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Incerteza sobre normalização em
Cabo Delgado prevalece a curto prazo

Apesar dos indícios que apontam para a diminuição 
significava  do número de efectivos dos grupos armados de 
inspiração islâmica activos na provı́ncia de Cabo Delgado, 
para menos de 500 homens, sobretudo devido a deserções do 
último ano, persistem as informações credı́veis sobre recruta-
mento de jovens originários de Nampula.

Em 05 Dezem-
bro, um grupo 
de cerca de  20 
“voluntários” 
foi intercep-

tado pela polı́cia quando se 
dirigia para o distrito de Mo-
címboa da Praia, maioritaria-
mente originários dos distritos 
de Memba, Nacala e Mossuril. 
Fontes policiais referem que, de 
forma contı́nua, têm sido inter-
ceptados jovens que pretendem 
aderir aos grupos armados, a 
uma média de 20 por semana.

Os últimos meses do ano 
têm sido caracterizados pelo 
aumento de vı́timas mortais, em 
comparação com igual perı́odo 
de 2021, pela persistência 
de ataques esporádicos nos 
distritos norte de Cabo Del-
gado e pelo agravamento da 
situação nos distritos sul de 
Namuno e Balama, através da 
deslocação de células arma-
das para sul a partir de Chiure.

Os efeitos gravosos sobre 
os distritos do sul não se devem 
tanto à intensidade dos ataques 
quanto à permeabilidade do 
território face à ausência do Es-
tado, nomeadamente de Forças 
de Defesa e Segurança (FDS).

É reportado um total de 
12.500 refugiados originários 
de Namuno e Balama. Em 
Balama, o número de polı́cias 
(PRM) e de militares não ul-
trapassava, em finais de Outu-
bro, uma centena. O número de 
elementos de células armadas 
activas nesta região, por sua 
vez, não supera os 40 elemen-
tos, mas a mobilidade e liber-
dade de acção que revelaram 
durante mais de três semanas, 
sem oposição consistente, 
confirma a impreparação da 
organização das FDS. Várias 
aldeias foram atacadas e sa-
queadas em Balama, sem qual-
quer oposição por parte das 
FDS, tendo a população fugido 
para o mato e posteriormen-
te em direcção a Montepuez.

As células armadas segui-
ram a mesma direcção, aca-
bando por encontrar milı́cias 
locais (naparama) em Nai-
roto, distrito de Montepuez, 
onde eliminaram pelo menos 

10 membros destas em 27 de 
Novembro e 10 de Dezembro.

Os naparama são milı́cias 
voluntárias de auto-defesa, 
sem vı́nculo com o Estado, 
com tendências tribais e ani-
mistas (cumprem rituais tra-
dicionais “mágicos” que os 
convencem de que se tornam 
imunes ao fogo do inimigo).

As restantes milı́cias, for-
malmente “forças locais”, em 
Mueda, por exemplo, são en-
quadradas (armadas) pelo Es-
tado para actuar como alerta 
precoce nas aldeias mais isola-
das dos distritos do norte. O seu 
carácter provisório tem sido 
destacado pelos responsáveis 
do sector das Defesa, nomea-
damente pelo próprio ministro 
Cristóvão Chume, que subli-
nhou a necessidade de enqua-
drar e regular estas milı́cias.

As milı́cias populares for-
madas para defender as al-
deias de ataques das células 
armadas começam a sofrer 
baixas significativas devido à 
falta de preparação dos seus 
membros. A respectiva eficá-
cia como força de protecção 
complementar às FDS levan-
ta reticências crescentes entre 
chefias policiais e militares.

Os distritos estratégicos de 
Mocimboa da Praia e Palma 
encontram-se gradualmente 
estabilizados, com registo de 
poucos incidentes armados nos 
últimos meses. A zona próxima 
do rio Messalo (sul do distrito 
de Mocı́mboa e de Muidumbe) 
é ainda uma base de rectaguar-
da e de refúgio para células que 
actuam nessa região. Muidum-
be, Nangade e Macomia con-
tinuam a ser distritos crı́ticos, 
onde se regista a persistência 
de ataques sobre aldeias, “ma-
chambas” (zona de cultivo) e 
patrulhas militares das FADM 
e da força da SADC (SAMIM).

As zonas controladas pelos 
militares ruandeses da RDF 
são aquelas onde maior ı́ndice 
de regresso das populações se 
tem registado, nomeadamente 
Mocı́mboa e Palma, em virtude 
de um processo mais avançado 
de retoma de alguns serviços 
públicos básicos como centros 

de saúde, escolas e acessos, 
permitindo a reabertura de pe-
quenos negócios e de activi-
dades agrı́colas e piscatórias.

A população permanece 
renitente em distanciar-se das 
principais localidades por falta 
de segurança e face aos ante-
cedentes (ataques esporádicos 
sobre agricultores) mas tem 
sido receptiva aos militares 
ruandeses, pedindo mesmo 
o reforço da presença destes.

Quissanga é o distrito com 
maior ı́ndice de normalização 
entre os vários na provı́ncia. 
A actividade piscatória esta 
igualmente a normalizar em 
Palma, Mocı́mboa e Quis-
sanga, ao contrário de Ma-
comia e Muidumbe. Persis-
tem ofensivas esporádicas 
no arquipélago das Quirim-
bas, limitando a mobilidade 
dos pescadores tradicionais.

Apesar disso, os serviços 
públicos permanecem insufi-
cientes. As escolas do ensino 
secundário funcionais estão 
sobretudo concentradas nas se-
des dos distritos, com excesso 
de alunos.  No ensino primário, 
a situação é semelhante com 

a reabertura de escolas, so-
bretudo nas sedes distritais 
de Macomia, Nangade, Pal-
ma, Muidumbe e Quissanga. 

Ao nı́vel dos serviços de 
saúde, fortemente afectados 
pelo conflito por serem alvos 
privilegiados dos grupos ar-
mados, estão ainda essencial-
mente reduzidos às sedes dis-
tritais, faltando medicamentos 
e equipamentos médicos. A 
insuficiência de centros de saúde 
funcionais tem sido parcialmen-
te compensada por brigadas 
móveis e por ONGs. Água e 
saneamento estão a ser recu-
perados, mas a um ritmo lento.

O pequeno comércio começa 
a emergir nas sedes distritais e 
o fluxo comercial está reaberto 
em Palma e na região de Mue-
da. Pemba mantém-se como o 
principal centro comercial da 
provı́ncia, por enquanto a única 
região/ distrito sem ataques dos 
grupos armados, embora em 
estado de alerta permanente.

O Ruanda tem garantido 
um apoio da União Europeia 
de EUR 20 milhões destina-
do a financiar o contingente da 
RDF destacado em Cabo Del-

gado. Fontes militares apontam 
para um acréscimo de unida-
des de combate compostas por 
300 militares de infantaria e 
forças especiais, aumentando 
o contingente para c. de 2.800 
militares e polı́cias da Rwan-
da National Police (RNP). O 
número de polı́cias não deverá 
exceder os 30, empenhados 
em acções de formação da 
polı́cia (PRM) em Maputo.

Os reforços da RDF deverão 
actuar fora das zonas sob a sua 
responsabilidade, em apoio às 
FADM. Os batalhões da infan-
taria, forças especiais e polı́cia 
militar da RDF estão sobretu-
do colocados nos distritos de 
Mocı́mboa da Praia, Palma (in-
cluindo Afungi), Nangade e Mui-
dumbe. A excepção da cidade 
– distrito de Pemba, registam-se 
ataques das células armadas nos 
restantes distritos da provı́ncia, 
nomeadamente contra patru-
lhas militares aı́ destacadas, 
apesar de o Presidente ruandês 
ter afirmado recentemente que 
a situação de segurança está 
controlada nas regiões sob a 
responsabilidade das RDF.

 (Zambeze/África Monitor)
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O Presidente da República anunciou em sede da Assem-
bleia da República que não haverá décimo terceiro salário 
para os funcionários públicos, pois o Estado está impossibi-
litado para o efeito. O Chefe de Estado que falava no âmbito 
do informe geral sobre o estado da nação declarou que a 
situação da nação é de estabilização e de renovado optimismo 
face aos desafios internos e externo.

Filipe Nyusi desta-
cou vários aspectos 
que marcaram o 
ano de 2022, tendo 
afirmado que a reto-

ma da confiança com as instituições 
da Bretton Woods nomeadamente 
o Fundo Monetário Internacio-
nal, Banco Mundial e Millenium 
Challenge permitiu que recuperas-
se a reputação da imagem do país. 

O Chefe de Estado reconheceu 
ainda que apesar dos desafios que 
marcaram o ano de 2022 há razões 
para que nos orgulhemos das rea-
lizações conseguidas no presente 
ano a findar . Passou também em 
revista a situação do terrorismo, 
tendo destacado que no presen-
te ano, o governo concentrou-se 
no restabelecimento da segurança 
das zonas afectadas pelo terroris-
mo com o empenho das forças de 
defesa e segurança, do Ruanda 
e da SADC que tendem a impe-
dir o progresso do terrorismo em 
alguns pontos da província de 
Cabo-Delgado, Niassa e Nampula. 

“ Fomos capazes de prestar 
mais assistência humanitária há 
mais de um milhão de população 
deslocada internamente “ esclare-
ceu para quem o governo tem esta-
do a assegurar o retorno voluntário 
das populações deslocadas agora 
estimada em 198 mil pessoas para 
as zonas de origem, sendo que na 
mesma o governo tem estado a cons-
truir as infra-estruturas em zonas 
cuja segurança está restabelecida.

Em relação ao processo de 
Desmobilização Desmilitariza-
ção e Reintegração (DDR) dos 
homens residuais da Renamo, 
Filipe Nyusi destacou que fo-
ram encerradas no presente ano 
as bases militares de Cuamba na 
província do Niassa, Mocuba, 
Morrumbala, na Zambézia e o 
governo está preparado para qual-
quer momento atingir a meta de 
desmobilização dos 5221 antigos 
guerrilheiros da Renamo e o encerra-
mento de 16 bases militares em falta.

“É preciso partilhar essas 
experiências com outras 

geografias do mundo“ disse 

Filipe Nyusi sublinhou ain-
da que juntamente com o partido 
Renamo está se estudar a criação 
de uma pensão para aquele gru-
po de modo que se possam inte-
grar na sociedade de forma digna 
e produtiva. Contudo, é preciso 

ter sustentabilidade para o efeito.
A par disso, Filipe Nyusi anun-

ciou ainda durante o informe a neces-
sidade da criação de uma comissão 
consultiva de eleições envolvendo 
todas sensibilidades da sociedade. 

Este grupo terá a missão con-
forme sublinhou Nyusi de a perti-
nência das eleições distritais para 
o ano de 2024 e o resultado será 
submetido a casa do povo, pois 
no entendimento do estadista mo-
çambicano urge desenvolver uma 
democracia sólida e sustentável 
capaz de unir os moçambicanos 
naquilo que é essencial evitando 
atritos naquilo que nos pode dividir.

Entretanto, reagindo ao infor-
me sobre o estado geral da nação, 
algumas vozes entrevistadas pelo 
Zambeze entendem que a comu-
nicação do chefe do estado, Filipe 
Nyusi foi ao encontro das expec-
tativas dos moçambicanos, tendo 
que em conta que o chefe do es-
tado fez uma descrição de todos 
aspectos que sucederam no cor-
rente ano. Outros destacam que o 
informe só foi um formalismo do 
estadista moçambicano em res-
peito ao comando constitucional, 
dai que o discurso não superou as 
expectativas dos moçambicanos.

Informe irrealista-Renamo

Para o porta-voz do partido 
Renamo, José Manteigas o infor-
me sobre o estado geral da nação 
é tão irrealista quanto aos outros 

informes que são apresentadas em 
sede da assembleia. A Assembleia 
da República é um espaço de con-
vergência dos moçambicanos, daí 
que havia inúmeras expectativas 
no seio dos moçambicanos sobre 
a avaliação do ano prestes a findar. 

“ Esperava-se uma avaliação 
objectiva e consentânea com a 
realidade e o relatório não trou-
xe isso” descreveu José Mantei-
gas acrescentando que o custo de 
vida no presente ano foi violento 
e os moçambicanos sentem na 
pele a ponto de há alguns me-
ses atrás tenha havido uma in-
tenção de manifestação popular.

“ A subida dos preços dos 
combustíveis provocaram outros 
aumentos. Numa situação des-
sas não se pode depreender que 
houve sustentabilidade na conten-
ção do custo de vida” sublinhou.

Relativamente ao sucesso das 
Forças de defesa e segurança no 
âmbito do restabelecimento da 
segurança Manteigas é céptico 
quanto a essa realidade, sendo 
que há informações segundo as 
quais os ataques continuam mui-
to embora de forma esporádica

Quanto a criação de uma comis-
são para avaliar a pertinência das 
eleições distritais, Manteigas asse-
gura que esse comando emana dos 
entendimentos entre o governo e o 
partido Renamo, dai que o processo 
deve ser irreversível sob pena de se 
estar a contrariar a lei mãe. A fonte 
diz que seria de bom-tom que o che-
fe do Estado em consideração ao 
falecido líder da Renamo, abordas-
se essa intenção em fórum próprio 
dado que a Renamo é sempre aber-
to ao diálogo não sendo favoráveis 
a comentários em praça pública. 

Tal como o porta- voz da Re-

namo, o presidente do partido 
PODEMOS, Albino Forquilha o 
informe sobre o estado geral da 
nação é muito descritivo ou seja 
traz a nu os aspectos que o gover-
no tentou fazer não sendo analí-
tico sob ponto de vista das raízes 
para que o Estado moçambicano 
continua em guerra, pobreza, as 
manifestações sociais entre outras.

Esses são os aspectos, os quais 
devia o chefe do Estado ater-se a 
eles. Por exemplo, Albino Forqui-
lha refere que a convulsão a volta 
da tabela salarial única (TSU) pelas 
classes profissionais devia ser maté-
ria para o relatório do chefe do Esta-
do. Contudo, não trouxe e o gover-
no não quer assumir a culpa. É um 
informe com cariz eleitoralista que 
não condiz com a realidade o que 
é penoso para os moçambicanos. 

Sobre a matéria que versa as 
eleições distritais, Albino Forquilha 
diz tratar-se de uma matéria confli-
tuosa, sendo que a lei que aprovou 
as eleições distritais para a 2024 
mereceu um debate e recolha de vá-
rias opiniões e concluiu-se que de-
via ir a aprovação. Como é que hoje 
levanta-se a necessidade de auscul-
tação através de uma comissão que 
será criada para o ano? Indagou a 
fonte para quem seria defraudar 
toda uma confiança criada entre 
as partes signatárias do acordo de 
paz, isto é: o governo e a Renamo.

“ Penso que a Frelimo já fez 
uma análise e concluiu que te-
ria problemas para ganhar os 
próximos pleitos, por isso le-
vanta esse problema” disse

Discurso acertado e coerente - 
Frelimo

O escritor Emídio Xavier en-
tende que os moçambicanos aco-
lheram com muita satisfação o 
informe do chefe do Estado que 
apesar de conter decisões que pre-
cisaram de muita coragem da parte 
do chefe do Estado. Os moçam-
bicanos compreendem no enten-
dimento da fonte que as medidas 
tomadas são fundamentadas den-
tro do contexto sócio económico 
para melhorar a vida dos cidadãos. 

Por exemplo a falta de con-
dições objectivas para o paga-
mento do 13 salário aos funcio-
nários públicos é resultado do 
reconhecimento do esforço do 
governo para a materialização da 
tabela salarial única já em vigor. 

A reposição da segurança em 
zonas afectadas pelo terrorismo 
acarreta enormes custos sob ponto 
de vista de logística vai daí que jus-
tificam a compreensão da decisão. 

Quanto a criação de um grupo 
de estudo para a viabilização das 
eleições distritais, Xavier realçou 
que se tratou de uma decisão acer-

tada, tendo em conta que não se 
pode avançar de uma forma cega 
para as eleições distritais sob ris-
co de criar-se mais obstáculos os 
cidadãos. O chefe do estado mos-
tra uma ponderação nesse sentido. 

Para Romário Alves o informe 
é demasiado positivo na medida 
em que reflecte aos aspectos que 
ocorreram no país. Romário Al-
ves destacou que a recuperação da 
imagem do país ao nível interna-
cional vai permitir maior atracção 
de divertimentos o que consequen-
temente gera desenvolvimento. “ 
São esses destaques sem descurar 
a reposição da segurança nos distri-
tos afectados pelo terrorismo com 
tentáculos internacionais”  disse

Romário Alves entende que 
a estratégia do governo incluindo 
das tropas da SADC e do Ruanda 
está fragilizar os terroristas e as po-
pulações estão a regressar as suas 
zonas de origem. Este informe foi 
de muita coragem, realístico e con-
sentâneo do que estamos a viver.

Informe insonso 

Por último o Movimento De-
mocrático de Moçambique através 
do seu porta-voz Ismael Nhacucue 
entende que os grandes problemas 
que preocupam os moçambicanos 
era de bom tom que o chefe de Esta-
do fizesse uma radiografia concreta 
de questões como raptos, crime or-
ganizado, contrabando de drogas, 
corrupção, problemática do TSU, 
custo de vida e descentralização 
entre outros devia o chefe de Es-
tado ter trazido com objectividade.

O povo tinha uma expectativa 
de ouvir as soluções desses proble-
mas que pudessem ocorrer nos pró-
ximos tempos. Mas, o chefe do Esta-
do trouxe um relatório sem soluções 
a vista com discurso contraditório. 

Para o chefe de Estado diz que 
a economia está crescer. No entanto 
o mesmo governo diz que não vai 
pagar o decimo terceiro  salário. 
É controverso entre o crescimen-
to económico e o não pagamento 
não se percebe. O chefe de Estado 
tem acesso a toda informação pri-
vilegiada e não pode, hoje na últi-
ma semana dizer que não haverá 
13 salário depois de informar que 
vários indicadores económicos 
mormente o crescimento e expor-
tação do gás há uma expectativa 
de que a economia está crescer.

A implementação da TSU ain-
da não está esclarecido porque há 
funcionários que ainda não tiveram 
seus ordenados do mês de Novem-
bro, como vão pagar o réveillon?

O povo quer soluções, se-
gundo Nhacucue não se per-
cebe porquê o DDR não entra 
em desfecho tendo em conta a 
falta de recursos para o efeito.

Não há 13º salário na função pública
Enquanto pais regista crescimento económico, PR anuncia
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Liberdade de imprensa 
sob “garrote” do regime

A polı́tica do regime para a comunicação social tem 
vindo a ser sujeita a “reorientações” que meios devidamente 
habilitados consideram destinadas a atingir fins considera-
dos próprios de uma cultura de mais apertado controlo da 
imprensa. Entre os referidos fins avultam os seguintes:

Expandir o al-
cance público 
do sector da 
comunicação 
social sob 

sua alçada (governo e parti-
do); velar pela compatibili-
dade dos seus conteúdos com 
os seus interesses polı́ticos.

Reduzir a influencia dos 
órgãos privados e/ou infor-
mais, em especial os instalados 
em plataformas on-line, em 
geral considerados adversos.

Uma nova estação de 
televisão, Girassol, consabida-
mente ligada ao MPLA, entrou 
em funcionamento em NOV, 
aproveitando para tal estrutu-
ras da ZAP. Apresentada como 
parte de uma rede que inclui 
uma rádio, portal de notı́cias 
e redes sociais. A TV Zimbo 
tem vindo a afastar-se da li-
nha de relativa independência 
editorial que a identificou 
até o grupo de que fazia par-
te, Media Nova, ter passado 
para o controlo do governo.

O sector privado, também 
conhecido por independente, 
é alvo de pressões do regime 
aparentemente calculadas para 
os levar à exaustão e/ou à auto-
desistência – objectivo consi-
derado facilitado pela crónica 
penúria financeira de todos os 
seus órgãos. Os chamados pro-
jectos televisivos (Camunda 
News, p.ex), são os órgãos mais 
visados. As referidas pressões 
assumem carácter diverso:

Medidas burocráticas 
ou administrativas: veri-
fica-se que nem sempre 
condizem ou constituem 
extrapolações de leis/normas 
invocadas por agentes de ser-
viços do Estado para as aplicar.

Acções encobertas; de 
pendor coactivo, visam inti-
midar/exasperar indivı́duos, 
especialmente jornalistas; são 
conduzidas por órgãos do apa-
relho de segurança, SINSE em 
particular, articulados com o 
“centro de decisão da tarefa”.

impopularidade actual do 
partido, apontada como cau-

sa dos sobressaltos por que 
passou nas últimas eleições 
(superados graças à fraude), 
é também consequência do 
papel dos “meios indepen-
dentes”, redes sociais inclusi-
ve, na ofuscação da sua ima-
gem e, ao mesmo tempo, no 
enaltecimento da oposição, 
representada pela UNITA.

E igualmente reconhecido 
que JOÃO LOURENÇO (JL) 
foi o principal visado des-
sa acção, razão pela qual se 
considera que a sua figura se 
apresenta mais desgastada que 
a do próprio partido. O contro-
lo do sector da comunicação 
social em geral que o regime 
se propõe alcançar tem por 
finalidade imediata conter o 
desprestı́gio da imagem de 
JL e lançar a sua recuperação.

MPLA, Gabinete de Es-
tudos e Análises Estratégicas 
(GEAE) e Ministério das Tele-
comomunicações, Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
Social (MINTTICS), são os 
entes do regime que em maior 

escala intervêm na definição o 
e condução das polı́ticas e/ou 
medidas para a comunicação 
social – agindo isoladamen-
te ou em concertação en-
tre si. A representação do 

MPLA cabe ao secretário do 
Bureau Político (BP) para 
a Informação ou ao SG.

Os seus titulares são iden-
tificados por um “espı́rito de 
zelo” no culto da lealdade a 
JL Outros traços do seu perfil:

-RUI FALCÃO, secretário 
do BP/MPLA para a 
Informação; descrito como 
indivı́duo sensato em am-
bientes privados, amiúde as-
sume em público posições 
radicais/truculentas, nomea-
damente contra a oposição.

-NORBERTO GARCIA, 
director do GEAE; identificado 
por sentimentos de aversão ao 
lı́der da UNITA, ADALBER-
TO COSTA JUNIOR (ACJ).

MÁRIO DE OLIVEIRA, 
titular do MINTTICS; apre-
sentado como “indefectı́vel” 
de JL; quadro dirigente de 
uma subsidiária da Sonangol, 
MS Telecom até ser chama-
do para as actuais funções; 
cabe-lhe o contacto corrente 
com os directores dos órgãos 
públicos tendo em vista 

transmitir-lhes “orientações”.
As polı́ticas “menos cla-

ras” do regime em relação à 
comunicação social são igual-
mente facilitadas por aquilo 
que se considera ser a “indife-

rença” revelada pela Entidade 
Reguladora para a Comuni-
cação Social (ERCA). REGI-
NALDO SILVA, membro da 
ERCA, revelou publicamente 
que algumas preocupações 
por si próprio apresentadas à 
plenária do órgão no que con-
cerne à liberdade de imprensa, 
foram acolhidas evasivamente.

Os jornalistas angola-
nos, contando para tal com o 
apoio de organizações da so-
ciedade civil, entre as quais o 
MISA-Angola, convocaram 
para 17.DEZ, Luanda, uma 
manifestação pública de protes-
to contra o propósito de limitar 
a liberdade de imprensa que as-
sociam ao carácter interventi-
vo/controlador que referenciam 
na actual conduta do regime 
para com a comunicação social.

Os media públicos, também 
chamados “do governo”, se-
guem uma linha editorial no-
toriamente alinhada com os 
interesses do regime. Os inde-
pendentes ou informais são em 
geral contestatários, variando 

a intensidade do fenómeno de 
órgão para órgão. O diferente 
tratamento dado pelo regime 
aos órgãos e profissionais do 
sector, varia conforme per-
tençam a um ou outro grupo.

A saber: 
- Os media públicos não 

conhecem situações de penúria 
financeira nem falta de es-
truturas ou meios técnicos 
para o exercı́cio da sua acti-
vidade; os seus profissionais 
são normalmente cativados 
através de estı́mulos materiais 
e boas condições de trabalho. 

- A imprensa indepen-
dente está sujeita a pressões 
do regime visando criar-lhes 
dificuldades, os seus profis-
sionais são sujeitos a acções 
de exclusão e coerção, com o 
fim inferido de os intimidar.

A intimidação de jornalistas 
do sector independente, asso-
ciadas à intenção de os quebran-
tar, é feita através da imposição 
discricionária de normas legais, 
mas também com o recurso a 
“acções encobertas” levadas a 
cabo por operativos do SINSE 
ou seus “agenciados”. Entre 
estas figuras casos de ame-
aças à integridade fı́sica ou 
manifestações de violência con-
tra os mesmos e suas famı́lias.

O Sindicato dos Jornalis-
tas de Angola (SJA) foi recen-
temente alvo de dois assaltos 
sucessivos, levados a cabo 
com o emprego de “técnicas 
apuradas”. A ocorrência foi 
geralmente vista como desti-
nando-se a intimidar os jor-
nalistas “não alinhados com o 
regime”. Ao SJA é geralmente 
reconhecida uma atitude de 
independência institucional 
– reputação em larga escala 
devida ao perfil profissional 
de todos os que o dirigiram.

A manifestação de protesto 
que se avizinha é uma inicia-
tiva do SJA na pessoa do seu 
actual presidente, TEIXEIRA 
CÂNDIDO. Entre as persona-
lidades que se solidarizaram 
com a iniciativa conta-se LUI-
SA ROGÉRIO, presidente da 
Comissão da Carteira e Ética 
dos Jornalistas (CCE), que 
no passado presidiu ao SJA.

Na sua campanha para 
as primeiras eleições presi-
denciais a que se apresentou, 
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2017, JL defi niu-se a si pró prio 
como defensor de uma maior 
liberdade de imprensa no paı́s 
– objectivo ao qual associou 
uma “cultura do contraditó rio”, 
baseada no debate entre 
indivı́duos com pensamentos 
e posiçõ es diferentes sobre as-
suntos de interesses geral. O 
inı́cio do seu mandato coinci-
diu, de facto, com uma aber-
tura da comunicaçã o social.

Da situaçã o actual, re-
sultado de um progressivo 
retrocesso, fazem parte reali-
dades como a marginalizaçã o 
ou mesmo a ignorâ ncia a que 
sã o votadas organizaçõ es de 
existê ncia legal, mas mal tole-
radas pelo governo. A oposiçã o 
partidá ria é  sistematicamente 
discriminada e os sindicatos, 
quando protagonistas de acçõ es 
reivindicativas, ignorados pela 
comunicaçã o social pú blica.

A comparaçã o feita entre 
JL e o seu antecessor, JOSÉ 
EDUARDO dos SANTOS 
(JES) també m é  favorá vel a 
este no plano da comunicaçã o 
social. P ex, as queixas apre-
sentadas pela oposiçã o a JES 
no que toca à  marginalizaçã o 
a que a comunicaçã o social 
pú blica a votava, mereciam 
mais pronto atendimento do 

que o verifi cado por efeito de 
queixas semelhantes poste-
riormente apresentadas a JL.

As tendê ncias reveladas 
por JL no que concerne ao 
controlo da comunicaçã o so-
cial pelo regime (antes, pelo 
partido) nã o sã o consideradas 
apenas produto de instintos/
motivaçõ es de conservaçã o do 
poder. Quando, antes, exer-
ceu cargos partidá rios como 
os de secretá rio do BP para a 
Informaçã o ou SG, JL já  dedi-
cava especial atençã o ao con-
trolo da comunicaçã o social.

A sua passagem pelo se-
cretariado do BP para a 
Informaçã o é  lembrada pelo 
cará cter considerado “cons-
tante e incisivo” das suas 
intervençõ es na actividade dos 
ó rgã os de comunicaçã o social 
tutelados pelo governo. Do zelo 
entã o revelado por JL faziam 
parte gestos descritos como 
sendo de “subserviê ncia” em 
relaçã o a JES; considerava-se a 
si pró prio como uma espé cie de 
“guardiã o” da imagem de JES.

A contestaçã o a JL no in-
terior do MPLA tem vindo 
a acentuar-se, havendo mes-
mo aná lises de acordo com 
as quais tal evidê ncia tende a 
manter-se e, eventualmente, 

a avolumar-se. Principais ar-
gumentos em que a narrativa 
dos contestatá rios se apoia:

- Polı́ticos: é  um lı́der de 
fracas qualidades; o revé s so-
frido pelo MPLA nas ú ltimas 
eleiçõ es, AGO, “comprovou” 
o estado de enfraquecimento 
em que “o partido” mergulhou 
devido à  sua fraca liderança e a 
erros polı́ticos e outros em que 
incorreu e nos quais reincide.

- Morais: as suas “bandei-
ras” do combate à  corrupçã o 
e da boa governaçã o consti-
tuem instrumentos que “cini-
camente” usa para promover 
ajustes de contas e purgas in-
ternas de cará cter selectivo 
e em razã o das quais poupa 
aqueles que lhe interessa pou-
par, incluindo a si pró prio.

O surgimento recente de 
sinais de reavivamento de uma 
campanha do antecedente, mas 
esmorecida no perı́odo eleito-
ral, com o fi m de afastar ACJ 
da liderança da UNITA, deu 
azo a novas acusaçõ es a JL 
por parte dos seus adversá rios 
internos. Consideram que 
JL, ao qual atribuem a men-
toria da operaçã o, está  a in-
correr num erro polı́tico pelo 
qual o MPLA já  foi pena-
lizado. (África Monitor)

Bernardino 
Rafael está 
na boca 
do povo, 
não só 

pelo seu cometimento no 
comando da Polícia da Re-
pública, mas também pelo 
seu altruismo na arte de es-
crever. Na obra LIDERAN-
ÇA, garatujou as palavras 
que se seguem, sobre qual 
dever ser o papel da juven-
tude na manutenção da paz 
e da garantia da  segurança 
pública. Pela pertinência 
e actualidade de que se re-
veste o tema, delicie-se caro 
leitor.”Estamos a falar da 
manutenção da paz. O que 
é afi nal a manutenção da 
paz? Manter signfi ca pre-
servar. Preservar para que 
as pessoas vivam em paz. E 
porque este papel de manter 
atribui- se à juventude, vis-
to ser uma idade de muita 

ansiedade é fácil esta mes-
ma faixa etária embarcar na 
sua manipulação e deixar 
de mantê- la, provocando 
situações que possam pro-
piciar a alteração daordem, 
e consequentemente des-
controlarmos a manutenção 
da paz. Nosdias que correm, 
o debate  sobre o papel da 
juventude na manutenção 
da paz constitui conversa 
de todos os segmentos da 
sociedade. É conversa uni-
versal porque o mundo, a 
sociedade, as nações,estão 
claras de quem deve dar 
continuidade à garantia e 
manutenção da paz e à ju-
ventude. Só a juventude 
é que consegue garantir e 
continuar com os ideiais 
dos seus pais, avós e outras 
gerações. Como podem per-
ceber, a juventude constitui 
a maior parte da população 
mundial, e por esta razão, 

as sociedades devem pres-
tar as suas atenções nela. 
Em 2015, as Nações Uni-
das fi zeram uma análise 
exaustiva sobre o papel da 
juventude namanutenção da 
paz, tendo por conseguin-
te adoptado uma resolução 
denominada 2250 versando 
sobre a matéria. Esta reso-
lução defi ne com clareza o 
que a juventude deve fazer 
para manutenção da paz, e 
esta resolução obriga os pa-
íses membros a adoptarem 
estratégias e programas 
com vista a acolher as pre-
ocupações da juventude, e 
assegurar que esta partici-
pe namanutenção da paz  
nos seus respectivos paí-
ses. Por isso se recomenda 
grandemente a resolução 
2250, para prestar maior 
atenção nesta camada, pois 
é nesta faixa que ocorrem 
os vícios e outras exigên-

cias que as na-
ções não tem 
c a p a c i d a d e 
de as satis-
f a z e r . E s t a 
idade pre-
cisa de for-
mação, de 
instrumen-
tos tecno-
lógicos de 
ponta. É 
uma ida-
de de pre-
ocupações e 
muitos desejos, 
daí que os paí-
ses devem ter em 
atenção educá- la, 
mantê-la e organizá- 
la para dar continui-
dade às aspirações de 
manutenção da paz que 
é o almejo do mundo”.

*Extraído da obra 
de Bernardino Rafael 
sobre LIDERANÇA

Bernardino Rafael, comandante geral da PRM

cias que as na-
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cisa de for-
mação, de 
instrumen-
tos tecno-
lógicos de 
ponta. É 
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de de pre-
ocupações e 
muitos desejos, 
daí que os paí-
ses devem ter em 
atenção educá- la, 
mantê-la e organizá- 
la para dar continui-
dade às aspirações de 
manutenção da paz que 
é o almejo do mundo”.

*Extraído da obra 
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sobre LIDERANÇA

A visão do El comandante sobre o papel
da juventude na manutenção da paz*

Por ocasião da quadra festiva, designada-
mente Dia da Família e Passagem de Ano, a 
Empresa Novo Media, SARL comunica a in-
terrupção da distribuição do Jornal Zambeze 
a partir do dia 22 de Dezembro do corrente 
ano, cuja retoma da edição será no dia 19 de 
Janeiro do ano 2023. No entanto, informa-
mos que os serviços de administração não 
serão interrompidos, convidando deste modo 
os clientes que ainda não regularizaram as 
assinaturas para proceder a sua renovação.

Desejamos a todos os leitores um Feliz 
Natal e próspero 2023.

Maputo, 23 de Dezembro de 2022
A Direcção Editorial

Interrupção por ocasião da quadra festiva
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Estamos falan-
do ainda da 
Po l igamia , 
uma realidade 
existencial no 

nosso seio, independentemen-
te dos novos conceitos senão 
mesmo preconceitos ou até pa-
radigmas; há os que advogam 
a Poligamia olhando para o as-
pecto estatístico, que as mulhe-
res em todas as sociedades no 
mundo estão em número muito 
elevado que os homens, e isto 
é um facto irrefutável, que dis-
pensa discussões e debates; as 
parteiras e parteirosde todas 
as instituições formais e infor-
mais, civilizadas e tradicionais 
podem testemunhar este facto, 
de elevado número de nasci-
mentos de meninas em relação 
a meninos, e depois se seguem 
as conhecidas razões que exter-
minam os de sexo masculino, 
de entre as quais os trabalhos 
pesados de alto risco, as guer-
ras, as aventuras. Os últimos 
dados estatísticos do nosso país 
dão a entender que um homem 
está para sete mulheres, e há 
países onde, em termos estatís-
ticos, um homem está para dez 
ou treze mulheres. Aliás países 
há que, através da legislação, 
estabelecem a relação Políga-
ma como um vínculo conjugal 
normal na sociedade, defendido 
por lei, pelas instituições e por 

toda a sociedade, e os homens 
e as mulheres são orientados, 
educados a compreenderem 
e a aceitarem essa condição 
como aqueles que compreen-
dem e aceitam a monogamia.

Um fi lósofo alemão sobeja-
mente conhecido terá afi rmado 
que a monogamia não é uma 
relação natural, do ponto de vis-
ta conceptual e prático, pois são 
poucas as espécies animais que 
conseguem viver toda a vida ou 
um tempo relativamente longo 
com um único parceiro, muitas 
espécies, e a humana em parti-
cular, têm uma propensão para 
a Poligamia, mesmo as mulhe-
res têm essa tendência, neste 
caso para a Poliandria, a con-
dição dalgumas mulheres vive-
rem em comunhão com mais 
de um parceiro em simultâneo. 
O dia-a-dia nos tem revelado 
isso, relatos de problemas de 
traições entre casais chegam-
-nos de todas as direcções, en-
tre todos os estratos sociais, até 
nas casas sagradas e de altas 
nobrezas isso ocorre. Haverá 
quem queira distinguir Poliga-
mia e Poliandria com o adulté-
rio, mas a diferençanão passam 
de puro exercício conceptual, 
porque na prática é uma Poli-
gamia não assumida ou então 
um abuso e violação de outras 
relações, que é uma situação 
muito perniciosa que a Poliga-

mia em si, classifi cada como 
crime em outras sociedades. 

Pouco nos importa dissertar 
sobre como a Poligamia come-
ça a ser vista como um mal, 
como uma relação indesejável 
e não recomendável, e como a 
monogamia surge como mode-
lo de relacionamento conjugal, 
interessa-nos sim perceber este 
paradoxo social, de tantos que 
há, negar e diabolizar a Poliga-
mia nos discursos todos, mas 
pratica-la na vida real. Há uma 
verdade que todos enxergam e 
sabem, os problemas existem 
em todos os relacionamentos 
sociais, sejam profi ssionais, 
ideológicos, religiosos, familia-
res, conjugais e tantos outros, é 
a natureza de relacionamentos 
que envolvem mais do que 
duas pessoas. Há confl itos e 
desentendimentos graves e le-
ves entre casais monogâmicos 
e Poligâmicos, não passa de 
errónea a ideia de que há mais 
problemas nos casamentos 
Poligâmicos que nos monogâ-
micos, as instituições policiais 
e judiciárias podem testemu-
nhar esse facto, das ocorrências 
que dão entrada nas esquadras 
e postos policiais, das soli-
citações de divórcio que são 
analisadas e decididas pelos 
juízes; sabemos de sociedades 
conhecidas como legalmente 
monogâmicas que quotidia-

namente recebem e decidem 
divórcios ou separações de 
centenas e centenas de casais, 
por motivos até de manifes-
tação indiscreta de Poligamia 
por parte de um ou de ambos 
os cônjuges, o que se chama 
adultério ou traição. Por isso, 
os problemas não estão ape-
nas nas relações poligâmicas. 

Em tudo na vida o que vale 
é a compreensão e a consciên-
cia dos compromissos que se 
assumem. Muitos se envolvem 
em uma dada relação sem a 
plena consciência e entendi-
mento do que se lhe espera e do 
que se lhe será exigido ser, ou 
muitos, depois dalgum tempo, 
decidem ignorar ou minimizar 
tudo isso e desafi ar, à risca, o 
seu comprometimento; e isso 
ocorre tanto na relação mono-
gâmica quanto na Poligâmica. 
No passando, somos testemu-
nhas muitos de nós, conhe-
cemos relações poligâmicas 
exemplares, alegres, trabalha-
doras e educadoras, que gera-
ram fi lhos às dezenas e criaram 
património e riqueza (não à 
moda ocidental) que permitiam 
um equilíbrio, coesão e harmo-
nia familiar. Então o problema 
não é a Poligamia, mas sim as 
ideias universalistas, os prin-
cípios de todos sermos iguais 
e fazermos conforme o pensa-
mento de alguém, de um gru-

po que se quer que se entenda 
como exemplo universal. Por 
isso, muitos se apegam à Bíblia 
Sagrada, no entanto Deus or-
denou ao Povo de Israel, povo 
com o qual Deus havia estabe-
lecido uma aliança que se ca-
sasse com um único parceiro, e 
isso é consequência de algo que 
este povo terá feito no passado; 
e o mundo todo não se pode e 
nem se deve israelizar; certa-
mente há os que alinham, mas 
não se pode nem se devia os-
tracizar ou desdenhar ou redu-
zir ao ridículo aqueles que não 
fazem conforme o recomen-
dado ao antigo povo de Israel. 

Hoje levantam-se justifi -
cações mais emocionais que 
objectivas, outras de índole 
aparentemente científi cas, mas 
que não têm o seu único fi m 
na relação poligâmica; tem se 
argumentado a impossibilidade 
de um homem amar da mesma 
maneira duas, três, quatro ou 
mais esposas da mesma ma-
neira; mas todos sabemos que 
o amor dos Homens e mesmo 
o de Deus é uma resposta ou 
é uma reacção a algo, isto é, 
não se ama alguém do nada, 
senão não fariam sentido todas 
as coisas que as igrejas nos di-
zem para fazer, seguir os man-
damentos todos e as doutrinas 
todas. Há que se esforçar para 
merecer o amor de alguém. 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (17)

RANDULANI

Sobre os Usos e Costumes – 2. A Poligamia
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Nos últimos 
dois séculos 
o  Mundo 
conheceu 
u m 

d e s e n v o l v i m e n t o 
assinalável, e na senda desse 
desenvolvimento conheceu 
também uma promoção algo 
exuberante do materialismo. 

As então novas tecnologias 
aliadas à uma indústria 
crescente atingiram o seu 
ponto mais alto, o que veio 
alimentar de alguma forma 
a cultura consumista, cujas 
consequências nefastas e 
por vezes fatais, começaram 
a aparecer na forma de 
poluição e até mesmo de 
destruição do meio ambiente, 
afectando a vida humana. 

É de referir o que consta 
numa publicação europeia, 
a Independent Press na sua 
edição de 11/12/2022, que 
diz: “As análises da EEA 
referem que a poluição do ar 
continua a colocar riscos à 
saúde na Europa, causando 
doenças crónicas e mortes 
prematuras. A poluição 
do ar também prejudica a 
diversidade e danifica as 
colheitas e fl orestas causando 
grandes perdas económicas”. 

Num golpe ilusório, os 
promotores do materialismo 
exacerbado que hoje vivemos 
avançam com novas sugestões 
na tentativa de desviar as 
pessoas da sua identidade, 
da crença religiosa e do 
esforço no resgate de valores 

morais. E nesta sua cruzada 
não se limitam apenas a 
sugestões, como até nalguns 
casos usam da força para 
imporem os seus valores.

A renascença religiosa 
é para eles uma ameaça, 
apelidando-a de atraso, 
retrocesso, e até mesmo de 
terrorismo, por no seu ponto 
de vista ser contra o avanço 
e as necessidades modernas.

A impressionante evolução 
alcançada nas tecnologias de 
comunicação deveria servir de 
instrumento para uma maior 
conquista de valores humanos 
e cultura, e não o contrário, 
pois não é demais questionar 
sobre os benefícios básicos, 
morais e espirituais a obter por 
via de tais meios modernos.

S e m  d ú v i d a  q u e  o 
conhecimento (ciência) é 
um excelente meio para a 
elevação do Homem, do 
poder, da liderança e cultura, e 
ao mesmo tempo da disciplina 
e autocontrolo, pois grandes 
obras podem ser realizadas 
pelo Homem se se não descurar 
a disciplina e a autoconfi ança. 

Contudo, actualmente tem-
se estado a pôr completamente 
de lado o aspecto moral do 
Homem, sendo o conhecimento 
utilizado apenas como meio 
para a aquisição do poder 
e do comodismo da vida. 
Portanto, concentra-se apenas 
no aspecto materialista, no tal 
bem-estar social, promovendo 
o slogan “comer, beber e 
curtir”, tudo isto à custa 

da privação do verdadeiro 
bem humano à sociedade,

Actualmente fala-se muito de 
Direitos Humanos, democracia 
e liberdade, mas tudo isso 
como mera propaganda e 
motivação política, pois 
na sua aplicação nota-se 
claramente uma política de 
um peso e duas medidas.

Não obstante o enorme 
avanço na área da biologia, 
ciências e tecnologia, no ramo 
do ambiente e nos meios de 
comunicação, o Mundo de 
hoje ainda não conseguiu 
proporc ionar  aos  seus 
habitantes e às suas sociedades 
a iluminação necessária 
para tirá-los das trevas.

Hoje conseguimos voar 
como pássaros, nadar como 
peixes, mas infelizmente já não 
conseguimos viver na Terra 
como verdadeiros humanos.

É verdade que a ciência e 
tecnologia transformaram o 
Mundo numa Aldeia Global, 
pois num piscar de olhos 
e com apenas um “click” 
consegue-se fazer chegar 
qualquer informação de 
um extremo ao outro do 
Planeta. Todavia, tais novas 
tecnologias não trouxeram 
mudanças essenciais no modo 
de pensar das pessoas, pois 
ainda hoje, apesar do grande 
desenvolvimento no estilo 
de vida, no habitacional, e 
nas novas possibilidades 
de ganhos na provisão, 
socialmente o Ser Humano 
ainda se baseia nas relações de 

valores tradicionais antigos, 
não obstante muitos destes 
valores se baseiem nos 
ensinamentos divinos trazidos 
pelos profetas. Infelizmente a 
ciência moderna não conseguiu 
acrescentar valor algum a isso.

A única alteração que se 
nota, é que a relação de valores 
quebrou-se na vida do Ser 
Humano porque a atração 
materialista o não permite e 
nem sequer dá tempo para 
meditar em si próprio, e assim 
por vezes ele se esquece do seu 
humanismo e baixa-se ao nível 
animalesco, ou ainda pior.

Não há dúvida que os 
meios modernos facilitaram 
imenso a troca e circulação 
de informações,  mas é 
inútil pensar que isso possa 
fortificar ou promover as 
relações humanas mútuas, 
ou os valores humanos.

É verdade que o crescimento 
e o progresso dos povos 
ocorre na base das suas 
crenças e ideologias, e as 
gerações vindouras também 
desenvolver-se-ão na base 
da  cont inuação dessas 
ideologias e crenças, não 
sendo necessário muito 
esforço para a transferência 
do  f ru to  do  sacr i f íc io 
mundano de uma nação 
para a geração seguinte, mas 
o difícil é a transferência de 
valores morais e culturais de 
uma geração para a outra. 
Para tal, os meios internos 
de comunicação isto é, do 
coração e da alma, podem 

ser mais efectivos do que a 
transferência verbal mecânica 
dos meios de comunicação 
através da prática constante. 

É irrefutável o facto de 
existir há séculos muita 
desinformação e propaganda 
falsa contra os muçulmanos 
e a sua religião, promovida 
por certas forças que não 
desistem de tentar denegrir 
a nobre imagem do Isslam 
e dos seus seguidores, mas 
o Campeonato Mundial de 
Futebol “Qatar WorldCup 
2022”, que teve o seu epílogo 
no último fi m-de semana, foi 
uma excelente oportunidade 
para se mostrar na prática, 
certos aspectos do Isslam, 
que muitos desconheciam. 

Os muçulmanos e as suas 
instituições devem socorrer-
se de todos os meios técnicos 
e de comunicação modernos 
para refutar as informações 
erradas veiculadas pela media 
tendenciosa contra o Isslam, 
não devendo negligenciar a 
formação de uma sociedade 
exemplar,  bem como a 
evolução moral do indivíduo.

A c t u a l m e n t e  a s 
corporações que controlam 
tais meios (de comunicação, 
tecnológicos, etc.) mostram-
se muito tendenciosas, o 
que está a criar grandes 
males aos Humanos, sendo 
portanto necessário que todos 
nos esforcemos por contrariar 
essas tendências por via da 
formação técnica e científi ca 
nas mais diversas áreas.

As nossas prioridades
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Em 12 de junho 
de 2020, o diplo-
mata venezue-
lano Alex Saab 
foi detido ilegal 

e arbitrariamente (sem notifi cação 
da INTERPOL ou ordem de pri-
são) durante uma escala técnica no 
Aeroporto Internacional Amilcar 
Cabral, na Ilha de Sal, em Cabo 
Verde, enquanto exercia funções 
em representação da Venezuela 
perante a República Islâmica do Irã 
em uma missão humanitária espe-
cial para fornecer alimentos, me-
dicamentos e combustível à Vene-
zuela, país afetado pelas Medidas 
Coercitivas Unilaterais (sanções) 
impostas pelos Estados Unidos.

Uma vez que os fatos são 
conhecidos pelas autoridades 
venezuelanas, como Estado acre-
ditante, acionaram as vias diplo-
máticas comunicando-se com 
o Ministério dos Negócios Es-
trangeiros de Cabo Verde, invo-
cando o estatuto diplomático do 
seu funcionário, Alex Saab, da 
mesma forma, as autoridades da 
República Islâmica do Irã como 
estado receptor, também iniciaram 
a comunicação com Cabo Verde. 

Ambas as comunicações fo-
ram ignoradas, violando assim 
os princípios mais elementares 
do Direito Internacional Público 
e do Direito Diplomático, como 
o respeito pela Soberania dos Es-
tados, o Princípio da igualdade 
entre os Estados e o Princípio da 
Autodeterminação dos Povos.

Durante todo o processo judi-
cial que decorreu em Cabo Verde, 
durante 491 dias, foi impedido o 
direito ao devido processo, o direi-
to de acesso à justiça imparcial, o 
direito de ser ouvido por tribunais 
imparciais, o direito de exercer a 
defesa, tudo isto demonstrável e 
comprovado pela recusa das dife-
rentes instâncias judiciais em lhe 
permitir falar nas audiências, a 
recusa em conhecer os incidentes 
apresentados pela defesa que lhe 
permitiriam apresentar os argu-
mentos que sustentam as motiva-
ções políticas da sua perseguição, a 
recusa do acesso a Cabo Verde para 
sua equipe de defesa internacional.

Apesar de não haver ordem 
de prisão ou aviso vermelho da 
INTERPOL no momento de sua 
“detenção”, o que constitui uma 
privação ilegal de liberdade, ele foi 
negado de 6 medidas de Habeas 
Corpus, embora sua detenção tenha 
durado mais do que é permitido na 
Legislação Caboverdeana e instru-
mentos internacionais. Os prazos 
máximos de prisão preventiva per-

mitidos em processos de extradição 
e com base no artigo 52.3 da Lei de 
Cooperação Judiciária Internacio-
nal em matéria penal de 29 de agos-
to de 2011 são de 80 dias a partir do 
pedido, Alex Saab permaneceu em 
“prisão preventiva” por 491 dias.

Durante os 491 dia que 
esteve detido em Cabo Ver-
de foi submetido a torturas e a 
todo o tipo de tratamentos cru-
éis, desumanos e degradantes.

Um dia antes das eleições pre-
sidenciais em Cabo Verde a 16 de 
outubro de 2021, face à iminente 
mudança de governo, e consideran-
do a promessa do candidato vence-
dor, José Maria Neves, de respeitar 
todas as decisões do Tribunal da 
CEDEAO, os Estados Unidos re-
alizou uma operação de extração 
e sequestrou pela segunda vez ao 
diplomata venezuelano Alex Saab, 
sendo transferido para um centro de 
detenção em Miami (Flórida), em 
clara violação do devido processo 
e sem notifi car seus advogados.

Na primeira audiência de apre-
sentação, as autoridades judiciais 
estadunidenses leram 8 acusações 
de supostos crimes econômicos 
enquanto em 1º de novembro de 
2022, foi informado por meio de 
seus advogados que o Tribunal Fe-
deral a cargo do juiz Sullivan rejei-
tou 7 das 8 acusações contra o di-
plomata venezuelano em a pedido 
do Procurador Federal da Flórida.

Em 17 de maio de 2022, o 
Dr. Mark T. Esper, ex-Secretário 
de Defesa do Governo do ex-
-presidente dos Estados Unidos da 
América do Norte, Donald Trump, 
lançou seu livro “A SACRED 
OATH”, sobre os dilemas éticos 
do trabalho para Trump, onde faz 
uma série de confi ssões sobre as 
ações que foram realizadas desde 
a Casa Branca durante o governo 

Venezuela exige aos EUA a 
libertação do diplomático Alex Saab

Trump, para atacar o governo da 
Venezuela, o presidente Nico-

lás Maduro e seus funcionários. 
Nessas confi ssões, um capítulo 
inteiro destaca como ocorreu o 
sequestro do enviado especial da 
Venezuela, Alex Saab. Mark Es-
per confi rmou em seu livro que as 
autoridades dos Estados Unidos 
sabiam que Saab estava fazendo 
trabalho diplomático, ou seja, que 
era um diplomata e ele estava em 
uma Missão Humanitária Espe-
cial, no entanto, eles continuaram 
com seus objetivos de extrair o 
diplomata ao território dos Esta-
dos Unidos para obter dele infor-
mações confi denciais sobre como 
o governo do presidente Nicolás 
Maduro conseguiu se manter à 
tona, apesar das medidas coer-
citivas unilaterais impostas por 
Estados Unidos, conforme consta 
nas páginas 326 a 331 do capítulo 
11 (Desperate Measures). Essas 

confi ssões mostram que o envia-
do especial Alex Saab está sendo 
vítima de uma detenção arbitrária 
e politicamente motivada com o 
objetivo de agressão contra um es-
tado soberano como a Venezuela.

Perante toda esta situação, 
alerta-se a comunidade interna-
cional de que Alex Saab é um di-
plomata plenamente acreditado da 
República Bolivariana da Vene-
zuela, que foi nomeado Enviado 
Especial em abril de 2018 e Em-
baixador Alterno junto da União 
Africana, condição que lhe garan-
te imunidade e que o O Governo 
dos Estados Unidos recusa-se a 
reconhecê-lo, violando os seus 
Direitos Humanos Fundamentais, 
pondo em grave perigo a estabi-
lidade das relações diplomáticas 
internacionais e a coexistência 
pacífi ca dos povos do mundo.
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DOUGLAS MADJILA

Editorial
É Natal tudo 
tem mais luz!

É natal é natal tudo tem mais luz, é natal é natal menino Jesus. Bonito 
refrão simbolizando a comunhão humana. Prontos! Era uma vez um 
ano chamado 2022. Um ano que iniciou titubeante, vagaroso como 
iniciam todos os 365 dias, mas que ao longo do seu percurso e decurso 
alimentou e conheceu diversas nuances que o caracterizarão como o 

ano que fi cará na história dos moçambicanos. As razões para tal são várias e variadas, 
abrangendo dos mais díspares contextos, desde o político, passando pelo social, des-
portivo até ao económico, sendo o contexto político e económico os mais sonantes.

Mas vamos aos factos. Politicamente, o país cresceu e morreu. Cresceu na 
medida em que a paz entre os dois maiores beligerantes fi nalmente chegou. 
Apesar da zona Norte a mesma paz estar a ser atirada à sarjeta, com todas as 
consequências que daí advêm. Economicamente, fi camos de tangas. Uma parte 
do país fi cou sob o controlo de grupos de bandalhos, oportunistas da guerra, difi -
cultando grosso modo o escoamento de produtos necessários à sobrevivência das 
populações, atrasando o crescimento de crianças, mutilando energias dos mais 
velhos, e, sobretudo, emagrecendo toda a Nação e Cabo Delgado em particular.

Outrossim, a oposição fi cou retraída, o país regrediu na democracia e as 
forças políticas emergentes desmaiaram nos seus ensaios de comunhão po-
lítica. Socialmente, ficamos menos povo. As divergências do status quo 
criaram fissuras no tecido do relacionamento e ficou bem vincada a dife-
rença das opções de tacho. A quantidade de bocas superava a oferta, con-
quanto que, por outro lado, uns estrebuchavam e se refastelavam à la carte. 

Mas, porque o altruísmo de um povo guerreiro não morre por incertezas de 
momento, os moçambicanos fi zeram das tripas coração, ou seja, apesar de viver o 
dia-a-dia do sibilar de balas nos seus ouvidos, apesar das diferenças na aquisição 
do pão, apesar também dos desaires oportunos, o povo, embebido pelo calor da 
chama da unidade, juntou esforços e foi o que se viu. Contra tudo e todos, o actual 
líder da oposição, Ossufo Momade, e o Presidente da República, Filipe Nyusi, 
cimentaram a democracia, simbolizando a necessidade da paz. E, a partir daqui, 
foram elas. Expectativas renovadas. Esperanças recuperadas, tudo encarnado na 
ideia máxima de que lobos e cordeiros podem coabitar juntos, bastando para tal 
eliminar preconceitos. Afi nal, todos os dias é Natal, bastando haver a luz do sol.

O ano de 2022 foi de muitos desafi os. A Covid-19 reduziu, mas é necessá-
rio recuperar as energias que foram esgotadas na labuta diária. E é com esta 
mensagem de Natal Feliz para todos e Ano de 2023 Próspero que queremos 
dizer o nosso muito obrigado a todos os leitores, colaboradores e assinantes 
do Jornal Zambeze, sem esquecer a amálgama dos que diariamente suam às 
estopinhas nesta vida difícil para garantir a côdea de pão para as suas famílias.

Olá, 2023 Desde já te saudar e te desejar sucessos ao longo dos teus dias de pre-
sença. Queremos que sejas mais sóbrio. Mais atencioso à afl ição dos moçambicanos. 
Queremos que não te afastes dos problemas que nos torturam e que sobretudo, sejas 
um ano que traga soluções às makas que inibem devolver a esperança a este povo.

DOUGLAS MADJILA

Para Elísio Macamo o governo do dia e o presidente 
concretamente, recusam-se a benefi ciar-se de uma 
assessoria gratuita perseguindo e ou rejeitando as 
liberdades, de expressão concretamente, mas o mesmo 
pensador, nesse âmbito das liberdades perseguidas 

apela aos cidadãos que não deixem de fazer a sua parte, portanto de 
exercer a cidadania, isso pressupões que o cidadão nunca desista de 
Moçambique, ou melhor, que nunca desista de si. Nessa percepção, 
a de Macamo, é imperioso que se assessore a governação ainda que 
tal assessoria não tenha sido solicitada, o exercício da cidadania 
nos contextos apregoados por Macamo, são tão relevantes que 
transcendem a vaidade pessoal, seja tal vaidade por parte dos diri-
gentes, seja por parte dos cidadãos, o foco deve ser Moçambique.

Começaríamos então por apelar ao presidente que evite dirigir-se 
aos seus com palavras tão obscenas que os reduz ao tamanhos de 
insectos que sequer é possível vê-los bebendo água, chama-los in-
sultuoso portanto, vergonhoso da boca presidencial, servi-los água 
até seria carismático se o fi zesse directamente, ou seja, num debate 
cara a cara, caso tivesse se deslocado ao tal grupo e desenvolves-
se uma conversa pública e amigável com os manifestantes, com 
certeza o comentário seria também amigável. Portanto, essa forma 
de se dirigir aos seus, ainda que não se aperceba senhor presidente 
não é o que pretende, é uma força resultante do impacto cansativo 
ou esgotante desse mesmo assunto que o faz agir de tal maneira.

Qualquer indivíduo que passe da presidência no continente 
africano, nada o faltará até a sua morte desde que tenha dirigido 
um país que não dê primazia à clivagens pessoais ou de lideran-
ça que resultem em perseguições vingativas, ainda que hajam 
estes problemas, um sistema de justiça justo e logicamente nada 
pessoal, não permite que em toda uma nação brinque-se de gato 
e rato por questões meramente pessoais logo, essa é a primeira 
via presidente, se deixa blindar a justiça nacional, o elemento 
primeiro dessa justiça é a independência da mesma. Isso lho 
permitirá agir sem cometer gafes porque procura preservar outras 
gafes, isso lhe permitirá agir como um Presidente da República.

Presidente, como vem agindo fi ca difícil a saber de quem 
é presidente, se manda vir com os seus, por se queixarem 
de qualquer que seja o problema nacional, então está a dei-
xar claro que não é a si que devem recorrer mas, é a si que 
elegeram. Pois é, nem todos os problemas são trazidos 
por si mas todos eles devem ser resolvido por si, aguenta.

Mas então quem cria os problemas que deveis resolver se 
sequer os conheceis ou então os conhece? Se não, há quem os 
faz. Moçambique é um território de uma fl oresta mergulhada em 
águas gigantes capaz de atrair todo tipo de tubarões e cada um 
sobreviver fartamente do que cá existe, perigoso. É muito mais 
perigoso porque esses tubarões raciocinam e são até capazes de 
fazer raciocinar o ser humano e assim o fazem, portanto, presi-
dente está naturalmente fora de si, dizendo esses absurdos, está 
com certeza a raciocinar conforme a maestria dos tubarões, eles 
te criaram esses problemas e eles mesmos fi ngem que te ajudam 
a geri-los te dando o falso apoio que os agrava ainda mais, é dito 
“neocolonialismo da maneira mais crua”, cabo-delgado jamais 
acabará, o teu povo até te odiará e enquanto, estais entretido, pelos 
tubarões diga-se, em viagens que parecem de trabalho quando não 
passam de um turismo presidencial inútil, essa é a agenda deles.  

A agenda do 
ocidente
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Para quando vamos plantar árvores 
defronte do Hospital Central de Maputo?...

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

O N a t a l 
está à 
veloci-
dade de 
cruzei-

ro. É um período em que 
todo o mundo está com 
“nervos” em cima. Não é 
para menos: depois de um 
ano de trabalho, à busca 
de melhores condições de 
vida é justo que assim seja.

Todos tinham como 
meta realizar um tipo de 
projectos, para a sua em-
presa, para a tua família 
ou para si, em caso de 
estudante ou trabalha-
dor por conta própria…

Mas na África, na Ásia 
e nos países da América 
Latina há tanta pobreza e 
quando nós nos regalamos 
com todo o tipo de manjar, 
nos nossos Natais, devía-
mos pensar nessa legião de 
pessoas, que no dia a dia 
no terceiro mundo, ou nos 
países em vias de desen-
volvimento não tem nada 
para comer. Não vou citar 
a xicalamidade provocada 

pela guerra na Ucrânia…
Neste aspecto Moçam-

bique não foge à regra, 
porque há famílias que não 
sabem o que vão comer no 
dia seguinte, nesses Nhla-
mankulos, KaMaxaque-
nes, KaMubukuanas, Ka-
Mavotas, KaTembes, etc..

A prova disso, é que 
mesmo nas zonas nobres 
como a Sommershield e 
Polana, assistimos a corre-
tores de lixo, que sentam 
junto aos contentores, não 
só para tirar garrafas de 
plásticos (e outro objecto 
utilitário), para a revenda, 
mas também restos de co-
mida que as empregadas 
domésticas tiram, para re-
colha pela efi ciente empre-
sa ECO-LIFE, empresa que 
foi adjudicada para a grande 
missão de deixar “Maputo, 
mais bela e limpa”. É mais 
ou menos o slogan que é 
vaidade do mayor da Cida-
de de Maputo, Dr. Eneias 
da Conceição Comiche.

Vou pensando nesta 
situação, nesta Quinta-

-feira (15.12.22)quando 
saí da Baixa da Cidade das 
“Acácias Vermelhas e Ja-
carandás” passei defronte 
do HCM, e, por isso aí a 
maka da semana:Cidade 
de Maputo: Para quan-
do vamos plantar árvo-
res defronte do Hospital 
Central de Maputo?...

A pergunta já a fi ze-
mos várias vezes aqui 
nas tuas incomodati-
vas: MAPUTADAS, 
no teu Rio ZAMBEZE.

A temperatura era de 
32 graus Celsius e à porta 
da entrada as pessoas que 
iam entregar a comida aos 
enfermos na maior unidade 
sanitária do país o Hospital 
Central de Maputo, esta-
vam a um Sol abrasador. 

Sabendo que os pas-
seios são da gestão do 
Município da Cidade de 
Maputo, o seu Conselho 
Municipal, porque não 
uma parceria entre o Hos-
pital (Dr. Mouzinho Saí-
de, certamente disponível) 
para se repor as árvores?...

Das vezes que as ár-
vores foram repostas não 
permanecem nem cres-
cem, porque no passeio 
são colocadas árvores 
pequenas sem“grelha” 
de madeira ou ferro que 
são pisadas pelas viaturas 
quando estacionam. Co-
locando árvores maiores 
e com “grelha” de madei-
ra e ferro elas cresceriam 
sem serem pisadas pelas 
viaturas. Aqui a sugestão.

Ou vamos pedir a par-
ceria da Igreja Católica ou 
do Standard Bank (mesmo 
sem o antigo manda-chuva, 
Dr. Tomaz Salomão)?... 
De referir que a Igreja Ca-
tólica, fez uma “autêntica 
revolução” ao colocar na 
Av. Eduardo Mondlane 
palmeira que dão um ar 
fresco à maior avenida da 
“Cidade das Acácias”. Ofe-
recem uma beleza impar…

Finamente enaltece-
mos aqui as empresas que 
se solidarizam com o ido-
so dai:NATAL do idoso: 
Boa iniciativa dalgumas 

empresas e instituições…
Gostaríamos que mais 

empresas e instituições 
se solidarizassem com 
essas belas iniciativas, 
bem como estender esse 
gesto às crianças e pes-
soas desfavorecidas…

Em jeito de roda 
pé: quem vai desentu-
pir os esgotos na Av. 25 
de Setembro próximo 
da China-Expresso (de-
fronte da Feira Popular).

Aqueles esgotos estão 
há mais de um mês com 
águas a escorrer na Av. 25 
de Setembro. Não há ne-
nhuma empresa a tratar dis-
so? O pessoal do Município 
de Maputo, onde “anda”, 
bem como os membros da 
Assembleia Municipal de 
Maputo, que passam dali e 
quiçá gesticular: “Isto não 
é connosco” (!). Eu digo 
que é convosco, porque foi, 
para isso que foram eleitos. 
E as empresas que estão 
aí não podem ter a inicia-
tiva de tratar do assunto: 
o civismo onde está?...

 l NATAL do idoso: Boa iniciativa de algumas empresas e instituições…

 l Quem vai desentupir os esgotos na Av. 25 de Setembro próximo 
da China-Expresso (defronte da Feira Popular)
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Autarquia de Gondola menos 
comunicativa com os seus governandos

Munícipes da vila de Gondola em Manica queixam-se da 
falta de comunicação por parte da edilidade no processo de 
planificação de programas do desenvolvimento municipal, 
o que dificulta na resolução dos problemas desta autarquia, 
como a erosão, vias de acesso e pontes de boa qualidade. 

As quei-
xas foram 
apresenta-
das pelos 
mun íc ipes 

esta terça-feira, aquando do 
lançamento de um estudo de 
base sobre a qualidade de es-
tradas, pontes e soluções al-
ternativas para travar a erosão 
na vila municipal de Gondola. 

O estudo foi realizado pela 
Plataforma da Sociedade Civil 
de Manica (PLASOC), no âm-
bito do seu trabalho de advo-
cacia pela cidadania e formas 
de participação activa e trans-
parência na gestão da coisa 
pública de modo a minimizar 
os focos de injustiça social e 
a desigualdade na redistribui-
ção da renda nas comunidades. 

A investigação levou 15 
dias, tendo iniciado nos fi-
nais do passado mês de No-
vembro a princípios do mês 
de Dezembro corrente, nos 
bairros, Eduardo Mondla-
ne, Mucessua, Josina Ma-
chel, Mazicuera e 7 de Abril. 

A pesquisa revela que pelas 
condições geológicas do distri-

to de Gondola, a erosão é o fac-
tor principal para a degradação 
de via de acessos, facto que di-
ficulta a circulação de pessoas 
e bens nesta vila municipal.  

“A vila municipal de Gon-
dola tem esse problema de ter 
um terreno acidentado, então 
esta erosãoestá a criar proble-
mas de qualidade de vias de 
acessos para os munícipes e 
ao mesmo tempo isso cria pro-
blema para travessia dos mu-

nícipes para suas actividades”, 
disse o director executivo da 
PLASOC, Danilo Mairoce. 

Segundo Danilo Mairoce, 
o estudo se enquadra na es-
teira de uma auditoria social 
que a PLASOC tem feito ao 
nível da província de Manica, 
pois o mesmo envolveu 765 
pessoas, das quais 15 funcio-
nários do conselho munici-
pal da vila de Gondola e os 
restantes 750, são munícipes. 

“Este é um processo que en-
volve os munícipes e a gover-
nação municipal para que pos-
samos discutir de forma aberta, 
problemas locais para soluções 
locais” disse Danilo Mairoce. 

Entretanto os munícipes 
da vila municipal de Gon-
dola consideram de preocu-
pante a situação de vias de 
acesso naquela urbe, por que 
se encontram esburacadas. 

“Gondola te tido proble-
mas, considerando a situação 
geográfica do nosso município, 
o que acontece é que quando a 
gente faz proposta para os que 

fazem esses trabalhos, as vezes 
não nos dão a devida atenção, 
temos bairros divididos devido 
a erosão”, disse Fernando Eu-
génio, munícipe de Gondola. 

Os munícipes entrevista-
dos pelo semanário Zambe-

ze, avaliam negativamente 
o desempenho do conselho 
municipal de Gondola, pois 
este, está a cada dia mais dis-
tante dos seus governandos. 

“Aqui o factor fundamental 
é a comunicação, e o conselho 
municipal leva o caminho dele 
e os munícipes estão noutro 
caminho, não há uma comu-
nicação directa, não tem tido 
encontros de consulta no con-
selho municipal para sermos 
activos nas actividades em que 
eles executam”, disse Jacinto 
Carimo, munícipe de Gondola. 

O estudo sobre da PLA-
SOC, sobre a qualidade de 
estradas, pontes e soluções 
alternativas para travar a 
erosão na vila de Gondola, 
foi financiado pela Solidar 
Suíça, no valor de um mi-
lhão e quatrocentos meticais. 

O plantio de árvores, cons-
trução e manutenção cons-
tante de estradas e pontes 
resilientes, envolvimento da 
sociedade civil e da comuni-
dade nos processos de pla-
nificação dos programas do 
desenvolvimento local, além 
da capacitação constante dos 
funcionários do conselho 
municipal em matéria de re-
siliência de infraestruturas, 
constituem recomendações do 
estudo da PLASOC em Manica. 
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Caros membros da Direcção da Nova De-
mocracia, Distintos Congressistas,

Combatentes pela liberdade, Ilustres convi-
dados,

Cidadãos de Nampula e Moçambique, Mi-
nhas senhoras,

Meus senhores, Saudações combativas!
Realizamos hoje e amanhã a Nossa Reu-

nião Magna.
É aqui na Nova Democracia onde os habi-

tantes se tornam Cidadãos.
É aqui na Nova Democracia onde o povo 

se expressa.

É ainda aqui na Nova Democracia que se 
reaviva a esperança de gerações inteiras por 
um país de inclusão e justiça social. É aqui 
onde se luta por um país em que haja

 
algo para todos e não tudo para alguns.
A Pátria chama por Nós.
Nestes quase 50 anos de Independência 

Nacional assiste-se em Moçambique a pior es-
tagnação económica e gerencial de que se tem 
história, transformando o país numa das piores 
economias da região, saída de uma posição de 
destaque em 1975, para hoje sucateada. Estar 
entre os piores da região, de África e do mun-
do.

Combatentes,
Está cada vez mais difícil abrir as páginas 

dos jornais, ligar a TV ou visitar as redes so-
ciais. O contexto de violação de direitos hu-
manos no país é gritante. É o Governo que se 
recusa a dialogar com a classe médica ou com 
os professores unidos porque tem consciência 
de que lhe resta um vazio de ideias por ofere-
cer.

São as mulheres e homens no sector infor-
mal explorados pelo capitalismo selvagem e 
expropriados seus espaços e meios de renda.

São jornalistas que desaparecem no teatro 
operacional.

São activistas acusados de terrorismo por 
defender suas comunidades.

São mulheres na Beira violadas sexualmen-
te e brutalmente assassinadas. São homens as-
sassinados na Beira. São empresários de todo 
o país que tem que pagar taxas de sobrevivên-
cia para escapar sequestros. São vítimas de 
terrorismo a trocar donativos por sexo, atro-

cidades protagonizadas incluindo por quem 
tem o dever de proteger no modelo Matalana 
e Ndlavela.

São legislações que atentam contra a média 
e a liberdade associativa a emergirem. Crian-
ças trafi cadas e exploradas. Agricultores que 
alimentam a economia, a perder suas terras 
porque o Governo colocou a nova política de 
terras ao serviço do capitalismo subalterno.

São comunidades cada vez mais distantes 
dos valores que lhes deveriam ser atribuídos 
da exploração mineira ou madeireira enquan-
to toros de madeira apreendidos judicialmente 
transitam na impunidade em direcção ao es-
trangeiro.

São farmácias sem medicamentos e livros 
escolares sem conteúdos. Minorias excluídas 
e uma lei que protege as

pessoas com defi ciência que tarda ser apro-
vada. Enquanto

 isso África perde anualmente mais de 50 
biliões de dólares

em fl uxos ilícitos de capitais, mais do que 
recebe em donativos.

Enfi m, este é o retracto do que vivemos, o 
real Estado da Nação.

A situação explosiva que se vive no país 
remete-nos a vários desafi os da vida dos Mo-
çambicanos e sobretudo dos sacrifícios a que 
este _dedicado_ povo fi cou votado, desde as 
políticas de reestruturação económica pós-
-guerra de 16 anos até ao momento.

E como consequência, as políticas subse-
quentes em nada visaram o desenvolvimento 
de Moçambique e dos Moçambicanos.

Uma grande parte das contribuições dos 
Moçambicanos foram usados pelo regime do 
dia para a criação e instituição de uma classe 
burguesa sovina, assassina e corrupta, que se 
aproveitando da fl acidez comportamental do 
povo, usurpa de cada grupo social para a elite 
política governativa todos os recursos que são 
colocados ao Estado.

Recursos estes alojados em contas bancá-
rias de paraísos

 fi scais   e   offshores    na    Europa,    Ásia    
e   América,

desenvolvendo a economia daqueles países 
e transformando o nosso continente em mero 
cemitério para onde retornam quando os hos-
pitais de lá acabam de exprimir seus últimos 
centavos.

A par desta transferência de recursos tam-
bém foi inocentada pelo Governo do dia, a 
destruição do tecido educacional, para criar 
uma sociedade pouco culta e menos crítica, 
enquanto seus fi lhos, familiares, amigos e 
compadres, vão as escolas e universidades no 
mundo a fora, para obter o melhor ensino e 
certifi cação. No retorno perfazem a elite que 
assalta o povo, ocupa e lidera os negócios, ser-
viços e processos de desenvolvimento do país 
alegadamente porque há défi ce de capacidade 
local.

Criaram uma arca diferente da de Noé, não 
para albergar o povo, mas para albergar a eli-
te predadora do Estado enquanto subjugam, 
humilham e destratam o povo, promovendo a 
acumulação selvagem, a corrupção institucio-
nalizada e a usura.

Ofereceram-nos   e   desenvolveram   um   
país   do   crime

organizado e do colarinho branco em que a 
intimidação, a

 coptação e a captura de personalidades 
vinca como critério

de elegibilidade para qualquer coisa.
Cercaram as nossas vontades e capturaram 

as nossas liberdades.
Transformaram a maioria do património 

nacionalizado em propriedade privada, captu-
raram todos os negócios para as elites, do seu 
grupo e venderam e vendem o País aos peda-
ços aos seus confrades ocidentais e orientais.

Marginalizaram o sistema de saúde cons-
truído com muito sacrifício de fi lhos desta pá-
tria, desarrumando toda a logística, para que 
morra mais gente. Sua elite apropria-se das 
terras e dos recursos enquanto, seus familia-
res, amigos e confrades são mandados tratar 
no estrangeiro.

Marginalizaram os grupos sociais vulnerá-
veis incluindo a classe dos idosos com subsí-
dios de fome, enquanto a classe de cidadãos 
corruptos e lambebotas aplaudem esta chaci-
na! Transformaram a nossa economia mari-
nha, do subsolo, fl orestas e fauna, mineral e 
agrícola, em negócios da elite que   manda   
seus jagunsos expropriar   terras e   meios

comunitários,    para    o    benefício    dos    
seus    patrões

 encabeçados no poder, enquanto o povo 
defi nha com a

intermitente compensação pela exploração 

DISCURSO DE ABERTURA DO 
FUNDADOR DA NOVA DEMOCRACIA
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de recursos. Destruíram a máquina adminis-
trativa do Estado instalando o nepotismo, a 
corrupção a todos níveis e o clientelismo!

Reviraram as Forças Armadas e a Polícia 
da República para servir interesses de grupos 
e vão introduzindo mecanismos de desestabi-
lização militar e política para justifi car a sua 
permanência no poder. Dominar as maiorias, 
não permitindo o exercício de direitos cívicos 
comuns aprovados e garantidos por Leis.

Assiste-se ao abandono da gestão pública 
no geral, mataram todas as empresas públicas, 
tornando-as não rentáveis, com a retirada dos 
meios fi nanceiros que produzem para fi ns pró-
prios. Deixam-nas sem capacidade de reinves-
timento e despojadas ao total abandono para 
depois as adquirir com o dinheiro do roubo, 
destes empreendimentos públicos.

Assassinaram a agricultura alguma vez 
considerada pela nossa Constituição da Repú-
blica como a base do desenvolvimento   nacio-
nal.   Hoje   nos   sustentam   com

chavões e discursos que jamais vemos no 
mercado de

 consumo e nem na mesa dos Moçambica-
nos. Montam

emblematicamente novos sistemas de saque 
que só nos lembram os 2.5 biliões que continu-
am por julgar.

Combatentes!
Uma avareza sem menção e comparação na 

face da terra e em nenhuma parte do mundo.
Transformaram uma economia pujante na re-

gião em um lugar para estender a mão em bus-
ca de ofertas e divisas emprestadas na calada da 
noite, para endividar e empobrecer o povo. E os 
ladrões de plantão, continuam gozando de ter-
mos como excelências e usando meios públicos, 
quando o seu lugar é na cadeia, privados de li-
berdades e pagando pelo dano público.

~Estão a vista e identifi cáveis todos que de-
fraudaram e defraudam o povo e são aplaudidos 
por um grupinho de arruaceiros criados pelos 
próprios titulares do Estado, para rebater e in-
citar ao abuso e desvio da norma em benefício 
daqueles.

~Assistimos a uma engrenagem para o preci-
pício do país,

perpetrado propositadamente para capturar 
vontades, para

 transformar o   cidadão   em   objecto   para   
violentar   a

sociedade, transformando-a em nula, calada 
e medrosa, para que o seu reinado funcione sem 
oposição e sem que ninguém na sociedade recla-
me ou critique o desvio a norma, a caça de liber-
dades e sobretudo o comprometimento da nossa 
Independência como um povo!

~Constituíram gangs na polícia, no exército e 
em toda parte para assassinar mentes, ameaçar a 
integridade do povo livre, caçar direitos, amea-
çar o povo e sobretudo para roubar e pilhar seus 
recursos.

Moçambique está a atravessar um contexto 
de terrorismo cuja resposta requer 
uma análise cuidadosa e multidimen-
sional das suas causas e agentes facilitadores. 
Exige uma análise minuciosa dos interessados 

internos e externos para perceber quem está a lu-
crar com o negócio da guerra ontem só em Cabo 
Delgado, hoje em Nampula e Niassa e, amanhã 
não sabemos em que outra parte do país. É pre-
ciso investigar porque os ente públicos assobiam 
para o lado desde 2012, altura em que lideranças 
comunitárias e religiosas de Cabo Delgado aler-
taram sobre movimentos

desusados naqueles territórios e em algumas 
mesquitas.

 Não há   quaisquer   liberdades   em   nenhum   
lugar   em

Moçambique e os cidadãos, mulheres e ho-
mens, vivem contando o momento em que a sua 
desgraça vai chegar, para pagar resgates envol-
vendo os sectores que deveriam por natureza de-
fender o cidadão.

E por corolário falta mais do que emprego, 
oportunidades, espaços e recursos para os jovens 
desenvolverem o seu potencial. Enquanto isso a 
nossa sociedade empurra aos jovens para o mun-
do do crime, drogas e enriquecimento ilícito en-
quanto modelos sociais mais projectados pelas 
elites.

Combatentes,
A NOVA DEMOCRACIA é a resposta. Cada 

um de nós nesta magna sala é a resposta. Pelo 
movimento estamos a dizer ao povo para que te-
nha coragem, confi e, lute de forma abnegada e 
se engaje em prol de uma nova revolução. Todos 
almejamos pela mudança mas muitos esperam 
que ela aconteça sem sacrifícios.

É agora. O momento de nos engajarmos 
para:

1. A reconquista da nossa independência;
2. A melhoria da nossa cidadania;
3. A reconstrução da nossa vida económi-

ca;
4. O desenvolvimento dos sectores sociais 

de assistencialismo através da prestação de ser-
viços baseados nas reais necessidades colectivas 
dos cidadãos, mulheres e homens, crianças e jo-
vens, adultos e idosos, com ou sem defi ciência;

5. O aproveitamento dos nossos recursos 
naturais para a reconstrução da nossa economia;

6. A melhoria da cadeia de valor agrária 
virada capaz de responder as necessidades, es-
pecifi cidades e realidades diferenciadas da po-
pulação;

7. A reconstrução e melhoria da cadeia 
de transportes desde o terrestre, aéreo, pluvial 
e marítimo, com incentivos para o desenvolvi-
mento rural.

8. O estabelecimento de prioridades en-
volvendo toda a sociedade para buscar apoios 
e créditos para o desenvolvimento e não apenas 
para o consumo, de forma a motivar o engaja-
mento interno para a produção, produtividade e 
diversifi cação da renda!

9. A construção de um sistema de comuni-
cação que

permita independência e liberda-
de de expressão, de imprensa e 
de manifestação;

10. A modifi cação e aperfeiçoamento do 
sistema de educação com modelos regionais 

e africanos de sucesso com a profi ssionaliza-
ção dos alunos desde a tenra idade, adoptando 
modelos tecnológicos inovadores (informático, 
agrícola, transformacional, de processamento, 
ofícios, artes, cultura, etc.);

11. A oferta de um serviço de saúde aces-
sível, disponível e de qualidade, com acesso a 
medicação dentro do sistema de saúde através 
da terciarização dos serviços farmacêuticos a 
preços subsidiados pelo Estado.

12. A introdução de um sistema de assis-
tência social voltado às reais necessidades de 
cada família, com sexta básica adequada ao 
agregado;

13. A introdução de tecnologia espacial, 
para a garantir comunicações de qualidade e in-
dependentes.

14. A eliminação da segregação profi ssio-
nal baseada na fi liação partidária e outros vín-
culos de fi liação externos a administração pú-
blica.

15. A despartidarização do Estado e remo-
ção de qualquer

evidência de   acção   político-partidária   em   
instituição pública.

16. A introdução do concurso público 
como critério chave para ocupação de posições 
profi ssionais.

17. Massifi cação da nossa exaltação cultu-
ral.

18. Estabelecer condições de serviço militar 
profi ssional e subordinado ao Estado e que de-
fende o povo.

19. O estabelecimento de um serviço cívico 
de protecção que previna e combata o crime e 
limpe a imagem manchada da nossa corpora-
ção civil, com reformas profundas e requalifi -
cação da task force;

20. A reengenharia da nossa cooperação 
internacional para voltar aos créditos de par-
ceiro fi ável no concerto das Nações.

Investir no multilateralismo, utilizando-
-se dos vários profi ssionais disponíveis com 
know how para que ajudem ao país a inovar 
nas abordagens de posicionamento diplomáti-
co político e económico a escala global.

Caros congressistas, Estimados convida-
dos,

Estes e outros aspectos a serem discutidos 
neste congresso

deverão orientar a nossa engenharia políti-
ca nestes dois

 
dias para que ao sairmos daqui tenhamos a 

chave da
mudança a apresentar ao povo. Combaten-

tes,
Hoje aqui na cidade de Nampula quando 

são 10h, declaramos aberto o I° Congresso da 
Nova Democracia e à guiza de remate afi rma-
mos:

Está na hora... É agora!!!

UNIDADE E LUTA

Tempo de vencer! 
Tempo de vencer!! 
Tempo de vencer!!

zambeze  | 13Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2022



14 |  zambeze  |NacioNal |

Shanaya Abubacar estreia-se com 
“Portal” em Trap beats e Rock 

Ao som dos géneros musicais Hip-Hop, soul music, e estilo 
alternativo como rock, a jovem cantora Shanaya Abubacar, 
liberta através das suas cordas vocais ideias de sentimento 
e expressão de liberdade e torna a conhecer a sua historia e 
percurso artístico, do Bairro de Magoanine B, Maputo. 

O mais diver-
tido é ver 
como esta 
jovem con-
segue apli-

car suas ideias em vários de 
vários que a mesma se dedica 
como cantora de maneira sua-
ve e orgânica. “A música pra 
mim significa expressividade 
e liberdade. O foco das mi-
nhas músicas é entregar diver-
timento, em algumas músicas 
sou mais melancólica, e nessa 
vertente da melancolia gosto 
de fazer com que as pessoas 
sintam o que estou a cantar”.

Durante um tempo, ainda 
na Escola Secundária Sha-
naya sonhava em ser cantora,

mas nunca deu-se o tempo 
de dedicar entregar totalmente 
a este sonho. Tinha, naquela 
altura,  algumas composi-
ções, mas nunca era algo que 
tencionava gravar realmente.

Até que em 2020, houve 
uma onda de freestyles por 
conta da quarentenara e da situ-
ação em que o mundo se encon-
trava.Na verdade olhou aquele 
momento como um desafio, e 
com incentivo de alguns ami-
gos também foi acontecendo 
espontaneamente, foi pratican-
do e ganhando mais solidez 
na questão de composição e 
knowledge relacionado à es-
trutura e produção de uma mú-
sica como intérprete também.

“Quando repo, gosto de 
entreter, muitas vezes sou ex-
pressiva, gosto de um flow 
agressivo tal como as instru-
mentalização”, disse Shanaya. 

O primeiro contacto com a 
música que ela se lembra foi 
quando bem pequena escuta a 
música rock em sua casa, seus 
pais escutavam muito bandas de 
rock, e é muito nostálgico sem-
pre que escuta aquele género 
musical. “Fui crescendo a ouvir 
músicas nacionais também, es-
cutei muito reggae, pop, e etc”.

 “As lembranças que te-
nho são de qualidade de tem-
po que tive com meus pais, 
e avôs que também contri-
buíram para o meu amor por 

certos artistas fora do gé-
nero que faço”, acrescenta. 

Tanto, o Hip-Hop quan-
to o Soul music chegaram 
na época em que estava a fa-
zer o seu ensino secundário 
e sempre foi algo que escu-
tava normalmente, até por-
que sempre escutou tudo que 
era agradável ao seu ouvido.

Estabelece que, o processo 
de criação musical tem sido 
algo natural, quando mais 
aprende e descobre novos ca-
minhos na musica, permite que 
esta tenham maior domínio das 
suas habilidades, sendo assim, 
uma questão de descoberta e 
autoconhecimento da sua parte.

“O meu processo criati-
vo é muito aleatório e não te-
nho como pôr numa caixa de 
tão aleatório que é”, sublinha. 

Segundo explica Shanaya 
Abubacar, o estilo alternativo 
é mais relacionado ao estilo 
rock e elementos adicionais 
que procura implementar em 
músicas de sua autoria, prin-
cipalmente no Trap music. 

“De vez em quan-
do faço pluggnb, faz par-
te do leque de alternativos”.

Shanaya Abubacar  lan-
çou o seu primeiro álbum 
intitulado”Portal”, no dia 16 
de Novembro do corrente 
ano, seu primeiro bebé, com-
posto por 10 faixas musicais. 
Neste álbum, a artista decidiu 
expressar-se e permitiu ficar 
vulnerável ao que seu coração, 
trazendo o que sentia e direc-
cionava cada musica a determi-
nados momentos da sua vida.

É um álbum que na maio-
ria tem trap beats, trap rock 
e rock. Cantores como, Pur-
pleswag, Cardi B, Triple X, 
Trippie Redd, Masepurp, Ni-
cki Minaj, Scorpions, Ban-
der, teriam influenciado di-
rectamente em seus sons. “A 
lista é infinita pois cada ar-
tista tem o seu diferencial e 
sempre tento aprender com 
aquilo que acho agradável”.

Shanaya Abubacar conta 
em entrevista já ter participa-
do do evento “Amor à Cami-

sola”,  que deu-lhe a possibi-
lidade de viajar ao Harare em 
Zimbabué ao festival Shoko.

Como tem olhado para 
o Hip-Hop moçambica-
no actualmente, em par-
ticular o Trap Music?

“Quanto à cultura moçam-
bicana, devo dizer que existe 
muito talento. Acredito que o 
trap em especial está a ser bem 
explorado, e cada vez mais 
procuro recursos para melho-
rar a qualidade dos meus tra-
balhos e trazer algo refrescan-
te ao mercado”, disse Shanaya. 

Com a sua arte, ela tenta 
mostrar que é importante ser 

expressivo e explorar ao máxi-
mo o que um artista pode ter 
na sua mente. A particularida-
de em sua composição e entre-
ga no que faz, são os flows, o 
delivery, e como pensa em adi-
cionar elementos à música, um 
exemplo é música Panic Attack, 
é algo que nunca tinha ouvido, 
e tornou-se algo novo e agradá-
vel com ajuda dos produtores 
Mr. Baker e Badjo que ajuda-
ram a executar a ideia que tinha.

As maiores dificuldades na 
sua carreira é a parte criativa, 
é muito fácil ter as ideias, mas 
nem sempre os recursos estão 
ao teu alcance em termos de 

execução de ideias malucas, 
então faz-se sempre um ajus-
te entre aquilo que temos em 
mãos e o que podemos fazer.

“Quanto à mensagem para 
sociedade, sinto que a in-
terpretação é muito indivi-
dual e cada um está livre de 
ler como se mais identifica”.

“Obrigada por estarem 
sempre a ouvirem e mostrarem 
love, e as observações tenho 
tomado nota. Quanto ao meu 
som, sempre terá um toque 
estranho, às vezes nem tanto 
e mesmo assim, vocês puxam 
pelas músicas. Sou muito grata 
a cada um.We’re going places”.

silViNo MiRaNda
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Defendem Órgãos de Gestão Eleitoral

Alteração da lei da eleição dos 
Órgãos Autárquicos traz mais valia

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

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

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

Os Órgãos de Gestão Eleitoral defendem que a recente 
alteração da Lei 07/2018 de 03 de Agosto, lei da eleição dos 
Órgãos Autárquicos traz uma mais valia sobretudo para as 
actividades atinentes ao recenseamento eleitoral, pelo facto 
de o período que inicialmente havia sido proposto (20 de Fe-
vereiro a 5 de Abril de 2023), estar próximo da época em que 
os países fornecedores do material eleitoral encontrarem-se 
habitualmente em férias colectivas.

Mais ain-
da, refe-
rem que, 
n e s s e 
per íodo 

(20 de Fevereiro a 5 de Abril 
de 2023), espera-se chuvas 
intensas o que iria, de algu-
ma forma, difi cultar a colo-
cação do material em algu-
mas zonas, dada as condições 
de algumas vias de acesso 
que se tornam intransitáveis.

 “Haveria difi culdades no 
atinente a assistência técni-
ca e logística das brigadas do 
recenseamento eleitoral. Iria 
também expor os equipamen-
tos eleitorais a umidade e ou-
tras condições adversas que 
acontecem na época chuvo-
sa”, explicou o porta-voz da 
Comissão Nacional de Elei-
ções, (CNE), Paulo Cuinica.

Cuinica que falava ultima 
sexta-feira (16) em Maputo, 
disse aos jornalistas, durante 
uma conferência de impren-
sa que visava dar a conhecer 
o estágio das actividades em 
curso, a preparação do recen-
seamento eleitoral para as VI 
Eleições de 11 de Outubro de 
2023, disse ainda que caso 
tivesse se mantido as datas 
inicias do recenseamento, 
haveria, também, difi culda-
des na recolha de dados de 
recenseamento eleitoral, que 
são necessários para as au-
toridades eleitorais e outros 
intervenientes no processo.

Outrossim é que, com esta 
alteração, aponta-se vantagens 
como a redução do tempo de 
apresentação das candidaturas 
de 120 para 60 dias, o que se-
gundo Cuinica, irá permitir que 

os órgãos eleitorais possam ter 
mais tempo para o seu traba-
lho interno do apuramento dos 
dados do processo eleitoral.

“Isso tem implicações na 
produção de dados defi niti-
vos porque signifi ca que não 
teremos que recorrer a dados 
provisórios, ou seja manda-
tos provisórios para os parti-
dos políticos poderem reme-
ter as suas candidaturas”.~

A alteração das datas do Re-
censeamento Eleitoral foi feita 
pela Assembleia da República, 

órgão que aprovou a proposta 
do Governo. Assim, o novo 
período está fi xado para Abril.

Aquisição do equipamento

Sobre aquisição do equi-
pamento e outro material do 
recenseamento eleitoral, o 
porta-voz da CNE explicou que 
neste momento decorre a re-
cuperação do material já exis-
tente, ora usado no processo 
anterior, ou seja, a introdução 
de algumas melhorias nesse 

mesmo equipamento para o 
próximo processo eleitoral.

“Esta- se a adquirir alguns 
acessórios para a melhoria des-
te mesmo equipamento, como 
podem ver, não se trata de 
aquisição de novo equipamen-
to. É um processo de melho-
ramento ou reaproveitamento 
do equipamento que existia e 
que foi a manutenção. A ideia 
é manter o padrão do mes-
mo equipamento, nesse caso 
isenta-se os órgãos eleitorais 
de abrir um concurso público”.

KellY MWeNda
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No leito do grande rio
LAM e Stewart Sukuma consolidam parceria

A LAM-Linhas Aéreas de Moçambique e o compositor 
e intérprete moçambicano Stewart Sukuma celebraram, 
recentemente, em Maputo, um Memorando de Entendi-
mento, visando a formalização e consolidação do rela-
cionamento existente entre a companhia e o artista, cuja 
imagem está alinhada com o posicionamento da transpor-
tadora.

Como um 
parceiro va-
lioso e de 
longa data 
da LAM, o 

músico vai desempenhar um 
papel vital no aprimoramento 
da experiência dos clientes da 
companhia aérea de bandeira 
na implementação da sua vi-
são estratégica de servir cada 
vez melhor aos seus clientes.

Na ocasião, o director ge-
ral da LAM, João Carlos Pó 
Jorge, explicou que o acordo 
vai permitir a realização, en-
tre vários aspectos, de uma 
série de concertos nas cidades 
de Pemba, província de Cabo 
Delgado (já efectuado), Bei-
ra, província de Sofala, Tete, 
na província do mesmo nome, 
Quelimane, na Zambézia, e 
Maputo, no âmbito das cele-

brações dos 40 anos de carreira.
“Temos estado a acom-

panhar a sua carreira e sabe-
mos que é um grande artista. 
Agora quis mostrar a sua arte 
e cultura a todo o País, a co-
meçar por Pemba, e a LAM 
predispôs-se a proporcionar-
-lhe transporte rápido, segu-
ro e confortável”, indicou. 

Com este gesto, confor-
me referiu o director geral, a 
companhia pretende, igual-
mente, reafirmar o seu apoio 
à cultura nacional: “Stewart 
Sukuma transmite o que nós 
temos estado a fazer, que é 
transportar pessoas e bens com 
segurança e comodidade, situa-
ções que têm caracterizado os 
concertos do músico”, frisou.

Para Stewart Sukuma, o 
acordo representa a consolida-
ção de uma relação que man-

tém com a LAM, nos últimos 
30 anos: “Muita gente deve 
conhecer a minha música inti-
tulada Moçambique, cujo vídeo 
clip é sustentado por imagens, 
nas quais estou vestido como 
comandante de voo da LAM. 
Isso mostra o meu apreço a 
esta companhia de bandeira”.

“Eu penso que é uma forma 
muito bonita, de juntos, con-

cretizarmos um sonho comum 
que é levar as pessoas a conhe-
cer o País, através da LAM e 
também levar a cultura a vários 
cantos de Moçambique”, disse.

Numa outra abordagem, o 
artista considerou que viajar de 
avião é rápido e seguro, sendo 
particularmente recomendável 
quando se trata de digressões 
por serem bastante cansativas.

“Sou grato e estou convicto 
de que esta parceria vai dar os 
frutos desejados. É um acordo 
assente no princípio win-win, 
onde a LAM disponibiliza pas-
sagens aéreas e o artista a sua 
imagem”, concluiu Stewart 
Sukuma, que recentemente lan-
çou o seu livro de estreia em 
poesia, intitulado “O Alfaiate 
e a Arte de Costurar o Amor”.

Tmcel brinda clientes com oferta 
de 8GB e mais megabytes nas recargas

No âmbito da 
quadra fes-
tiva, a Tm-
cel - Mo-
ç a m b i q u e 

Telecom, SA, está a oferecer 
8 GB para navegar na inter-
net, com a melhor experiência 
4.5G, aos novos clientes e a 
todos aqueles que procederem 
à migração dos seus cartões 
SIM de 3G (cartões amarelos) 
para 4.5G (cartões verdes).

Para se ter acesso a esta 
oferta, os clientes deverão 
adquirir e registar um núme-
ro Tmcel em qualquer loja 
ou vendedor autorizado ou 
efectuar a migração do seu 
cartão amarelo 3G, para o ver-
de 4.5G, gratuitamente, em 
qualquer loja Tmcel. Em se-
guida, o cliente irá receber 8 
GB para navegar na rede 4.5G. 

Para além daquela ofer-
ta, os novos clientes be-
neficiam-se ainda de 100 MB até 2GB por cada re- carregamento efectuado. De acordo com o Director 

de Marketing da Tmcel, Adil 
Ginabay, “para agraciar ainda 
mais os nossos clientes, a Tm-
cel procedeu, adicionalmente, 
com a revisão dos seus princi-
pais pacotes, oferecendo mais 
megabytes”, acrescentando 
que “as ofertas em referên-
cia são activadas pelos códi-
gos *136# e *123# Opção 2”.

Recorde-se que a Tmcel 
está, desde Janeiro do pre-
sente ano, a proceder à mo-
dernização e à actualização 
de todas as suas antenas para 
4.5G, bem como a moderni-
zar e aumentar a capacidade 
da fibra óptica a nível nacio-
nal, num projecto orçado em 
mais de 132 milhões de dóla-
res norte-americanos, usan-
do a tecnologia da Huawei.

Até ao momento, já foram 
actualizadas mais de 500 an-
tenas a nível nacional, o que 
corresponde a uma execução 
de aproximadamente 27%. 
As províncias já abrangidas, 
ainda que de forma não con-
clusiva, são: Maputo, Gaza, 
Inhambane, Sofala, Mani-
ca e Nampula. Seguir-se-ão 
as províncias de Tete, Cabo 
Delgado, Zambézia e Niassa.



O n d e    O    n e g ó c i O    s e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio

DStv e GOtv Moçambique 
lançam nova campanha “Dezembrar”

A DStv e GOtv Moçambique têm a honra de anunciar o 
lançamento da nova campanha “Dezembrar”, que decor-
re de 19 de Dezembro de 2022 a 24 de Janeiro de 2023. A 
campanha, 100% local, é dedicada aos clientes existentes 
activos e inactivos.

Esta campanha 
procura valorizar 
a nossa cultura e 
identidade nacio-
nal usando monu-

mentos, hábitos e costumes, a nossa 
gíria, rostos de figuras públicas e 
expressões que ressoam com os 
nossos conteúdos. Além da nossa 
cultura, “Dezembrar” traz ofertas 
promocionais de entretenimento.

 “Dezembrar” não somente 
visa manter os nossos clientes liga-
dos à DStv e GOtv, como também 
é reflexo destas marcas que fazem 
parte da vida dos moçambicanos 
há anos. Esta campanha celebra a 
época festiva, reforça a nossa visão 
estratégica e o compromisso que 
temos com a nossa cultura e com 
os nossos clientes”, disse Jónia 
Presado, Directora de Marketing, 
Comunicações e Relações Públi-
cas da MultiChoice Moçambique.

 Como fazer par-
te desta campanha?

Clientes da DStv:
Todos clientes activos e desli-

gados estão abrangidos bastando 
que na altura do pagamento da 
sua mensalidade paguem o mes-
mo pacote que estavam a usar no 
mês anterior e irão automatica-

mente beneficiar do pacote a se-
guir, isto é, terão um upgrade para 
o pacoteimediatamente acima do 
que estavam a usar. Por exemplo:

 Se é actualmente cliente do 
pacote DStv Base, na altura de pa-
gamento mantenha-se no mesmo 
pacote, portanto, pague o pacote 
DStv Base e receberá de ofer-
ta o pacote DStv Fácil por nossa 
conta, que é o pacote acima do 
DStv Base. A mudança do paco-
te ocorre automaticamente, sem 
custos adicionais para o cliente.

 Se no momento o cliente 
encontra-se a usar o pacote DStv 
Fácil, deve pagar o mesmo pa-
cote para poder receber o pacote 
acima, por nossa conta que nes-
te caso especifico seria o pacote 
DStv Família, e por aí em diante.

 Caso o cliente decida pagar o 
pacote abaixo do que estava actu-
almente a usar, não irá beneficiar 
do upgrade, beneficia apenas ao 
pagar o mesmo pacote que estava 
a usar no mês anterior ou na altu-
ra em que a conta ficou inactiva 
ou então, ao pagar o pacote acima 
do que estava a usar, nestes casos 
irá receber de presente pela épo-
ca festiva o pacote acima do que 
pagou como presente da Dstv.

 O conceito da campanha da 
época festiva da DStv deste ano 
“AONDE’, foca-se em mostrar 
onde se encontra o melhor entre-
tenimento e o melhor presente, 
nomeadamente; o melhor dos 
desenhos animados e aprender 
brincando está “AONDE”? Na 
DStv. O melhor das novelas está 
“AONDE”? Na DStv. O melhor 
presente de Natal, está “AONDE”? 
Na DStv. A mensagem principal 
é; que a DStv oferece o pacote 

acima do que os clientes têm esta-
do a usar ao pagarem a sua DStv.

 Clientes da GOtv:
A mecânica é exactamen-

te a mesma. Por exemplo:
 Se é actualmente cliente do 

pacote GOtv Lite, na altura de pa-
gamento mantenha-se no mesmo 
pacote que estava a usar, portanto, 
pague o pacote GOtv Lite e recebe-
rá de oferta o pacote GOtv Essen-
cial de borla, que é o pacote acima 
do GOtv Lite. A mudança do pa-

cote ocorre automaticamente, sem 
custos adicionais para o cliente.

 Se no momento se encontra 
a usar o pacote GOtv Essencial, 
pague o mesmo pacote e rece-
berá o pacote acima, por nossa 
conta, que é o pacote GOtv Plus, 
o mesmo se aplica dos pacotes 
GOtv Plus para o GOtv Max e 
do GOtv Max para o GOtv Supa.

 O conceito da campanha da 
época festiva da GOtv deste ano 
“TXEKA’, foca-se em mostrar 
onde se txeka (se vê ou se assiste) 
o melhor entretenimento e onde 
se recebe o melhor presente de 
natal, nomeadamente; TXEKA 
LÁ GOtv, TXEKA LÁ”. Txeka lá 
desenhos animados, txeka lá no-
velas, txeka lá desporto entre ou-
tros conteúdos. Receba e TXEKA 
o melhor presente de Natal na 
GOtv. A mensagem principal é 
que a GOtv oferece o pacote aci-
ma do que os clientes têm estado 
a usar ao pagarem a sua GOtv.

 Nesta quadra festiva, os clien-
tes DStv e GOtv têm muitos mais 
motivos para estar conectados à 
DStv e GOtv. Temos de oferta os 
melhores conteúdos de desporto, 
pois não terminamos com o mun-
dial, continuaremos com a me-
lhores ligas de futebol, a primeira 
telenovela 100% moçambicana, 
desenhos animados para a pequena-
da, telenovelas internacionais, do-
cumentários e músicas e conteúdo 
nacional de muito boa qualidade.

FemTech capacita mulheres empreendedoras 
de várias províncias de Moçambique 

A ideiaLab, em 
parceria com a 
Embaixada do 
Reino dos Paí-
ses Baixos e a 

RVO- Agência Empresarial Ho-
landesa, graduou na sexta-feira, 
dia 16 de Dezembro, 25 mulhe-
res das províncias de Maputo, 
Tete e Niassa. A cerimónia acon-
teceu no âmbito do programa 
FemTech  2022, uma iniciativa 
da ideiaLab que apoia mulheres 
empreendedoras que pretendam 
desenvolver os seus negócios de 
forma sustentável e competitiva. 

Durante a cerimónia de 
graduação, que se realizou na 
Embaixada do Reino dos Paí-
ses Baixos, as graduada spar-

tilharam o conhecimento e 
experiência pessoal adquirida 
ao longo da 9º edição do pro-
grama. As mulheres actuam em 
diferentes sectores de activida-
de desde a indústria alimentar, 
artesanato, decoração, moda, 
saúde, consultoria e prestação 
de serviços, entre outras áreas.

Ao longo do programa, 
que se realizou em formato vir-
tual, as participantes tiveram 
oportunidade de aprender a 
estruturar melhor os seus ne-
gócios, repensar estratégias e 
promover o seu networking. 

Para além de adquirirem co-
nhecimento e ferramentas que 
contribuem para o crescimento 
dos seus negócios, o FemTe-

ch foca-se no desenvolvimento 
pessoal de cada mulher. “Este 
programa de empreendedoris-
mo permite a todas as mulheres 
estarem melhor preparadas para 
abraçar as inúmeras oportunida-
des que as esperam no mundo 
de negócios, para se tornarem 
naquilo que sempre ambiciona-
ram ser”,referiu Tatiana Pereira, 
Executive Catalyst e co-fun-
dadora da ideiaLab. A mesma 
responsável reforçou ser“um 
privilégio acolher e conhecer as 
histórias e negócios destas mu-
lheres empreendedoras e muito 
gratificante poder contribuir para 
a melhoria do empreendedoris-
mo feminino em Moçambique”.

“Entrar no FemTech foi uma 

transformação e abriu-me muitas 
portas. Conheci pessoas super 
importantes que afinal de contas 
são femmies e sinto-me orgulho-
sa por fazer parte desta família”, 
afirmou Márcia Sele, uma das 
participantes que concluiu com 
sucesso esta 9º edição doFemTech.

Isa Cumba, outra participan-
te, disse, por seu lado, que hoje 
ao olhar para trás vê “uma dife-
rença enorme na forma como es-
truturo o negócio e como penso 
em soluções”. “No início foi um 
desafio enorme por causa das 
ferramentas digitais, mas sen-
ti que estávamos todas juntas 
e que somos muito resilientes. 
Nunca mais serei a mesma”, 
realçou a jovem empresária.

Devido ao sucesso desta edi-
ção, a ideiaLab deixou ainda o 
convite a todas as mulheres para se 
inscreverem já para a 10º edição do 
FemTech. As inscrições podem 
ser feitas até ao dia 5 de Feverei-
ro de 2023, através do link www.
bit.ly/candidaturas-femtec10.  

O FemTech é um progra-
ma de aceleração de negócios 
criado em 2008, que tem como 
objectivo apoiar o crescimento 
do negócio e desenvolvimento 
pessoal de mulheres. A iniciati-
va, que já graduou mais de 150 
empreendedoras em todo o país, 
é destinada a mulheres com pelo 
menos 25 anos de idade e que 
tenham negócios informais no 
mercado há pelo menos 2 anos.

IdeiaLab conclui 9º edição de programa que apoia negócios sustentáveis
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Ministério dos Transportes 
Suspende Transportadora City Link

Aeroporto de Pemba 
necessita de 43 milhões 
de USD para reabilitaçãoCDM leva mais água 

potável para Nampula 

O crónico problema de aces-
so à água potável no posto admi-
nistrativo de Muatala, arredores 
da Cidade de Nampula, será mi-
nimizado nos próximos dias, em 
resultado de um Memorando de 
Entendimento assinado hoje en-
tre o Fundo de Investimento e 
Património de Abastecimento de 
Água (FIPAG) e a empresa Cer-
vejas de Moçambique (CDM).

Ao abrigo do Memorando de 
Entendimento, a CDM vai de-
sembolsar cerca de 32 milhões 
de meticais para o investimento 

em infra-estruturas hidraúlicas 
com capacidade de produção de 
40m3/h de água, o que vai con-
tribuir para a melhoria das con-
dições de vida da população. Ao 
todo,serão construídos dez furos 
de água, estimando-se que be-
neficiem cerca de 300 famílias. 

Victor Tauacale, director-
-geral do FIPAG, enalteceu a 
contribuição da CDM, desta-
cando o défice no fornecimento 
de água em Nampula, província 
em que o fundo público abrange 
apenas um milhão de pessoas. 

“Congratulamos a iniciati-
va da CDM que vai aumentar 
a nossa capacidade de abas-
tecimento de água naquele 
ponto do país.Com a abertura 
destes furos vamos conseguir 
resolver uma parte desta pro-
blemática que nós não con-
seguimos resolver”, disse.

Por sua vez, Eugénia David, 
representante da CDM, afirmou 
que o foco da empresa não é 
apenas a produção e distribui-
ção de bebidas alcoólicas, mas 
o crescimento sustentável com 
as comunidades, principalmen-
te aquelas que se encontram 
nas cercanias das suas fábricas. 

A responsável lembrou as 
diversas iniciativas de respon-
sabilidade social apoiadas pela 
CDM, em particular nas áreas de 
ambiente, agricultura e saúde, 
esta última área beneficiária de 
um valor de um milhão de dóla-
res norte-americanos da empre-
sa destinados à compra da vacina 
de prevenção contra a Covid-19.

Refira-se que Nampu-
la é a província mais popu-
losa do país com perto de 
seis milhões de habitantes.   

O Ministério dos Transportes e Comunica-
ções decidiu suspender, com efeito a partir des-
ta segunda-feira, 19 de Dezembro, o exercício das 
actividades de transporte de passageiros da empresa Trans-
portes Ideal, conhecida como City Link, incluindo o motorista.

A medida, se-
gundo uma 
nota do Mi-
nistério, surge 
dias depois 

de a equipa multissectorial de 
fiscalização de trânsito rodovi-
ário ter interceptado um veícu-
lo pesado de passageiros (com 
matrícula AKY 641 MC, de 
marca Yutong Bus), pertencente 
à empresa em causa a praticar a 
actividade de transporte de pas-
sageiros de forma “deplorável e 
sem condições de segurança.”

“Do trabalho realizado no 
terreno pela equipa de fiscali-
zação, constatou-se que o au-
tocarro em referência praticava 
actividade de transporte de pas-
sageiros em deploráveis condi-
ções mecânicas, nomeadamente 

a avaria do sistema de acelera-
ção do veículo, chegando ao 
extremo de o condutor ter op-
tado por improvisar uma corda 
para que uma outra pessoa pu-
desse acelerar o veículo em seu 
lugar” explica o comunicado.

De acordo com a nota do Mi-
nistério, o procedimento é con-
trário às regras de transporte de 
passageiros, acrescentando que 
o mesmo “chocou a sociedade 
moçambicana, por ser uma prá-
tica que põe em risco a vida dos 
ocupantes do veículo em causa 
e demais utentes da via pública, 
contrariando e afrontando os 
esforços do Governo e da so-
ciedade em geral, que visam re-
duzir os índices de acidentes de 
viação, envolvendo veículos de 
transportes de passageiros, em 

especial nesta quadra festiva.”
Tendo em conta a situação, 

o Ministério dos Transportes 
e Comunicações revela que, 
no momento, está a decorrer 
um inquérito para apurar as 
condições de segurança em 
que esta empresa opera, para 

Devido ao estado avançado 
de degradação, o Aeroporto de 
Pemba, em Cabo Delgado, já 
está com dificuldades para aco-
lher aeronaves na placa de esta-
cionamento, o que reduz a capa-
cidade de uso por aviões, como 
o Boeing 737-700. Como alter-
nativa, os voos destinados àque-
la cidade são direccionados às 
cidades de Nacala-Porto e Nam-
pula, província do mesmo nome. 

O Director do Aeroporto 
de Pemba, Eduardo Mutereda, 
disse na última sexta-feira, em 
conferência de imprensa, que a 
pista também necessita de am-
pliação dos actuais 1.800 metros 
de comprimento para 2.400 me-
tros, só que mesmo com a pres-
são que se espera face à explora-
ção de gás na bacia do Rovuma, 
a empresa não tem dinheiro para 
garantir a manutenção e reabi-
litação o mais rápido possível. 

Segundo Eduardo Mute-
reda, são necessários 43 mi-
lhões de dólares, montante 
que a empresa não tem, para 
ampliação da placa de estacio-
namento, do terminal de car-
gas, da torre e de outras infra-
-estruturas. Neste momento, a 
empresa está à procura de par-
ceiros que possam investir para 
a materialização do projecto.

Na semana passada, atra-
vés de fotos postas a circular 
nas redes sociais, foi reporta-
da uma avaria de uma aero-
nave na pista do aeroporto de 
Pemba, relacionada à qua-
lidade das infra-estruturas.

Eduardo Mutereda explicou 
que se tratava de uma aeronave 
ligeira operada pelo Programa 
Mundial de Alimentação, que 
durante a aterragem reben-
tou o pneu traseiro esquerdo 
e ficou imobilizada na pista.

posterior decisão definitiva.
A infracção foi detec-

tada no dia 15 de Dezem-

bro de 2022, na N6, zona da 
Coca-Cola, cidade de Chi-
moio, província de Manica.
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AMOMIF reconhece melhorias 
e recomenda alguns ajustes

Representantes de instituições microfinanceiras (IMFs), 
em coordenação com a Associação Moçambicana de Operado-
res de Microfinanças (AMOMIF), preparam-se para submeter 
uma compilação de comentários e observações à proposta do 
Banco de Moçambique (BdM) de um novo Regulamento da Lei 
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (LICSF). 

A apresentação 
de uma ex-
posição que 
expresse as 
preocupações 

e pareceres das IMFs foi acor-
dada no final de um debate, com 
participação híbrida (física e 
electrónica), realizado quarta-
-feira, dia 14 de Dezembro.

Durante o debate, sobres-
saiu o sentimento de que esta 
regulamentação contém melho-
rias, mas é possível e oportuno 
alguns ajustes que reforcem 
o potencial das microfinan-
ças na edificação de um siste-
ma financeiro mais inclusivo. 

O facto da proposta ser um 
instrumento único, contendo 
uma consolidação de todos os 
regulamentos decorrentes da 
LICSF, constitui um avanço 
face à anterior dispersão re-
gulamentar. Outros exemplos 
novos entendidos pela AMO-
MIF como melhorias são o das 
Organizações de Poupança e 
Empréstimo deixarem de estar 
limitadas a um número má-

ximo de 200 membros, bem 
como o facto dos Operadores 
de Microcrédito poderem trans-
mitir a actividade a herdeiros.

Contudo, foram também 
identificados aspectos que re-
comendam alguns ajustes, 
destacando-se a inclusão e 
agravamento das taxas anu-

ais a serem pagas ao BdM 
pelas IMFs, os procedimen-
tos relativos a contravenções 
desalinhados com outros prin-
cípios legais, bem como os 
prazos para a implementação 

desta nova regulamentação.
A AMOMIF organizou este 

debate, no quadro do desafio 
lançado pelo Banco de Moçam-
bique em reunião realizada dia 1 
de Dezembro nas instalações do 
regulador, com vista a alargar a 
auscultação sobre a proposta de 
novo regulamento da LICSF.

Para assistir às IMFs num 
melhor entendimento dos as-
pectos legais da proposta de 
regulamento, e a prepararem-
-se para o processo da sua 
implementação, a direcção 

da AMOMIF contratou uma 
assessoria legal que fez uma 
apresentação e comentários 
ao regulamento. Esta apre-
sentação pode ser acedida 
na página web da AMOMIF.

Além dos comentários e re-
comendações feitas na reunião 
do dia 14, os representantes das 

IMFs interessados em acres-
centar mais elementos deverão 
fazê-lo, até ao próximo dia 19, 
dado que o documento com a 
compilação de todas as obser-
vações deverá ser submetido 
ao BdM até 21 de Dezembro.

Os interessados em apresen-
tar observações e comentários 
a serem transmitidas ao BdM 
deverão fazê-lo para o endere-
ço de email geral da AMOMIF 
(amomif@amomif.org.mz) .

A assistência legal aos as-
sociados da AMOMIF é uma 
das prioridades do plano es-
tratégico desta agremiação 
com vista ao relançamento 
da indústria microfinanceira. 

No âmbito desta assistência 
e com apoio do projecto REFP 
financiado pelo FIDA (Fundo 
Internacional para o Desen-
volvimento da Agricultura), a 
AMOMIF está a subsidiar a 
instalação nas IMFs de softwa-
re bancário, bem como activi-
dades de formação em gestão.

No plano da AMOMIF, 
para 2023, prevê-se a ade-
quação do seu mandato por 
forma a poder prestar mais 
assistência às organizações de 
poupança e crédito comunitá-
rias e assim ampliar-se a base 
social da inclusão financeira.

Regulamento da Lei de Instituições de Crédito

A e m p r e s a 
Regadio do 
Baixo Lim-
popo, em 
Gaza, está a 

investir mais de 130 milhões 
de meticais na reabilitação de 
várias infra-estruturas e equi-
pamento agrário, nos regadios 
de Chókwè e Baixo Limpopo.

O valor está a ser aplicado 
na reabilitação de estações de 
bombagem, valas de drenagem 
das águas nos campos agríco-
las, vias de acesso e algumas 
máquinas retroescavadoras.

O presidente do Conselho 
de Administração da Regadio 
do Baixo Limpopo, Armando 

Ussivane, garantiu que os tra-
balhos já executados em 60% 
visam permitir o incremento 
da produção e produtivida-
de em toda a cadeia agrária.

O responsável declarou 
que “com estas acções na 
presente campanha agrária, 
espera-se uma produção de 
48 mil toneladas de arroz nos 
regadios de Chókwè e Lim-
popo, contra cerca de 37 mil 
toneladas da campanha finda.”

Para o alcance desta meta, 
Ussivane afirmou ainda que 
na campanha agrária actu-
al estão preparados perto 
de cinco mil hectares para 
a produção daquele cereal.

Regadio do Baixo Limpopo investe 130 milhões de 
meticais na reabilitação de equipamento agrário
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Torneio da Machava

 Um chute contra cancro

Millennium bim patrocinou torneio de 
golfe “The Golf Cup Millennium bim CFAO”

O Millennium bim patrocinou, o torneio “The Golf Cup 
Millennium bim CFAO”, aberto a empresas e entidades em Mo-
çambique, com o objectivo de promover a prática desportiva.

O evento, teve 
lugar no 
passado fim-
-de-semana, 
ficou marca-

do por uma forte participação, 

tendo as inscrições esgotado no 
dia 30 de Novembro. No total 
foram inscritas 40 equipas, 80 
jogadores, de mais de 30 em-
presas e instituições de dife-
rentes áreas, das quais 12 per-

tencentes ao Millennium bim.
Para o Presidente da Comis-

são Executiva do Millennium 
bim, José Reino da Costa, a 
prova de golfe permitiu, “es-
treitar os laços empresarias 
através da prática do golfe num 
ambiente descontraído. Por ou-
tro lado, o Millennium bim tem 
apostado no apoio ao desporto 

como veículo de transmissão de 
valores e promoção de hábitos 
de vida saudável. Saúdo a orga-
nização pelo excelente evento 
que propiciou destaque deste 
desporto em Moçambique”.

Realizado no Campo de 
Golfe da Polana,o torneio 
teve como grandes vence-
dores: Millennium bim em 

1º lugar,Quizem 2º lugar 
e a Heineken em 3º lugar.

O balanço do “The Golf 
Cup Millennium bim CFAO” 
foi muito positivo, com os par-
ticipantes a destacar a excelente 
organização. O Millennium bim 
reforçou assim o seu compro-
misso de promover e apoiar a re-
alização de eventos desportivos.

Caiu o pano 
do torneio 
de futebol 
juvenil pro-
movido pela 

OJM da Zona da Machava, 
inserido no âmbito da come-
moração dos 45 anos da OJM. 

A equipa de Singathela ven-
ceu Siduava na final por 4 bo-
las sem concorrência no campo 
municipal de Patrice Lumumba. 

Para Felix Macamo, Primei-
ro Secretário da Frelimo na Zona 
da Machava, o campeonato de-
correu sem sobressaltos, serviu 
para consciencializar aos partici-

pantes sobre o cancro da mama 
e da próstata bem como para 
a união que trouxe aos jovens, 
instamos para contínua práti-
ca de desporto que para além 
de aglutinar jovens é saudável.

Para Bila, o quarto lugar num 
universo de 16 equipas, igual 

número de bairros não é mau, 
mas pelo futebol desenvolvido 
no São Dâmaso, pelas qualifica-
ções do técnico Cláudio Muian-
ga, mais conhecido por mister 
Bagio, pelos troféus ganhos em 
torneios a nível da Matola espe-
rava uma classificação melhor.
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Sporting do Egipto é campeão 
e Costa do Sol fica com a prata

Ingvild Mucauro e Eleutéria Lhavanguane no cinco ideal   

Sporting do Egipto sagrou-se vencedor  da Taça dos Clu-
bes Campeões Africanos de Basquetebol Sénior Feminino  e o 
Costa do Sol ficou com a medalha de prata, ao vencer o jogo 
da final por 65-58, numa partida em que as “canarinhas” 
tudo fizeram para chegar ao tão almejado título. As egípcias 
vão ocupar o lugar que desde 2019 era detido pelo Ferrovi-
ário de Maputo que terminou na terceira posição da prova.

A final foi pre-
senciada pelo 
Presidente da 
FIBA-Mun-
do, Hamani 

Niang, na companhia do Presi-
dente da FIBA-África, Aníbal 
Manave, bem como pelo Presi-
dente da Federação Moçambi-
cana de Basquetebol, Roque Se-
bastião, e decorreu no Pavilhão 
da Universidade Eduardo Mon-
dlane que registou casa cheia.

 O Costa do Sol e o Sporting 
Clube chegaram a esta final com 
apenas uma derrota que as co-
locou na segunda posição, res-
pectivamente, no Grupo A e B, 
atrás do Interclube de Angola 
e Ferroviário de Maputo, as fi-
nalistas das duas últimas e an-
teriores edições (2018 e 2019). 
Ambas estavam na primeira 
final africana de sempre, daí 
que o equilíbrio marcou a pri-
meira etapa do jogo que termi-
nou com o marcador a assinalar 
16-18, dois pontos de diferen-

ça favoráveis as “canarinhas”.
 No segundo quarto a egíp-

cia Hagar Amer mostrou a sua 
letalidade no lançamento exte-
rior com três tiros certeiros na 
linha dos três, mas encontrou 
pronta resposta da Iliana Ven-
tura que lançou duas bombas 
dos três que colocou as campeãs 
moçambicanas em vantagem ao 
cabo de 20 minutos de jogo com 
o marcador a assinalar 36-39.

 Depois do descanso os pon-
tos continuaram a suceder-se 
em cada uma das tabelas, com 
as equipas a alternar na lideran-
ça do marcador que à passagem 
dos cinco minutos da terceira 
etapa registava o resultado de 
47-43, pois Cierra Dillard apa-
receu no jogo marcando treze 
pontos, o que permitiu com 
que a sua equipa passasse para 
a frente do marcador com oito 
pontos de vantagem, 55-47 era 
o resultado no final desta etapa.

 No ultimo quarto Leonel 
“Mabê”Manhique viu a estra-

tégia de Mohammed Abdelrah-
man a ser bem sucedida, pois 
o treinador egípcio explorou 
todas fragilidades defensivas 
das “canarinhas” tanto no lan-
çamento exterior, assim como 
na zona pintada do garrafão, 
daí que a cinco minutos do fim 
o resultado estava em 63-50. 
Mas uma bomba de Eleutéria 
“Formiga”Lhavanguane (que 

terminou com 12 pontos e 4 as-
sistência) acordou o público que 
já estava adormecido e fez acre-
ditar numa possível reviravolta.

 Porém, as egípcias não 
mais largaram a liderança do 
marcador com a capitã Hagar 
Amer a terminar com 18 pontos 
e 7 ressaltos, ainda que Ingvild 
Mucauro com os seus 15 pon-
tos e 8 ressaltos acabaram por 

ser insuficientes para conduzir 
a equipa “canarinha” à vitó-
ria, pois o Sporting do Egipto 
acabou por vencer por 65-58.

 E foi das maõs do Presi-
dente da FIBA - Mundo, Ha-
mani Niang, que o Sporting 
do Egipto levantou o troféu de 
campeão o primeiro da equi-
pa conduzida por  Mohammed 
Abdelrahman. (LANCEMZ)

As moçambi-
canas Ingvild 
M u c a u r o 
e Eleutéria 
“Formiga” 

Lhanvanguane foram eleitas 
pela comunicação social e trei-
nadores que estiveram a acom-
panhar a prova para integrar o 
cinco ideal da Taça dos Clubes 
Campeões Africanos em Se-
niores femininos que decorreu 
no Pavilhão da Universidade 
Eduardo Mondlane, na cidade 
de Maputo, e que foi ganho 
pelo Sporting de Alexandria 
do Egipto, ao derrotar o Cos-
ta do Sol na final por 65-58.

 As duas jogadoras aju-
daram as “canarinhas” a che-
garem à sua primeira final na 
competição, tendo exibições 
que deixaram a crítica da mo-
dalidade rendidas pelas suas 
qualidades. Aliás, Ingvild Mu-
cauro não é nova neste tipo 
de distinção, pois em 2019 foi 

eleita a MVP – Jogadora mais 
valiosa da competição, sen-
do que “Formiga” é debutante 
neste tipo de nomeação ao ní-
vel do basquetebol africano.

 Nos sete jogos por si dispu-

tados nesta competição, Eleu-
téria “Formiga” Lhanvanguane 
(25 anos) contabilizou a média 
de 35.3 minutos por jogo, ten-
do a média de 10.7 pontos em 
cada partida (marcou 75 pon-

tos em toda competição, 12 
dos quais nos jogos da final), 
61% na linha de lances livres, 
21% nos lançamentos triplos, 
3.1 ressaltos por jogo e 3.4 
assistências em cada partida.

 Já Ingvild Mucauro teve 
a média de 34.1 minutos por 
jogos, contribuiu nesta pro-
va com a média 13 pontos 
por jogo (com 91 pontos em 
todo campeonato), 8.7 ressal-
tos e 3 assistências por jogo, 
contando ainda com  28.6% 
da linha de três pontos e 
50% nos lançamentos livres.

 A par de Mucauro e Lha-
vanguane fazem parte do 
Top 5 as jogadoras Reem 
Moussa (Sporting do Egip-
to),  a nigeriana Ifunaya Oko-
ro (KPA do Quénia) e Hagar 
Amer (Sporting do Egipto).

 Por outro lado, Madina 
Okot (KPA do Quénia) foi a 
melhor ressaltadora com 86 
ressaltos ganhos, a americana 
Alexis Tolefree (Interclube) foi 
amelhor triplistas 19 lançamen-
tos acertados, Ifunaya Okoro 
(KPA do Quénia) foi a me-
lhor marcadora com 146 pon-
tos e Hagar Amer foi a MVP.
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“Poetas Ambulantes” fecha o ciclo do 
Clube do Livro da Beira para este ano

De 19 a 22 de Dezembro, o Clube do Livro da Beira re-
aliza um sarau literário itinerante denominado “Poetas Am-
bulantes”. Nesta actividade, declamadores de poesia per-
correm a cidade da Beira (a pé, tal como fazem vendedores 
ambulantes) recitando poesia em diversos locais públicos, 
oferecendo às pessoas “um poema em troca de um sorriso”.

Na abertura 
das activida-
des, os poe-
tas escalaram 
a Aldeia de 

Crianças SOS de Moçambique. 
No segundo dia (terça-feira) es-
calaram o Aeroporto Internacio-
nal da Beira e as pediatrias do 
Centro de Saúde da Munhava e 
Centro de Saúde de Chingussura. 

Para os restantes dias, os 
locais previstos para actuação 
são chapas-cens da Beira, como 
chapas de cerâmica, Manga Ae-
roporto, Macuti e Matacuane. 

O objectivo desta actividade 
é popularizar o livro e o gosto 
pela leitura na cidade da Beira.
Realçar que com esta actividade, 
pretende-se levar a poesia para lu-
gares onde as pessoas geralmen-
te desconhecem ou não pratica a 
arte da poesia, e assim mostrar 
que a poesia pode ser celebra-
da tal como a música, a poesia 
também pode divertir, consolar, 
e ser um meio para se expressar.

E, essa actividade teve 
apoio do escritor moçambi-
cano Vicente Sitoe, que doou 
sete exemplares do seu livro de 
estreia, “Poemas para boi dor-

mir” (2022). Os livros são para 
ofertar o público, através de pe-
quenos concursos de recitação.

Estão envolvidos na acti-
vidade quatro declamadores, 
nomeadamente Mecânico do 
Amor (pseudónimo de João 
Jone), Velita da Bemvinda, 
Nelly Abujate e Paulino Aqui-
mo, este último guitarrista.

O Clube do Livro da Beira 
é uma agremiação literária com 
objectivo de promover e incen-
tivar hábitos de leitura e escrita. 

O Clube do Livro da Beira 
destaca-se pelos seus encontros 
de Clube do Livro, em que re-
úne jovens em locais públicos 
para ler em conjunto e trocar 
impressões, assim ampliando 
os horizontes individuais das 
suas leituras. O objectivo des-
tes encontros é transformar a 
leitura de livros numa práti-
ca comum, num hábito, so-
bretudo entre os mais jovens.

O Clube do Livro já conta 
com 90 membros, desde estudan-
tes secundários e universitários a 
trabalhadores de várias áreas, e de 
leitores a escritores emergentes.

“Eu, Manuel Gimo José, 
sou o coordenador-geral do 

Clube do Livro da Beira, e 
quem está em frente do pro-
jecto Poetas Ambulantes”.

“No momento, temos (1) os 
nossos habituais encontros de 
Clube do Livro, (2) publicação 
de textos literários nas redes so-
ciais do Clube do Livro da Bei-
ra, (3) produção e distribuição 
gratuita de livros electrónicos 
de escritores emergentes, e (4) 
este projecto Poetas Ambulan-
tes.Até agora, somamos 45 en-
contros realizados”, disse Gimo.

Os encontros do Clube do 
Livro são bimensais, aconte-
cendo aos sábados, à tarde, das 
14 às 16 horas. Os locais têm 
sido vários, como a Casa do 
Artista, a praça 03 de Feverei-

ro, campus da Universidade 
Licungo e Universidade Zam-
beze, e Campo do Aeroporto.

Para o ano, aspiram coi-
sas mais grandiosas: o projecto 
Poetas Ambulantes mais am-
bicioso em termos de objec-
tivos e organização de saraus 
culturais e lançamento de uma 
dezena de livros electrónicos 
de qualidade inquestionável.

No Clube do Livro, todos 
os livros são permitidos. Nos 
encontros, há variados géneros 
literários. Mas a prosa (contos, 
crónica e romance) é a mais lida, 
e consequentemente o género 
que mais fomenta a discussão.

A criação de mais clubes 
de leitura é determinada pela 

existência de alguns clubes. O 
Clube do Livro da Beira, por 
exemplo, tem sido inspiração 
para criação de muitos outros 
clubes, como os Clubes do Livro 
de Machipanda, Tete e Pemba.

Eventos literários que reúna 
leitores, como saraus e concur-
sos, também podem incentivar 
os leitores a realizar encontros de 
leitura, isto é, clubes de leitura.

Acrescenta ainda que, a 
oportunidade dos leitores de in-
teragir sobre os livros que lêem 
é um dos bons motivos para os 
leitores aderir.Também consti-
tui motivos a oportunidade das 
pessoas conhecerem outras pes-
soas e trocar livros, trocar livros 
ou conhecer outras literaturas.

silViNo MiRaNda

Festival Hip-Hop e Meio Ambiente 

Realizou-se na 
última terça-
-feira (20), 
o plantio de 
árvores no 

Museu Mafalala. A actividade 
marcou o início da primeira 
edição do Festival Hip-Hop e 
Ambiente. A acção de grande 
dimensão simbólica foi realiza-
da por ambientalistas, rappers 
e produtores culturais represen-
tando as organizações Cons-
ciente Sociedade, Siderurgia 
Núcleo de HipHop e Iverca.  

Merecidos aplausos vão para 
Argentino Babum também co-
nhecido por Djaras, o mentor da 
iniciativa, Francisco Xilaule, Ivan 
Laranjeira, Osvaldo Iko, Rachid 
Gutters, Samuel, Bathist, Joa-

quim Zambeze, Ana Cossa, José 
Rafael que deram corpo a acção.

O evento, que se pretende 
que passe a ser anual, tem como 

objectivo de Despertar a Consci-
ência das pessoas, sobre a neces-
sidade de fazer algo para salvar 
o Meio Ambiente plantando ár-

vores. Irá realizar nos 20, 21 e24 
de Dezembro do ano em curso

O referido evento que será 
dividido em três partes, nome-
adamente, plantio de Árvores, 
no Museu Mafalala primeiro 
dia, segundo dia mesa Redonda 
“Jovens (HipHop) e Ambien-
te”, na Cidade FM, 97.9 MHz 
e terceiro dia concerto musical, 
com RAPeformance, XpoBe-
atMaking e Graffiti Writting, 
no Estúdio Auditório da RM.

Dentre vários artistas con-
vidados, é de destacar a presen-
ça dos rappers Azagaia, Sha-
ckal, 16 Cenas, Fóssil, pSeudo 
Liricistas, TmrsAwage, Hot 
Boy, Invencível, Demagogo, 
CurlyDread, Mente Luz, Don 
Quixote, Plasma e Aguido, 

dos beatmakers Seven Hallaz, 
Ka Zimpeto Beats, Aminoáci-
do, dos DJs Bickson e Master 
J e do graffiti writer Rachid 
Gutters, proveniente de Cuba.

A produção estará a car-
go das associações culturais 
Siderurgia Núcleo Hip-hop e 
ConscienteSociedade. O even-
to contará, ainda com o apoio 
da LMX e Fénix e a parceria 
do Museu Mafalala, Repensar, 
Editora Kulera, CatchtheVi-
bez e Viciaduz Em Muuzika.

O acesso ao evento será 
através da doação de pro-
dutos não perecíveis, in-
cluindo roupa, calcado e

material escolar, que serão 
posteriormente encaminhados 
à uma instituição de caridade.
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Expo Mucai leva a superfície “Manica na 
Antiguidade” no atelier do Cristóvão Júnior 

Dando continuidade da sua missão, desta vez, o projecto 
Expo Mucai leva a superfície a realização de mais um sonho de 
um artista moçambicano Luís Avanço. Na mesma, apresenta a 
sua exposição individual com o tema “Manica na Antiguidade”, 
apresentado nos dias 16 e 17 no atelier do Cristóvão Júnior. 

A e x p o s i ç ã o 
Projeto Expo 
Mucai, tem 
como um 
dos objecti-

vos divulgar e promover ar-
tistas locais (Chimoio). A ex-
posição foi um sucesso para 
todos aqueles que estiveram 
envolvidos, Expo Mucai, Luís 
Avanço e Cristóvão Júnior. 

“Para mim, como promotor 
do evento, esta exposição sig-
nifi ca alcance de mais uma con-
quista. Junto ao Luís Avanço e 
a equipe, realizamos um even-
to excelente para os apreciado-
res de arte na cidade de Chi-
moio”, disse CristóvãoJúnior.

O processo para o artis-
ta (Luís Avanço) apresentar 
as suas obras na galeria de 
Cristóvão Júnior  foi bom, 
sendo que foi programado 
durante 3 meses até che-
garem ao resultado fi nal.

Cristóvão acrescenta que 
o seu atelier está aberto para 
todos, pois a principal ideia 
é de fazer/criar movimentos 
artísticos frequentes para to-
das as faixas etárias. Alavan-
car a arte e cultura local. O 
evento foi de dois dias, como 
uma primeira fase do projecto. 

A exposição intitulada 
“MANICA NA ANTIGUI-
DADE, onde o artista levou-
-nos a recordar de hábitos e 
costumes que a geração ac-
tual já exerce activamente 
como as gerações passadas.

A escolha deste tema para o 
seu primeiro projecto, deveu-se 
ao facto deste sentir-se deslum-
brado com tudo que via em suas 
longas caminhas à diversos lo-
cais que teria visitado. Após a 
sua viagem a Catandica, ele vi-
venciou momentos marcantes 
em prol de hábitos passados na 
nossa província e, decidiu fazer 
uma exposição com este tema. 

Nas suas telas o artista 
traz mensagens sociocultu-
ral, modo de vida na anti-
guidade da nossa província, 
objectos e instrumentos em 
extinção no uso diário, locais 
tradicionais com determina-
das “regras” de uso do mesmo.

No mesmo evento, tive-
ram o privilegio de desfrutar 

de boas músicas acústica e 
muita conversa solta com ar-
tistas e apreciadores de arte.

O Luís começou o seu 
percurso na pintura ainda na 
escola (no ensino primário), 
calro ainda com um tutor e 
sem muito conhecimento pra-
tico daquilo que desenvol-
via dentro de si. O Luís está 
nesta actividade há 5 anos.

Naquele tempo, um profes-
sor mandou os alunos fazerem 
algum trabalho com guache 
e o professor gostou do seu 

trabalho e despertou uma pai-
xão pela pintura e arte. Ain-
da naquele momento, decidiu 
começar/investir mais tempo 
naquele actividade que des-
pertara interesse e, foi prati-
cando para o momento actual.

“A recepção foi boa, vis-

to que não é apenas um ar-
tista, mas sim um amigo. As 
pessoas gostaram imenso da 
iniciativa e levaram à superfí-
cie um feedback positivo. Na 
verdade, a nossa província/ci-
dade está precisando de mais 
eventos do género (exposi-
ção e ambientes culturais)”, 
esclarece CristóvãoJúnior.

Em suas telas, o artista usa 
tinta acrílica, tinta óleo, lápis 
e carvão, espátula se pincéis 
para fazer as suas lindas obras. 

“Os nossos caminhos cruzam-
-se quando eu expus a ideia 
do projecto à ele e, o interesse 
dele em fazer uma exposição 
individual”, Cristóvão júnior.

Luís Avanço tem como re-
ferências artísticas Cristóvão 
Júnior e o Chico Efésio. “Le-

vamos o mesmo a superfície e 
cá estamos hoje”, Luís Avanço.

Para o Luís, um dos de-
safi os enfrentamos foram, a 
falta de materiais para a exe-
cução das suas actividades, 
falta de capital e proibição 
de execução da sua paixão 
pela arte na sua residência.

“Para mim é uma honra 
ter um amigo que se inspira 
em mim e juntos o trabalhar 
num projecto do género. Isto 
signifi ca que a minha trajectó-

ria, a ajuda externa que recebo 
está sendo refl ectida no meu 
trajecto”, esclareceu Júnior.

Esta é a primeira exposição 
individual do artista e, é uma 
enorme satisfação e gratidão 
fazer parte directamente desta 
realização.Pensando na sua pri-

meira pintura, o Luís passou/
experimentou linguagens as-
sociadas a tristeza e sofrimento 
(choros), daí, passou para re-
tractos que têm executado hoje.

Teve como motivação a 
curiosidade do estilo dos artistas 
que fazem retractos e cubismo.

Quais são às indicações que você 
daria para o Luís, sendo que 

você já tem um pouco mais de 
experiência e como olha para o 

trabalho deste artista?

“Para mim, o Luís deve 
experimentar mercados 
fora de Chimoio para co-
lher outras experiências. 
Estudar mais sobre a arte e 
artistas no geral para me-
lhor aperfeiçoar a sua arte”.

“Gostaria de incentivar os 
artistas locais a persistirem na 
execução desta linda activi-
dade que de certo modo está 
evoluindo bastante.Em resu-
mo, nestes dois dias tivemos 
uma super experiência de arte, 
música e muita boa conversa. 
Foi esplêndido realizar esta 
Exposição com o Luís e, espe-
ro realizar mais experiências 
do género com mais artistas”, 
Cristóvão Júnior termina.

silViNo MiRaNda
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Matola-Rio: Os desafios de um
posto em ascensão a município

O Posto Administrativo da Matola-Rio, no distrito de Bo-
ane, província de Maputo ascendeu, em Maio a categoria de 
Vila e com a criação das novas 12 autarquias, Matola-Rio 
cumpriu os requisitos para o efeito, significando que há um 
desenvolvimento notável que se assiste naquela circunscri-
ção administrativa, segundo deu a conhecer o chefe do pos-
to administrativo, Filídio Sitoe que não esconde o facto de 
aquela Vila notar-se um crescimento económico em termos 
de infra-estruturas privadas que contribuem para a empre-
gabilidade dos nativos bem como a captação de receitas para 
materialização de vários programas do executivo do distrito.

Localizado na 
parte sudeste 
da província de 
Maputo, Matola 
Rio figura um 

dos locais da província de Ma-
puto que hospeda o maior Parque 
Industrial de Beluluane que tem 
assumido como um dos motores 
para desenvolvimento daquele 
lugar e a emergência da classe 
média. Filídio Sitoe esclareceu 
que a comunidade que reside na 
Matola Rio é maioritariamente 
urbana, dai a exigência maior 
para responder os desafios que se 
impõe naquela vila são maiores.

A ansiedade é maior para 
a municipalização levantando-
-se muitas questões, reconheceu 
Filídio Sitoe para quem a cir-
cunscrição administrativa tem 
estado concentrada na aproxi-
mação dos serviços para o be-
nefício da comunidade, como é 
o caso da implantação de esco-
las, registos notariados, esqua-
dras para responder os desafios 
que a criminalidade impõe e 
outras infra-estruturas sociais. 

“Matola-Rio já beneficia de 
serviços que outrora os cidadãos 
deviam recorrer a cidade da Ma-
tola ou Maputo para tê-lo, hoje 
já podem os cidadãos tratar o re-
gisto criminal e outros serviços 
para os cidadãos nativos e não 
só “ disse para quem Matola Rio 
tem vários desafios mormente a 
construção de estradas terciárias, 
sendo que a única via asfaltada 
é a estrada principal da Mozal.

O chefe do posto não esconde 
a dificuldade para identificar as 
vias sem asfalto, tendo referido 
que o outro desafio para aquela 
circunscrição assenta na gestão e 

recolha de resíduos sólidos, tendo 
em conta que no posto da Matola 
Rio já não se pode administrar o 
lixo usando técnicas tradicionais 
como o de abertura de covas, dai 
que acredita que com a municipa-
lização as dificuldades na recolha 
e tratamento dos resíduos, poderá 
ser sanada uma vez que o muní-
cipe poderá pagar por um serviço 
prestado resultante da dedução 
na compra de energia elétrica. 

Para aliviar esse mal, o 
chefe do posto diz que o go-
verno do distrito de Boane tem 
alocado um meio circulan-
te para proceder a recolha de 
lixo em locais onde frequente-
mente carece de intervenção.

“ As empresas implanta-
das têm seus serviços de re-
colha de lixo. Mas, as resi-
dências nem sempre a esse 
cuidado” esclareceu a fonte.

Porque o posto administrativo 

da Matola Rio é o berço do maior 
parque industrial da província de 
Maputo, Filídio Sitoe explicou 
que a existência do parque con-
tribui em grande medida para a 
empregabilidade dos cidadãos, 
sendo que os nativos têm sido 
absorvidos por algumas empre-
sas implantadas naquele parque.

A responsabilidade social 
também tem sido um dos papéis 

importantes das empresas que 
se situam naquele local, tendo 
exemplificado a construção de es-
colas, e algumas unidades sanitá-
rias o que beneficia comunidade.

“ Há comunidades que se 
beneficiam de acções das em-
presas como o corte e costura, 
criação de frangos. Mas, o maior 
benefício é a empregabilidade 
“ disse para quem o crescimen-
to empresarial contrasta com a 
empregabilidade dos nativos.

Abastecimento de água

Em relação ao abastecimento 
de água, Filídio Sitoe reconheceu 
as dificuldades para o abasteci-
mento de água, sendo que na loca-
lidade sede a cobertura é de 90% de 
abastecimento de água para uma 
população estimada 98000mil  ha-
bitantes, da localidade sede. Esses 
dados, segundo Sitoe não é do sen-
so oficial, é resultado do trabalho 

base que ocorreu através dos líde-
res comunitários, enquanto aguar-
damos por outros dados oficias .

“ Por exemplo o senso do ano 
de 2017, Matola-Rio contava com 
uma população estimada em 104 
mil habitantes e com o trabalho 
realizado nos últimos anos Mato-
la Rio conta com uma estimativa 
de 140mil habitantes” disse para 
quem segundo senso do ano 2017 

do universo de 104 mil habitan-
tes,  a localidade sede contava 
com 78 mil habitantes e Mulotana 
contava com 25 mil habitantes. 

O posto administrativo da 
Matola-Rio conta com 11 po-
voações subdividas hoje con-
tando com 19 povoações. 

“Oficialmente contamos com 
11 povoações. Mas, por circuns-
tância do crescimento popula-
cional tivemos que subdividir as 
povoações em celulas e números, 
por exemplo temos Beleluane A, 
B e C” disse acrescentado que 
a povoação de Djonasse regis-
ta maior pressão pela procura 
da terra para construção regis-
tando agora 17 mil habitantes.

Ainda há um espaço de 
construção, sublinhou Sitóe para 
quem está em curso o plano de 
pormenor que inclui p parcela-
mento no povoado de Djonasse 
e a povoação de Mavoco que 
regista procura pelo espaço para 

a construção de residências.
As imigrações que hoje se 

assistem na localidade de Mu-
lotane em busca de espaço para 
construção trazem inúmeros de-
safios mormente a água e energia.

Filídio Sitoe entende que 
mercê do projecto PROENER-
GIA o governo tem estado a res-
ponder a pressão que tem estado 
a receber para energia elétrica.  
Porém, o Calcanhar de Aqui-
les assenta no abastecimento do 
precioso líquido, prevalecendo 
ainda o abastecimento de água 
por via de camiões cisternas.

“Só temos água fornecida por 
um privado em Mavoco. Ainda 
não temos água em Mulotana Sede, 
Machau Chau, Zilinga, Gumba-
nee uma parte de Bile“ sublinhou

Criminalidade 

Porque a pressão sobre a bus-
ca do espaço para construir traz 
consigo a criminalidade, Filídio 
Sitoe reconheceu o fenómeno 
salientando que face ao elevado 
nível de criminalidade em Mu-
lotane, o governo incrementou 
mais postos policiais para res-
ponderem nessas povoações. 

No passado, Matola-Rio 
tinha uma esquadra de Belelu-
ane que respondia pelo posto 
todo, reconheceu a fonte para 
quem hoje a circunscrição conta 
com três esquadras, sendo que 
a localidade de Matola Rio sede 
responda ao bairro Djonasse e 
a localidade de Mulotana conta 
com duas esquadras Beluluana e 
Mavoco. Mas, Gumbane precisa 
de uma esquadra cujo projecto 
está em curso mercê do reassen-
tamento da população afecta-
da pelo projecto de alta tensão. 

Questionado sobre qual é a 
área que vai envolver o município 
da Matola Rio, Filidio Sitóe não 
tem conhecimento sobre a delimi-
tação da área autárquica aguardan-
do pela equipe do Ministério da 
Administração Estatal e Função 
Pública (MAEFP) para o efeito.

Refira-se que o posto admi-
nistrativo da Matola-Rio tem 
uma área de 223km quadrados.


