Transportes, João Baptista 
Borges, na Energia e Águas, e 
Felipe Zau, na Cultura e Turis-
mo, deixando de ter a tutela do 
Ambiente. Mantém-se também 
Maria do Rosário Sambo, no 
Ministério do Ensino Superior, 

Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Luísa Grilo, na Educação, 
e Sílvia Lutucuta, na Saúde.

Carmen Neto dos Santos 
nas Pescas e Recursos Marinhos

A bióloga Carmen Neto 
dos Santos estreia-se nas Pes-
cas e Recursos Marinhos, cuja 
tutela estava anteriormente 
fundida com a da Agricultura.

Carlos Alberto Gregório dos 
Santos, ascende a ministro das 
Obras Públicas, Urbanismo e Ha-
bitação, tal como Mário Augusto 
da Silva Oliveira, nas Telecomu-
nicações, Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação Social, 
Ana Paula do Sacramento Neto 
assume a Ação Social, Família e 
Promoção da Mulher, na Juventu-
de e Desportos fica Palmira Lei-
tão Barbosa.  Ana Paula de Car-
valho, ex-governadora de Luanda 
será a nova ministra do Ambiente.


