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Face ao silêncio da HCB, o IGEPE 
deve fornecer explicações sobre os 
endividamentos multimilionários

Há sensivelmente duas semanas, mais concretamente no 
dia 06 de Janeiro, o CDD fez uma publicação na qual aler-
tava para o aumento sem precedentes do risco financeiro da 
HCB e apontava para a necessidade de maior transparência 
no processo de “corrida” ao endividamento que se assiste a 
nível da empresa. O alerta foi tomado de ânimo leve pela em-
presa, que continua a apostar num “secretismo” sobre a sua 
estratégia de endividamento e as suas implicações.

É no mínimo es-
tranha a forma 
como as in-
formações so-
bre as dívidas 

multimilionárias da empresa 
estão a ser tratadas. Com efei-
to, até a esta altura, um mês 
depois de terem sido rubrica-
dos dois importantes acordos 
de financiamento no valor de 
247 milhões de euros (de um 
total de 507 milhões de euros 
pretendidos pela empresa), 
não se encontra na página ofi-
cial da empresa nenhuma in-
formação sobre os pacotes de 
empréstimo em causa, sua rai-
son d’etrê, nem como deverão 
afectar a situação financeira da 
empresa e os rendimentos do 
Estado e dos moçambicanos 
na qualidade de accionistas.

Esta situação é preocupante 
não só pela forma pouco trans-
parente como o processo tem 
sido conduzido, mas também 
pelo timing (político) dos endi-
vidamentos multimilionários. 
Existem muitas questões, diga-
-se, legítimas, por esclarecer 
sobre o investimento de meio 
milhão2 de euros pretendidos 
pela empresa. É que além de ser 
maioritariamente participada 
pelo Estado (85% da estrutura 
accionista), cidadãos moçam-
bicanos detêm acções nesta 
importante empresa que, ide-
almente, devia voluntariamen-
te disponibilizar informações 
confiáveis e oportunas sobre o 
desempenho dos seus negócios, 
activos e situação financeira.

Recorde-se que, em Julho de 
2019, a HCB aderiu ao mercado 

oficial de cotações da Bolsa de 
Valores de Moçambique (BVM) 
numa operação que consistiu na 
venda de 4% das suas acções, 
tendo prometido dispersar a se-
gunda tranche, correspondente a 
3,5%, logo que as “condições” 
o permitissem 3. Na altura, o 
CDD questionou a racionalida-
de da mediatizada Oferta Pú-
blica de Venda (OPV) com o 
argumento de que a HCB não 
tinha necessidades financeiras 
que justificassem o recurso ao 
financiamento via mercado de 
capitais (muito provavelmen-
te com mais motivações po-
líticas do que económicas) 4.

Contudo, três anos depois, 
quando aparece um programa 
de modernização com neces-
sidades de financiamento “sé-
rias”, o mercado de capitais, 
que tem como função principal 
mobilizar recursos de longo 
prazo para projectos de inves-
timento, sequer é mencionado. 
Até que ponto o mercado de 
capitais contribuiria para o ac-
tual processo de mobilização 
de recursos? E os lucros que a 
empresa tem acumulado? São 

questões como estas que não 
existiriam caso a empresa tives-
se optado por uma estratégia de 
comunicação mais clara sobre 
o seu plano de investimentos.

As novas dívidas multimi-
lionárias são ainda mais preocu-
pantes pelo facto de a HCB ser 
maioritariamente participada 
pelo Estado. E aqui a questão 
é como é que a deterioração da 
autonomia financeira da HCB 
deverá afectar a já elevada expo-
sição do Estado a riscos fiscais 
por via do Sector Empresarial do 
Estado (SEE) – cerca de 11,6% 
do PIB em 2022, e, sobretudo, 
se estas considerações merece-
ram a devida atenção por parte 
do Instituto de Gestão das Par-
ticipações do Estado (IGEPE).

A HCB permaneceu, por 
muito tempo, no selecto grupo 
de empresas com boa saúde 
financeira e baixo risco finan-
ceiro no conjunto das empre-
sas maioritariamente proble-
máticas do SEE. Com efeito, 
em 2021, a HCB e outras três 
empresas (EMOSE, CFM, 
ENH) destacaram-se por apre-
sentar um nível de alavanca-

gem baixa5 e forte capacidade 
de resposta às obrigações fi-
nanceiras (baixo risco fiscal).

É expectável que o nível 
de risco de crédito aumente na 
sequência da empreitada de en-
dividamentos multimilionários 
em curso na empresa, aumen-
tando o seu risco fiscal. Mais 
precisamente, é muito provável 
que a empresa caminhe em di-
recção àquelas que são conside-
radas empresas-cancro do SEE 
(LAM, TMCEL, entre outras). 

E porque tal cenário im-
plica necessariamente um in-
cremento da exposição do Es-
tado aos riscos fiscais por via 
do SEE, o CDD entende ser 
urgente uma comunicação do 
IGEPE, na qualidade de gesto-
ra das participações do Estado 
e fazendo valer as atribuições 
e competências constantes no 
seu Estatuto Orgânico (Decreto 
no 46/2001 de 21 de Dezem-
bro), sobre o que está de facto 
a acontecer na HCB e que es-
tratégias estão sedo perseguidas 
para mitigar o risco financeiro 
emergente dos planos de in-
vestimento da empresa. (CDD)
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Tchembene dispara
contra camaradas inimigos

Justiça e Direitos Humanos segundo São Guebas

 Dia 20 de Janeiro, dia em que o antigo Presidente de 
Moçambique, Armando Guebuza, completou 80 anos de vida, 
foi uma data que serviu para o desabafo público já muito es-
perado por Tchembene. Calculista e frio, Guebuza organizou 
tudo ao pormenor, uma espécie de assembleia constituinte de 
uma organização constataria da Frelimo. 

No seu tempo, 
chamaria a 
esta atitude 
de compor-
tamento tí-

pico de marginais. A verdade 
é que no dia 20, Guebuza jun-
tou “búfalos feridos” que bus-
cam um mural de lamentações 
e consolo pelo seu fracasso.

 Muitos dos que ali esti-
veram, foram vítimas do 10 
Congresso, como por exem-
plo Teodoro Waty, Aires Aly, 
Hermenegildo Gamito, só para 
citar alguns exemplos. Qual se-
ria então o interesse destes na 
agenda Guebuziana, atendendo 
e considerando que não poucas 
vezes em público disseram a 
Guebuza o que para este de-
via ser dito em fórum privado.

Membro que fala de fora é 
marginal: Guebuza Quando o 
debate sobre a crise interna na 
Frelimo ganhou ímpeto, Gue-
buza começou a tomar deci-
sões radicais, que só as esquece 
quem tem memória de galinha. 
Ele dizia: o membro que fala 
fora da Frelimo é marginal. 
Mas dentro da Frelimo também 
não havia espaço nem tempo 
para falar. Que o digam, Jor-
ge Rebelo, Sérgio Vieira, Ma-
riano Matsinha e outros, que 
muitas vezes suas posições fo-
ram objecto de reação violenta 
de Guebuza e seus sequazes. 

Quem não se lembra do 
tempo dado para as interven-
ções? Quem não se lembra do 
controle cerrado dos meios de 
comunicação social que incluía 
o envio de emissários políti-
cos para gestão editorial? Mas 
também podíamos perguntar a 
que órgão se referia Guebuza, 
quando dizia que é neles que os 
membros deviam falar? Se os 
antigos combatentes já tinham 
denunciado que estes eram 
controlados por pessoas leais 
a Guebuza? E hoje ele chora 
de uma prática que ele próprio 
criou e cimentou no partido? 
Era isso que ele queria quando 

insistiu que devia permanecer 
na presidência da Frelimo? 
Na sessão do Comité Central 
em que Nyusi foi ele que dis-
se: “Preocupa-nos, todavia, a 
postura e comportamento de 
alguns camaradas e publica-
mente engendram acções que 
concorrem para perturbar o 
normal funcionamento dos ór-
gãos e das instituições e para 
gerar discussões e confusão no 
nosso seio, preocupa-nos isso. 

Recordemo-nos por ou-
tro lado caros camaradas que 
quando algumas pessoas sobre-
tudo as mais barulhentas nos 
elogiam é porque querem que 
cometamos erros, a nossa refe-
rência são órgãos, nós fazemos 
o que os nossos órgãos decidem 
e orientam, saibamos também 
que os nossos adversários não 
nos querem, e nunca vão nos 
querer bem. Não querem uma 
Frelimo forte, omnipresente e 
popular, não querem ver o seu 
governo forte e a implementar 
com celeridade impacto o nosso 
manifesto eleitoral, não querem 
ver o nosso presidente da repú-
blica Filipe Jacinto Nyusi forte, 
firme dando o seu melhor na di-
recção do estado porque sabem 
que isso beneficia não só a ele 
como a nossa gloriosa Frelimo. 

Talvez seja útil recordar 
que o objectivo deles é abater 
a Frelimo, é acabar com a Fre-
limo temos experiências muito 
infelizes que nós todos co-
nhecemos, algumas das quais 
vale a pena recordar quando 
assinaram Eduardo Mondlane 
era para acabar com a Freli-
mo, quando assinaram Samora 
Machel era para acabar com a 
Frelimo, e naturalmente quan-
do alimentam crises internas é 
exactamente para essa Frelimo 
não se reerguer para poder con-
tinuar com o projecto comum 
de 1962”. E agora Guebuza? 

O que pretendia Guebuza 
com este discurso? Estava ob-
viamente no auge da sua im-
popularidade e a ser forçado 

pelos camaradas a abandonar 
a liderança do partido, pois a 
tradição sempre foi de Presi-
dente da República e Presi-
dente do Partido. A intenção 
de Guebuza era ter uma mario-
nete para dançar a sua música.

Na pretensão do Nyusi se-
ria um Presidente aparente 
porque o poder da Frelimo iria 
indicar os membros do gover-
no e a todos níveis. Na opinião 
pública, Guebuza nunca foi 
democrata. Ele nunca aceitou 
opiniões diferentes das suas. 
Aliás, no auge da sua impo-
pularidade todos que o procu-
raram para conversar e deixa-
ram ficar sua opinião sincera 
foram enxovalhados e consi-
derados invejosos e traidores. 

O controle a massa cri-
tica ultrapassava o partido e 
chegava aos órgãos de comu-
nicação social, nessa altura 
foram recrutados muitos edi-
tores (hoje alguns estão de 
volta ao banquete de Gueus). 
Não havia nenhum comentá-
rio feito por quem quer que 
fosse que não era censurado. 

Posicionamento de Elísio 
Macamo e a lucidez de Hélder 

Jauana

A propaganda guebu-
ziana trás algumas contro-
versas, mesmo aos que du-
rante a sua governação o 
criticaram. O exemplo pode 
ser encontrado em sociólogo 

Elísio Macamo, que até per-
deu perdão ao antigo estadista.

 “Confesso que quando 
ouvi o termo ‘autoestima’ du-
rante o seu primeiro manda-
to, tive algumas reticências. 
Lembro-me também de que 
não perdi nenhuma oportu-
nidade de dizer uma ou duas 
coisas indecorosas sobre esse 
termo. E já agora, peço per-
dão por isso. Eu era mais 
novo e não sabia o que dizia”. 

Recora-se que Macamo 
tem se posicionado contrá-
rio a Nyusi. Ele teria dito 
que sabia que seria vítima 
de chacota nas redes sociais. 
Esta é uma posição de quem 
sabe que as suas posições são 
problemáticas e paradoxais. 

Elísio Macamo criticou as 
marchas de saudação a quem 
governa, e esqueceu que es-
tava diante de um antigo es-
tadista que muito promoveu 
marchas de sua saudação. 

O sociólogo Hélder Jaua-
na disse no seu discurso que 
“Fizemos vários estudos, vá-
rias reflexões, vários artigos 
muito críticos à figura de Ar-
mando Guebuza como Presi-
dente da República, com os 
quais nos identificamos até 
hoje. Uma delas é a narrati-
va da existência, neste país, 
dos apóstolos da desgraça. 

Esta ideia é construída da-
queles indivíduos que, naquela 
altura, interpelam criticamen-
te as opções estratégicas de 

Guebuza, interpelam, muitas 
vezes, deforma deselegante. 
Por último, é a ideia de mo-
çambicanos de gema. Quan-
do olhamos para a construção 
dessa ideia, é uma antítese 
da ideia da unidade nacional. 

Porque a unidade nacional 
diz que há vários moçambica-
nos, quando se constrói a ideia 
de moçambicanos de gema, e 
que há uns mais moçambicanos 
que outros, e são esses aspectos 
que provocam desamores em 
relação à figura de Guebuza”. 

Trata-se na verdade do re-
sumo da postura de Guebuza 
enquanto pessoa e Presidente. A 
ideia fantasiosa de sempre culpa-
dos externos na sua vida, vem do 
excesso de ego que ele tem. São 
sempre os outros culpados e não 
ele. Mr 10% Será que teremos to-
dos esquecidos das negociatas de 
Armando Guebuza. Como é que 
as dívidas ocultas surgiram? Em 
que negócio a família Guebuza 
através da FOCOS 21 não entra-
va? Quantas pessoas tinham aces-
so aos negócios além dele e sua 
família? A narrativa das dívidas 
não declaradas mostra o quanto 
Guebuza governava de fachada. 

A promiscuidade entre ne-
gócios familiares de estado le-
vou a um descrédito no plano 
internacional. E se ele eraum 
presidente visionário, porque 
é que deixou aquilo acontecer? 
Como é que podia ele deixar 
para que os outros tomassem 
decisão sem que ele soubesse? 
Então ele não é o que tentou di-
zer que era durante o simpósio. 
Ele é um impostor que estava 
na presidência a receber co-
mandos de terceiros. Mas não é 
verdade, no tempo dele, nenhu-
ma agulha seria vendida sem o 
seu conhecimento. Nem uma 
fabriqueta de bebidas tradicio-
nais podia ser instalada sem os 
seus 10%. Devem estar lembra-
dos da interrupção do governo 
de Comiche, do mandato de 
Zucula entre outros que ou-
saram fazer frente às decisões 
do grande Chefe. Devem estar 
lembrados da Mercedes que 
teve que devolver a CTA mes-
mo contra sua vontade, dada 
pressão da sociedade civil. E 
os terrenos negociados com 
os italianos em belas praias?
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Porta-voz do MINEDH ataca liberdade de 
imprensa e chama jornalistas de anti-éticos

Numa clara demonstração de poder, falta de respeito e 
sobretudo desprezo, o porta-voz do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano, Feliciano Mahalambe, lançou um 
vigoroso ataque contra a liberdade fundamental dos jor-
nalistas impedindo-os de colocar qualquer questão que não 
fosse do seu interesse, durante uma Conferência de Imprensa 
convocada por aquela instituição pública para dar a conhecer 
os preparativos para o arranque do ano lectivo 2023.

Feliciano Maha-
lambe substituiu 
Gina Guibunda, 
como porta-voz 
do MINEDH, 

após os escândalos dos livros 
com conteúdos errados. Em 
menos de um ano com as novas 
funções na instituição procurou 
sarna para se coçar. Na pas-
sada segunda-feira, Feliciano 
Mahalambe insurgiu-se contra 
jornalistas que colocam per-
guntas diferentes do tema em 
questão pense embora estejam 
relacionadas com a instituição 
que, ele como porta-voz seria a 
pessoa indicada para responder.

O MINEDEH está a esta 
altura abaixo de problemas que 
os jornalistas pretendiam obter 
algumas respostas do seu por-
ta-voz. Dentre ela o ponto de 
situação na responsabilização 
de emissão de livros cheios de 
erros bem ainda o problema de 
falta de salários na DINAME.

As reacções contra atitu-
de de Feliciano Mahalambe 
vieram de todo lado. Em co-
municado, o Sindicato Nacio-
nal dos Jornalistas lamenta o 
sucedo e explica que a atitude 
do porta-voz do MINEDH de-
monstra uma atitude de todo 
condenável, pois, não só pro-
cura intimidar os jornalistas no 
exercício da sua nobre missão 
de busca, tratamento e divul-
gação da informação de inte-
resse público, como também é 
uma grosseira interferência no 
trabalho jornalístico e viola-
ção da liberdade da imprensa.

 Para o SNJ, os jornalis-
tas devem continuar a fazer 
tudo ao seu alcance para que 
o povo possa exercer o seu 
direito de ser informado, con-
forme consagrado na Lei, por 
intermédio de informação de 
interesse público e credível. 
Assim, o SNJ solicita às insti-
tuições públicas para que faci-
litem o trabalho da imprensa, 
concedendo aos jornalistas a 
informação necessária para 
o exercício da sua profissão. 

Por seu turno, um grupo 
de jornalistas assinaram uma 
carta conjunta na repudia os 
acontecimentos a qual passa-

mos a reproduzir na integra:

“Carta de repúdio contra as 
declarações irresponsáveis do 

porta-voz do MINEDH

 Foi com particular interes-
se que os signatários desta car-
ta, jornalistas moçambicanos 
de profissão, acompanharam 
as declarações, esta segunda-
-feira, 23 de Janeiro, do porta-
-voz do Ministério da Edu-
cação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH) contra a classe.

 Foi numa conferência de im-
prensa convocada pelo MINE-
DH para dar o ponto de situação 
sobre o arranque do ano lectivo 
2023, que Feliciano Mahalambe 
insurgiu-se contra jornalistas 
que colocam perguntas diferen-
tes do que ele espera, ao extre-
mo de considerá-los anti-éticos. 

 Foi logo nas notas intro-
dutórias que, em tom ame-
açador, o porta-voz disse:

“(…). Depois podemos ter 
um espaço para algumas per-
guntas, que devem ser relacio-
nadas com o assunto que vou 
tratar. Quem tem outro assunto 
pessoal, fica para depois des-
ta sessão para não misturar e 

criar dissonância à nossa comu-
nicação. Eu estou a dizer isso 
porque, às vezes, tem sido essa 
prática: vir para aqui para uma 
conferência de imprensa em que 
combinamos o que vamos tratar, 
mas alguém traz, na manga, ou-
tras coisas. Nem fica bem. Nem 
é ético porque a conferência de 

imprensa é nossa. Nós é que 
convidamos a vocês. Não de-
vem trazer vossas coisas. Quem 
recebe convite para casamento, 
vai ao casamento. Não pode che-
gar lá, ao noivo, exigir dívida. 
Até pode estar a dever, mas não 
pode fazer isso. Não é ético”.

 Um colega jornalista pre-
sente no evento confrontou, de 
imediato, ao porta-voz, referin-
do que “não vale a pena colocar 
esse debate, senhor director. 
Está errado porque o jornalista, 
quando sai da Redacção, tem de 
espremer [a fonte] o máximo”.

 O porta-voz não gos-
tou e retorquiu na hora:

“Não. Não faz isso também. 
Você é jornalista. Seja ético”, 
disse, indicando, contudo, que, 
já “vou começar” [referindo-
-se ao início da conferência de 
imprensa propriamente dita].

 Mas, insatisfeito, Felicia-
no Mahalambe não começou 
com a conferência de imprensa, 
conforme prometeu. Preferiu, 
antes, voltar a atacar o jornalista 
e, por via dele, toda uma classe.

 “O problema é que cada 
um quer ensinar pai-nosso 
ao padre. Não pode ser as-
sim”, afirmou, publicamen-

te, o porta-voz do Ministé-
rio, dirigindo-se a jornalistas.

 Nós, jornalistas moçam-
bicanos, não podíamos estar 
mais desiludidos sobre pro-
nunciamentos de um porta-voz 
de uma instituição pública, 
de tão irresponsáveis que são.

Num espaço de menos de 

cinco minutos, o porta-voz do 
MINEDH conseguiu dizer tudo 
o que um porta-voz não deve 
dizer, quer no tom, quer na 
mensagem, ainda mais como 
responsável numa instituição 
cada dia mais problemática. 

O apelo ou o medo de um 
porta-voz em receber per-
guntas é infeliz, imaturo e 
incompatível ao seu cargo.

De facto, iniciar uma confe-
rência de imprensa com depoi-
mentos que desmotivam o exer-
cício jornalístico, que se prende 
em fazer perguntas, sejam elas 
do agrado das fontes ou não, 
é de uma baixaria tremenda.

 O porta-voz do Ministé-
rio da Educação e Desenvol-
vimento Humano pode não 
entender a profissão que é a 
nossa, mas tal não lhe con-
fere o direito de lançar ata-
ques gratuitos contra a classe.

 Colocar perguntas às fon-
tes de informação, gostem elas 
ou não, não significa ser anti-
-ético. Pelo contrário, é uma 
das maiores virtudes numa 
profissão que, aliás, consis-
te em saber colocar pergun-
tas certas às pessoas certas.

 A despeito de quaisquer 

querelas conceptuais sobre o 
que é jornalismo, como pare-
ce querer nos ensinar o ilustre 
porta-voz, nós estamos cla-
ros sobre a nossa profissão.

 Estamos claros de que o 
jornalismo não é simplesmen-
te a reprodução do que dizem 
porta-vozes ou quaisquer ou-

tras fontes, ainda que tenham 
sido elas a nos “convocarem”, 
qual grande feito do porta-voz 
do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano.

 Pelo contrário, é dever pri-
mário de um jornalista, e essa é 
matéria introdutória para qual-
quer curso de iniciação em jorna-
lismo, fazer perguntas às fontes, 
não perguntas quaisquer, mas 
perguntas relevantes, ainda que 
não sejam do agrado da fonte.

 Mas também estamos cla-
ros de que jornalismo é, tal 
como nos legou George Orwell, 
sobre o que alguém não quer 
que se publique, porquan-
to todo o resto é publicidade.

 Se o porta-voz não gos-
ta de “perguntas alheias” e o 
Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano quer 
“conferências de imprensa”, 
não é dilema algum porque 
a equação é fácil: façam-
-nas sem convidar jornalistas.

 Se o porta-voz não quer ser 
colocado “perguntas alheias”, 
que não nos chame. Envie comu-
nicado de imprensa e nós vamos 
decidir se publicamos ou não.

Se o porta-voz quer apa-
recer em televisão, mas não 
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quer que lhe sejam coloca-
das “perguntas alheias”, que 
não nos chame. Grave vídeo, 
envie-no e nós vamos deci-
dir se publicamos ou não.

Querer que jornalistas par-
ticipem de conferências de im-
prensa sem colocar perguntas 
oportunas, só porque há um 
porta-voz que não gosta [por-
que nós preferimos acreditar 
que este é o posicionamento 
do porta-voz e não do Minis-
tério, o que seria gravíssi-
mo], é por demais inaceitável.

 Querer que jornalistas par-
ticipem de conferências de im-
prensa sem colocar perguntas 
oportunas, só porque há um 
porta-voz que não gosta, é sub-
verter os fundamentos de uma 
profissão que é essencial para a 
vitalidade de uma democracia.

 Querer que jornalistas par-
ticipem de conferências de im-
prensa sem colocar perguntas 
oportunas, só porque há um por-
ta-voz que não gosta, é querer 
transformar a classe num simples 
veículo de mensagens fast-food 
de dirigentes e seus assessores.

 Querer que jornalistas 
participem de conferências 
de imprensa sem colocar per-
guntas oportunas, só por-
que há um porta-voz que não 
gosta, é querer que eles se-
jam um braço de propagan-
da das fontes de informação.

 Querer que jornalistas par-
ticipem de conferências de im-
prensa sem colocar perguntas 
oportunas, só porque há um 
porta-voz que não gosta, é um 
convite para matar a profis-
são que nós juramos exercer.

 É isso que nós não aceitamos. 
Não aceitamos que porta-vozes, 
sejam eles de onde forem, quei-
ram nos ensinar regras de jogo 
de uma profissão que é nossa.

 Não aceitamos que, já agora, 
porta-vozes sejam anti-éticos, 
atacando jornalistas simples-
mente porque fazem perguntas 
“fora da caixa”. Em jornalismo, 
fazer perguntas não é crime, por 
mais que as fontes não gostem.

 Porta-vozes éticos, que 
não têm nada a temer a jorna-
listas, o mínimo que fazem é 
encorajar que jornalistas façam 
perguntas, para que eles, os 
porta-vozes, tenham oportu-
nidade de se explicar perante 
os cidadãos que dizem servir.

 Não aceitamos, não 
aceitaremos e, por isso, não 
contem connosco em “con-
ferências de imprensa” 
sem perguntas “de facto”.

Não aceitamos porque a ex-
periência nos ensina que, neste 
país, é difícil ter fontes oficiais 
a darem entrevistas sobre as-
suntos exclusivos solicitados 
por jornalistas, ainda mais tra-
tando-se de temas sensíveis.

Não aceitamos porque, 

muitas vezes, as entrevistas 
“convocadas” por jornalistas, 
se forem aceites, tal ocorre 
de forma extemporânea para 
os interesses da profissão.

É isso que os porta-vozes 
deviam procurar resolver por-
que acaba impelindo os jor-
nalistas a usarem das comu-
nicações convocadas pelas 
instituições ou eventos públicos 
para colocar as perguntas que, 
mesmo não estando na agenda, 
são de maior interesse público, 
mais do que os temas oficiais, 
que podem ficar para o fim 
do alinhamento jornalístico.

 Comparar jornalismo, uma 
profissão com técnicas e normas 
claras, a festas de casamentos, é 
a maior infelicidade que podia 
haver. Por isso, em respeito aos 
teóricos do jornalismo, e a nós 
mesmos enquanto seus fazedo-
res, recusamo-nos a elaborar so-
bre essa analogia de mercearia.

 Claro que um porta-voz de 
um Ministério, ainda mais um 
Ministério da Educação, de-
via ter noções mínimas sobre 
a área de jornalismo, enquanto 

uma das formas de comunica-
ção, sector por que responde. 
Mas se isso é exigir demais, já 
não é demais pedir que o porta-
-voz seja comedido e respeite-
-se a si mesmo, antes que quei-
ra ser respeitado pela classe.

 Perguntas “fora da caixa”, 
perguntas sobre o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, sempre que coloca-
das a pessoas do respectivo 
sector, não são “outras coisas”, 
como o porta-voz lhes chama, 
independentemente da ocasião.

 Estar informado e preparado 
sobre os assuntos da instituição 
de que se é porta-voz é o mais 
elementar que se pode exigir de 
quem reivindica esse cargo tão 
relevante em sociedades sérias.

 
Como jornalistas moçam-

bicanos, negamos algemas às 
perguntas, como diria Carlos 
Cardoso, apenas porque “nós 
é que convidamos a vocês”.

 No jornalismo, negamos es-
ses recados com o mesmo vigor 
que, na política, devia se negar 
que “não seja você a dizer que 
eu quero”, porque “nós é que 
temos que querer”, porquanto 
isso nos atrasa enquanto Nação.

 Qualquer porta-voz tem 
direito a ser saudosista à medi-
da que quiser, desde que se re-
corde que não estamos mais na 
Primeira República, quando o 
jornalismo era uma simples ex-
tensão dos poderes instalados.

 Se há porta-vozes atrasados 
no tempo, aí sim, nós nos damos 
ao trabalho de recordar-lhes que 
estamos no século XXI, onde a 
função de contra-poder do jor-
nalismo é ainda mais relevante 
em sociedades democráticas.

 Não saber disso, e ainda mais 
dar pretensas palestras de jorna-
lismo, isso sim, é que é ensinar 
pai-nosso ao padre, diferente-
mente do que o nosso colega 
disse ao confrontar o porta-voz 
do MINEDH, algo que nos or-
gulha imenso, enquanto classe.

 A terminar, entendemos que, 
no MINEDH, há assuntos mais 

importantes por cuidar, além de 
convites a jornalistas para o si-
lêncio. Um deles, simplesmente 
a título ilustrativo, é o caso do 
livro de ciências sociais da sexta 
classe, que nem tão pouco dig-
nifica o país e nem ao porta-voz 
que quer ensinar jornalismo.

 Aliás, já agora, temos a 
impressão de que toda a guerra 
movida pelo porta-voz contra 
jornalistas com perguntas fora 
da agenda fosse uma fuga para 
frente, para evitar perguntas ir-
ritantes sobre o desastre do livro 
escolar, estando ele ciente do 
quão tardam os esclarecimentos 
e a responsabilização dos “pai-
-nosso” do livro da sexta classe.

Esperamos estar errados, da 
mesma forma que esperamos 
que estes infelizes pronuncia-
mentos não sejam o rosto dos 
autores do vergonhoso livro.

Abaixo a porta-vozes como 
os noivos que não pagam dí-
vidas. Aliás, quando tem sido 

cada vez mais recorrente ins-
tituições públicas convidarem 
jornalistas apenas para ouvirem 
dirigentes ou porta-vozes a fa-
larem sem direito a perguntas, 
recordamos, a todos, que não 
estamos dispostos a ser puxa-
-sacos e nem as conferências de 
imprensa devem ser transfor-
madas em actos de corta-fitas.

Os signatários 

1. Armando Nhantumbo 
(Savana)

2. Reginaldo Tchambule 
(Evidências)

3. Fernando Mbanze (me-
diaFAX)

4. Romeu Carlos (Tv 
Sucesso)

5. Argunaldo Nhampossa 
(Savana)

6. Ângela  Da Fonseca 
(Ikweli)

7. Alexandre Nhampossa 
(Zitamar News)

8. Gildo Mugabe (indepen-
dente)

9. Neuton Langa (Canal de 
Moçambique)

10. Omardine Omar (Inte-
grity Magazine News)

11. Rafael Ricardo (Inde-
pendente)

12. Abílio Maolela (Carta 
de Moçambique)

13. Nelson Mucandze 
(Evidências)

14. Dário Cossa (STV)
15. André Mulungo (Canal 

de Mocambique)
16. Celso Chambisso (Re-

vista Economia e Mercado)
17. Victor Bulande (inde-

pendente)
18. José João (STV)
19. Evaristo Chilingue 

(Carta de Moçambique)
20. Raul Senda (Savana)
21. Cleusia Chirindza 

(Diário Económico)
22. Maidone Alberto (Me-

dia Mais Tv)
23. Edvársio Carlos (Me-

dia Mais Tv)
24. António Tiua (STV)
25. Nelo Cossa (Magazine 

Independente)
26. Alfredo Langa (Maga-

zine Independente)
27. António Zacarias (Ma-

gazine Independente)
29. Elísio Muchanga (Ma-

gazine Independente)
30. Aida Matsinhe (Maga-

zine Independente)
31. Adelina Pinto (Maga-

zine Independente) 
32. Paulo Mubalo (Sava-

na)
33. Fernando Gonçalves 

(Savana)
34. Egídio Plácido (Zam-

beze) 
35. Silvino Miranda (Zam-

beze)
36. Crisalda Vilanculos 

(Zambeze)
37. Elton da Graça (Zam-

beze)
38. José Matlombe (Zam-

beze)
39. Matias Guente (Canal 

de Moçambique)
40. Cláudio Saúte (Canal 

de Moçambique)
41. Berta Muiambo (TV 

Sucesso) 
42. Eliete Massirele (TV 

Limpopo) 
43. Elias Nhaca (Savana)
44. Filipe Vilanculos 

(Strong Live) 
45. Dionildo Tamele (Pon-

to por Ponto) 
46. Sérgio Carimo (media-

FAX)
47. Francisco Carmona 

(Savana)
48. Stélio Biriba (Media 

Mais Tv)
49. André Paizon(Media 

Mais Tv)
50. Raimundo Moiane 

(Media Mais Tv)
51. Laves Macatane(Media 

Mais Tv)
52. Énia Maló (Media 

Mais Tv)
53. José Gabriel (Tv 

Sucesso)
54. Diolência Mudjove 

(Media Mais Tv)
55. Luis Cumbe (Ponto 

por Ponto)
56. Serôdio Towo (Dos-

siers & Factos)
57. Sheila Fernandes (Me-

dia Mais Tv)
58. Afonso Chavo (STV)
59. Auníncio da Silva 

(Ikweli)
60. Lourino Wanheta (Tua 

Televisão)
61. Israel Zefanias (Agên-

cia Xinhua)
62. Jorge Vaz (Tv Glória)
63. Ekibal Seda (Iqra Tv)
64. Joana Da Lúcia (Canal 

de Moçambique)
65. Jaime Inácio (Strongli-

ve Tv)
67. Constantino Novela 

(Tv Sucesso)
68. Hélio Matimbe (Tv 

Glória)”
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Na verdade, 
a questão 
do amor, 
na acep-
ção dos 

relacionamentos conjugais, 
tem sido complexa senão 
mesmo confusa, ambígua, 
se calhar polissémica e até 
mesmo deveras subjectiva.A 
palavra tem aplicação em 
contextos vários da vida en-
tre pessoas, e nas relações 
familiares, sobretudo as que 
ligam os cônjuges, mostra-
-se profundamente traiçoeira, 
por conta de intromissões de 
fortes nuances ideológicas 
e religiosas. Mas as pesso-
as pouco ou nada afl oram 
as verdadeiras acções, o que 
efectivamente o amor su-
jeita às pessoas. Com o ad-
vento de todo um processo 
de emancipações dos povos, 
das nações, das sociedades e 
das pessoas, observa-se uma 
tendência que procura fazer 
compreender e crer que o 
amor é todo um estado de ser 
e estar que nos faz gozar o 
bom, o agradável e o desejá-
vel, a felicidade, a harmonia 
e a paz; mas pouco ou nada 
se diz como essas coisas se 
alcançam e se mantêm. Os 
políticos que detêm o po-
der de armas fazem guerras 
monstruosas, sangrentas e até 

genocidas e dizem fazer isso 
por amor à terra e ao povo; 
muitos envolvidos sofrem, 
ferem-se, mutilam-se e tantos 
morrem por essa causa desse 
amor. Jesus passou por tudo 
o que a Bíblia Sagrada des-
creve, humilhações, insul-
tos, pancadarias, chibatadas, 
crucifi cação e morte, tudo 
isso por amor. O que acon-
teceu no Egípto dos Faraós, 
pragas horripilantes e mortes 
dolorosas do povo egípcio, 
tudo aquilo aconteceu por 
amor de Deus pelo seu povo 
escravizado naquela terra.

Em face destes e de tan-
tos outrosfactos, o que se 
deve esperar de um amor 
entre duas pessoas que se 
atraem e se desejam e pre-
tendem viver em comunhão 
por toda a vida? Filósofos, 
poetas e escritores de renome 
esforçaram-se em compreen-
der para fazer compreender 
o amor entre duas pessoas, 
mas todos eles mostraram-se 
incapazes de o defi nir com 
exactidão, clareza e objecti-
vidade. Entretanto, o que fi ca 
em muitos de nós, e o que é 
pura verdade é reduzirmos o 
amor aos simples sentimen-
tos de a atracção e desejo car-
nal, o que é a verdadeira gé-
nese e motor do amor de que 
muitos de nós recitamos. An-

tropólogos antigos que se de-
dicaram a descrever relações 
familiares e de uniões conju-
gais, afi rmaram que o amor, 
na verdade, é um sentimento 
que emergiu com o tempo, 
com a evolução do homem, 
ele não é a grande razão das 
uniões conjugais, estas sem-
pre surgiram e surgem por 
duas razões, a procriação e 
o desejo ou vice-versa, ou 
seja, por interesse de satisfa-
ção disso. Quer dizer o amor 
é mais uma construção, uma 
educação, fruto dos interesses 
sociais modernos; por outras 
palavras, o amor não nasce 
do nada, ele é consequência 
e não efectivamente a causa.

Por isso, Jocó, fi lho do 
Isaac, neto de Abrãao, dos 
cerca de doze fi lhos que tinha, 
sempre se mostrou amoroso 
pelo José. E devia perguntar-
-se porquê? Certamente que 
o comportamento e atitudes 
do José em relação ao seu pai 
e pela família determinaram 
o afecto do deste pelo fi lho. 
E isto acontece em todas as 
relações; de entre tantos nos 
diversos grupos nos quais par-
ticipamos, há os escolhidos 
e, geralmente, essas escolhas 
são determinadas pelo com-
portamento, atitude e conduta 
de cada um. Não se vai dar 
atenção nenhuma a quem pou-

co ou nada faz para merecer, 
senão a lógica e a racionalida-
de não fariam sentido algum.

Portanto, nas relações po-
ligâmicas, devido à competi-
tividade das mulheres envolvi-
das, às estratégias de captação 
de atenção do marido para si, 
aos ciúmes e jogos de degra-
dação da imagem das outras 
parceiras em benefício da sua, 
tem ocorrido tendências evi-
dentes de o homem mostrar-
-se mais carinhoso, atencioso, 
afectuoso com uma ou duas 
e desmazelado para com as 
outras. Essa situação não é 
exclusiva para relações poli-
gâmicas, nas monogâmicas 
ocorre o mesmo; há esposas 
que apenas esperam receber 
o tal amor do homem, do seu 
marido, e elas nada ou pouco 
dão de troco, mesmo assim 
exigem que o marido as con-
sidere como merecedoras de 
todos os benefícios de amor. 
Jesus aceitou tudo, ser perse-
guido, apedrejado, açoitado, 
ultrajado, ferido, pendurado 
no madeiro, crucifi cado até 
à morte para merecer o amor 
eterno de seu pai, Deus. A 
Bíblia fala também do amor 
e da responsabilidade dos es-
posados na sua relação con-
jugal, relevando a necessida-
de de tolerância e paciência, 
da obediência e isenção; por 

conta da força dos interesses 
muito pessoais e egoístas, por 
um lado, e da passividade, por 
outro, as mulheres, tanto na 
relação monogâmica como na 
poligâmica, acusam sempre 
os seus parceiros de não amá-
-las, mas elas têm feito quase 
nada para merecerem o amor 
que desejam, e conseguem 
apenas aquilo que originou 
a relação, o desejos carnal.

Em suma, como temos 
vindo a reiterar, não é a Po-
ligamia o problema em si, 
mas a educação moderna no 
seu todo que incompreensi-
velmente incute valores que 
contrastam com a realidade 
social. São homens de Deus 
que dia a pós dia abençoam 
casais que pouco tempo depois 
são dissolvidos e dia seguinte 
aparecem no mesmo altar com 
outros parceiros para receber 
a mesma bênção, o mesmo 
ocorre com os conservadores. 
Será isto o que agrada a so-
ciedade? Ou então é de todo 
bom tom que a sociedade 
continue hipócrita! Há milha-
res e milhares de mulheres no 
mundo monogâmico que não 
experimentam o amor que 
sonharam a vida inteira como 
as mulheres no mundo poli-
gâmico, porque o amor não 
está no simplesacto de rece-
ber, mas no nobre acto de dar.

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (18)

Sobre os Usos e Costumes – 2. A Poligamia
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O Ó d i o  é 
um crime 
detestável, 
sendo grave 
q u a n d o 

é de natureza ideológica. 
E regra geral este tipo de 
ódio é de difícil eliminação.

Se já o sentimento de ódio 
incontrolado por si só é 
susceptível de gerar situações 
de violência, quando deriva de 
questões ideológicas, rácicas, 
religiosas ou políticas, 
as  consequências  da í 
decorrentes são muito mais 
incontroláveis ilimitadas, 
e gravosas, podendo levar 
ao extermínio de povos, 
sem que se sinta qualquer 
remorso ou arrependimento.

Em contrapartida existe 
um sentimento baseado no 
amor, para despertar nos seus 
adeptos um sensação de bem-
querer, não só ao próximo, 
mas à Humanidade em geral.

Os que cultivam este 
sentimento esforçam-se 
pacificamente no sentido 
de transmitirem a verdade a 
que chegaram, em benefício 
dos seus semelhantes. Tal 
sentimento, longe de causar 
algum mal ou prejuízo à 
sociedade, transforma-se 
numa força motriz que 
catapulta social e moralmente 
a s  pe s soas  na s  ma i s 
diversas vertentes da vida.

 Os movimentos que 
s e  ba se i am no  ód io , 

consideram inimigos todos 
os que não pensam como 
eles. Estão possuídos de 
um desejo ardente de os 
aniquilar da face da Terra.

É na base disso que 
assistimos na semana passada 
na Suécia, ao acto vergonhoso 
da queima de uma cópia 
do Qur’án, perpetrado por 
membros de um partido 
racista da extrema-direita.

Fo i  um even to  que 
demonstra  claramente 
uma provocação e ódio 
extremado, já que excita a 
violência e o desrespeito, e 
fere os sentimentos de quase 2 
(dois) biliões de muçulmanos 
espalhados pelo Mundo.

Os autores desse acto 
vergonhoso julgam que 
tal faz parte da liberdade, 
achando por isso que, os que 
protestam contra tais atitudes 
provocatórias, e exigem que 
os mesmos sejam proibidos, 
pretendem que as suas 
liberdades sejam cerceadas, 
o que não é verdade, pois 
esse conceito de liberdade só 
tem lugar quando se pretende 
ofender os muçulmanos e 
os seus símbolos religiosos.

A Carta das Nações Unidas 
bem como as constituições 
de muitos países garantem o 
direito à liberdade religiosa, 
bem como o respeito aos 
sentimentos de cada um.

Esse acto provocativo e 
insensato foi praticado para 

provocar o ódio e a violência 
contra os muçulmanos, e são 
permitidos aos extremistas 
e aos elementos radicais 
sob o pretexto de defesa 
da liberdade de expressão.

Perguntamos, qual é a 
liberdade de expressão que 
se defendeu com a queima 
de um exemplar do Qur’án?

Imaginemos, por hipótese, 
que um elemento extremista-
radical muçulmano, por 
retaliação, queimasse uma 
cópia da Bíblia? Aí, o 
Mundo inteiro se levantaria 
condenando  ta l  ac to , 
chamando-lhe todos os nomes 
possíveis e imaginários.

Mas nós os muçulmanos 
s o m o s  c i v i l i z a d o s  e 
tolerantes. Não permitimos 
e nem pagamos o mal com 
o mal, e não só. Também 
acreditamos em todos os 
profetas enviados (incluindo 
Jesus), e em todos os Livros 
Sagrados,  incluindo a 
Bíblia e o Torá, daí que 
não haja memória de algum 
muçulmano que tenha 
destruído ou queimado 
algum exemplar da Bíblia, 
ou um crucifixo que seja.

É  i m p o r t a n t e  q u e 
cultivemos e espalhemos a 
cultura de paz e aceitação 
dos outros. E condenar 
o  ex t remismo é  uma 
responsabilidade colectiva!

Devemos parar com tudo o 
que constitua actos insidiosos 

contra os muçulmanos, e 
insultos aos seus valores 
sagrados, o que viola todas as 
leis e acordos internacionais 
que estipulam a necessidade 
de se respeitar a santidade 
das pessoas, bem como suas 
crenças e suas religiões.

É  i m p o r t a n t e  q u e 
enfatizemos a importância 
do diálogo, tolerância e 
coexistência,  rejeitando 
o extremismo seja qual a 
forma em que se apresente.

O ataque aos valores 
sagrados de outros grupos 
religiosos não é liberdade, 
mas sim barbarismo moderno. 
E tal não tem nada a ver 
com liberdade de expressão. 

Todos os actos susceptíveis 
de desestabilizar a segurança 
n u m a  c o m u n i d a d e 
devem ser condenados.

Devemos respeitar os 
símbolos religiosos de cada 
grupo religioso, e evitar 
o insulto e a incitação 
ao ódio, pois tal pode 
provocar a ira e a repulsa 
entre religiões e pessoas.

É importante que se 
consolidem os valores da 
tolerância e coexistência, e se 
criminalizem todos os actos 
que promovam a ideologia de 
ódio, pois permitir esse tipo 
de actos gratuitos encoraja 
crimes de ódio e islamofobia.

Apelamos ao governo 
sueco para que não permita 
esse  t ipo  de  a t i tudes 

provocatórias sob pretexto 
de liberdade de expressão.

O Qur’án, um Grande Livro, 
é o objecto mais sagrado 
na vida dos muçulmanos, 
pois  é um Código de 
Vida que nos ensina a 
respeitar outras religiões. 

E que se saiba, queimar 
uma cópia não afectará 
muito, pois é um livro que 
se encontra “gravado” no 
peito dos crentes que são aos 
milhões, incluindo crianças 
de tenra idade. Que se saiba 
que o que está impresso nas 
páginas do Qur’án, também 
está integralmente “impresso” 
(isto é, memorizado) nos 
corações dos “Huffadh” 
(memorizadores de Qur’án).

E Deus chamou a Si a 
r e s p o n s a b i l i d a d e  d a 
s u a  p r e s e r v a ç ã o  a t é 
a o  F i m  d o  M u n d o .

Nos dias que correm, 
mais pessoas tomadas 
pelo ódio são responsáveis 
pelos vários focos de 
violência disseminados 
por esse Mundo fora.

Temos que nos esforçar 
no sentido de renunciarmos 
a todo o tipo de violência, 
ódio mútuo, e tudo o que 
nos possa arrastar para 
a  di laceração da paz.

Será que somos humanos 
ou apenas temos aparência 
humana, mas os nossos 
corações são de lobos?

B a s t a  d e  ó d i o !  

O ódio sem limite!
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“Se não quer resolver um problema, 
nomeio uma comissão…”

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

Entramos no 
novo ano de 
2023, de-
pois de um 
Natal que 

cada um festejou à sua ma-
neira, sobretudo para nós 
moçambicanos que Samora 
Moisés MACHEL, primei-
ro Presidente da República 
(Popular) de Moçambique, 
proclamo o “Dia 25 de De-
zembro”, “Dia da Família.”

Chegamos em 2023 e es-
tamos satisfeitos pelos pro-
nunciamentos do Presidente 
da República, Filipe Jacinto 
NYUSI, que anunciou que 
não obstante as difi culdades 
de fi nanciamento do DDR, 
estão alinhados com o “seu 
irmão” Ossufo Momade, 
Presidente da RENAMO, 
que tudo será resolvido: o di-
álogo é uma grande arma…

Mas a grande bomba, sur-
giu no dia 10 de Janeiro de 
2023, quando o vice-minis-
tro moçambicano de Admi-
nistração Estatal e Função 
Pública, Inocêncio Impissa 
como porta-voz daI Sessão 
do Conselho de Ministros, 
anunciou que o Conselho de 
Ministro, “decidiu” – preferi-
mos “deliberou” * - rever os 
salários dos titulares dos Ór-

gãos de Soberania, baixan-
do-os, com base começan-
do com o do maior tecto, o 
vencimento do Presidente da 
República, Chefe de Estado.

Durante a Conferência de 
Imprensa foi notória, que a 
maka do TSU: Tabela Salarial 
Única, tem vários contornos.

Com o Pedro, retomamos 
a nossas cavaqueiras habi-
tuais no restaurante Abfc, e 
como habitualmente às 11 ho-
ras desta Terça-feira, 17.1.23, 
lá estava pontualmente:

- “Vamos ver se desta vez, 
hoje por ser Terça-feira, dia 
que tu, oh Rodolfo, dizes que 
é dia da “missa” ou do “cul-
to”, para os ministros e vice-
-ministros, nas Sessões do 
Conselho de Ministros, “con-
fessar” os seus pecados junto 
do Presidente da República 
ou do Primeiro Ministro…”

- A garçonete trouxe o 
meu café com pastel de nata, 
com temperatura de 33º Cel-
sius em Maputo, tendo-lhe 
recordado a célebre frase 
que o então ministros dos 
Transportes e Comunica-
ções, Eng.º Alcântara Santos 
pronunciava, nos Conselhos 
Coordenadores ou Consulti-
vos do ministério dos “Trans-
tornos” e “Complicações”:

- “Se não quero re-
solver um problema, no-
meio uma “Comissão…”

- “É por isso que me tele-
fonaste noutro dia, depois de 
o Presidente da República, 
Filipe Jacinto NYUSI, ter tido 
a coragem de dar o exemplo 
de determinar que através do 
exemplo de “seu” vencimento 
que foi tomado nesta “fi loso-
fi a”, o tecto máximo “dele” e 
doutros dirigentes dos Órgãos 
de Soberania a baixar…”

-Veja, por exemplo que 
no caso do: -TSU: Tabe-
la Salarial Única: “Fun-
cionários Desligados”: 
mandados “passear” …

- “Porquê assim?...”
-Os funcionários DES-

LIGADOS e para mim“Fora 
dos Quadros” não foram ti-
dos nem achados, pura e sim-
plesmente: “MANDARAM-
-LHES PASSEAR”, senão 
vejamos: a) Foram pagos um 
mês, mas alguém na Comis-
são, mandou “cortar” via tele-
fónica; b) Depois foi defi nido 
o 13º mês pago ao pessoal 
reformado e estes não foram 
abrangidos; e c) – Não foram 
integrados na tal “estória” do 
TSU-Tabela Salarial Única…

- “Já que o Conselho de 
Ministros está reunido, talvez 

sai algo no fundo do túnel?...” 
– disse o Pedro, combinan-
do outra cavaqueira para 
Quarta-feira, dia 18.1.23.

Na Quarta, com tempe-
ratura de 34º Celsius, com o 
Pedro, fomos à Taverna, uma 
parte do Café Cristal reaberto 
recentemente e dada a alta tem-
peratura pedi um refrigerante:

- “Tu pedes refrigeran-
te hoje, talvez a maka do 
TSU: Tabela Salarial Única, 
anunciada ontem pelo vice-
-ministro de Administração 
Estatal esteja resolvido…”

Aí de novo a máxima de 
Alcântara Santos, citando o 
Governador-Geral: “Se não 
quero resolver um problema, 
nomeio uma “Comissão…”

O vice-ministro de Admi-
nistração Estatal e Função Pú-
blica, Inocêncio Impissa, ga-
rantiu que o processo em toda 
as suas nuances, irá até ao fi m 
do ano, depois de explicar 
na Conferência de Imprensa, 
após a II Sessão Ordinária do 
Conselho de Ministros, de 
Terça (17.1.23), que “com a 
aprovação dos novos quanti-
tativos, foi necessário realizar 
o ajustamento da remunera-
ção base de entrada nas di-
ferentes carreiras existentes 
na Administração Pública.”

Vamos esperar para ver, 
porque até Outubro de 2023, o 
Vice-ministro estará na “cor-
rida” eleitoral das Autárqui-
cas e a preparar as Eleições 
Gerais (Presidenciais e Le-
gislativas) e para as Assem-
bleias ProvinciaisVoltaremos 
ao assunto nas tuas incomo-
dativas MAPUTADAS, neste 
teu Grande Rio ZAMBEZE.

deliberou* -  O Conselho 
de Ministros, “delibera”, atra-
vés das “Deliberação”, porque 
é um Órgão colegial, enquan-
to que “no casodecisão” é do 
Presidente da República ou 
Chefe do Governo (embora 
este delegue no Primeiro Mi-
nistro). “O ministro “decide” 
e o ministério ou o Conselho 
Coordenador do Ministério 
“delibera”, ensina aos seus 
alunos (dirigentes de todos os 
níveis, que “Samora” e Óscar 
Monteiro aquartelavam na 
Escola de Estado e Direito 
na Matola), o Professor Dou-
tor Machatine Munguambe, 
então Director da Escola de 
Estado e Direito, nas aulas 
nos anos 80, onde participa-
mos como Director Provin-
cial dos Transportes e Comu-
nicações de Tete e tínhamos 
como única mulher, Xarzard 
Orá dentre 60 participantes. 

 l Alcântara Santos, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, enfatizava 
que há um Governador-Geral de Moçambique, que usava esta estratégia.

 l II Sessão do Conselho de Ministros fi xa novos Salários (última hora)

TSU: Tabela Salarial Única: “Funcionários Desligados”: mandados “passear” …
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Editorial
Ressurgimento 
do Tchembene

Após quase oitos depois de ter deixado a presidência do País e, conse-
quentemente, também do presidência do partido Frelimo, no passado 
dia 20 de Janeiro, dia em que o antigo Presidente de Moçambique, 
Armando Guebuza, completou 80 anos de vida, reapareceu em pú-
blico e, pela primeira vez, desferiu golpes contra os seus camarada.

Se calhar a seu silencio prolongado este ligado com os escândalos finan-
ceiros que surgiram logo depois de ter deixado a direcção da Pátria Amada.

Com o seu estilo único, calculista e frio, Guebuza organizou tudo ao por-
menor, uma espécie de assembleia constituinte de uma organização consta-
taria da Frelimo. No seu tempo, chamaria a esta atitude de comportamento 
típico de marginais. A verdade é que no dia 20, Guebuza juntou “búfalos 
feridos” que buscam um mural de lamentações e consolo pelo seu fracasso.

Com o palco montado Armando Guebuza, qual reserva moral, aproveitou-
-se do palco montado para, pela primeira vez trazer a toda e tudo o que 
tinha a dizer durante quase uma década que se manteve calado. Para o an-
tigo os actuais dirigentes do estado e, quiçá, do partido Frelimo são os 
seus principais inimigos, aqueles que o pretendem abater a todo custo.

Tchembene não se coibiu de recorrer a teoria de vitimização para explicar des-
de a morte da princesa Valentina até a prisão do júnior, o seu filho mais velho, 
que está condenado a 12 anos de prisão maior. Ficou assente na intervenção que 
a ala guebuziana da Frelimo estremeceu as posições. Na Frelimo existem alas 
perfeitamente identificáveis e cada uma delas a puxar pelo seu ego. Mas isso não 
pode nos fazer esquecer que Guebuza tomou decisões radicais, que só as esquece 
quem tem memória curta. Ele dizia: o membro que fala fora da Frelimo é mar-
ginal. Mas dentro da Frelimo também não havia espaço nem tempo para falar.

Entendemos que algumas insinuações do mano Guebas são mesmo para boi 
dormir. Durante o seu reinado, não resta nenhuma dúvida de o país cresceu em 
infra-estruturas sociais, com destaque para estradas e pontes. Gubeuza desceu 
aos distritos, onde ele até chegou a apelidar como pólo de desenvolvimento.

Mas também não resta nenhuma dúvida que Guebuza levou o país a beira do 
precipício. Foi no seu reinado que o país viu-se mergulhado num dos maiores 
escândalos financeira do mundo, tal como ficou demonstrado no julgamento das 
dívidas ocultas. Mesmo com julgamento e condenação de parte dos lesa-pátria 
não garantia de que o país poderá reaver o dinheiro roubado em nome do povo. 
Guebuza deixou o poder enquanto boa parte dos moçambicanos estava farto dele.

Há um sentido, quanto a nós perverso, que pode nos levar ao “Lunismo”, um movi-
mento que permitiu a reeleição de Luiz Inácio da Silva a’ presidência do Brasil. Aquém 
acredita que Tchembene também esteja interessado em voltar ao trono. Quanto a nós 
seria uma opção errada da Frelimo. A imagem de Guebuza está deveras desgastada. 
Está ainda na retina de todos nós, as dívidas ocultas contraídas pelo seu Governo.  

Se quiseremos ampliar a conversa podemos também afirmar com cer-
teza que foi durante o reinado de Guebuza que o país voltou a conflito ar-
mado com a Renamo. Aliás, Guebuza não levou a sérios os ricos de ame-
aças externas o que culminou com ataques terroristas a partir de 2017.

Guebuza está, eventualmente, a colher os frutos daquilo que foram os pri-
meiros anos da sua governação. O antigo estadista prometeu aos moçambica-
nos que com a sua governação, o espírito de deixar andar estava terminado, 
em sinal de afronta directa ao seu antecessor, Joaquim Chissano. Na verdade 
não só foi perpetrado o espírito de deixa anda como também a corrupção foi 
institucionalizada e, varias vezes confundiu a chefia do Estado com negócios.

Douglas MaDjila

“A primeira característica de uma obra de arte é a 
de se encarnar a matéria.” São esses os primeiro, 
dos mais marcantes traços, com que me deparei 
aquando de um primeiro, se não o único, encontro 
com Manuel Gregório Pereira protagonizado 

por Afonso Almeida Brandão. Esse biógrafo assim o fez quando decidiu 

redesenhar a figura do seu conceituado amigo usando aquele que é o seu 

mais confiado instrumento artístico, a palavra, a escrita. Pereira pintava, e 

o fazia estrondosamente bem, a sua história é tão materialmente verídica 

e clara quanto as águas do Tejo, e assim tão natural também e quiçá 

ainda maior a ponto de atingir o Nilo, pois isso é possível aferir nas falas 

pictóricas de Brandão retocando o arco-íris que foi a sua vida e obra. 

Pereira desenhou-se através das artes plásticas e marcou o seu e todos os 

tempos ainda vindouros no campo das artes, e quando olhámos para aquilo 

que foi a sua acção prática encontramos, então, a matéria referida pelo 

autor como característica primária das artes, matéria esta que para um bom 

entendedor, qualquer indivíduo, que se preze como tal, deveria procurar tê-

la como bússola da sua existência. Pereira e os seus feitos foram a matéria, 

sabe-la a que matéria Pereira encarnava quando produzia a sua obra de arte, 

porém, a verdade é que as suas obras são a matéria que Brandão encarna ao 

redesenha-lo, no entanto, a escrita de Brandão sobre Pereira é uma obra de arte.  

O impacto das artes no geral consistirá sempre razão de debate em várias 

sociedades, visto que, em muitas delas, como a nossa incontornavelmente, 

a sua importância constitui ainda alguma dúvida, pois cá para as margens 

do Índico infelizmente, a arte é cinicamente chamada de cultura e 

meramente tratada como entretenimento e pior, exprimindo-as até a 

última gota de importância que tal entretenimento possa vir a ter para os 

drenos nada saneados, lamentável. Pereira compreendeu o seu destino 

quando percebeu e aceitou o quão a arte lho era importante, e decidiu 

então dar mais importância aos gatafunhos por si carbonizados em relação 

ao balcão de uma mercearia de quem quer que seja. É mesmo essa a 

concepção em falta, perceber a arte, aceita-la e dá-lha a devida importância. 

Das mais variadas formas de interpretar os esforços para o alcance de quaisquer 

objectivos, Pereira distinguiu os realizados ao serviço de ambições sérias dos 

impulsionados por mero conforto e sobrevivência, para este artista a arte deve 

representar-se pela primeira opção só assim terá a importância merecida, pois 

é, pode-se a partir deste tão bem enquadrado fundamento afirmar que falta, 

ao país da marrabenta por exemplo, transformar as artes em ambições sérias. 

Muito há de impressionante ao apreciar o tracejado de Brandão sobre os 

tracejados de Pereira, visto que, numa primeira impressão com esta obra 

procura-se a oportunidade de perceber a lógica e os significados das cores, 

do cubismo, do ritmo, da matéria, do naturalismo e, por ignorância do leitor 

ou melhor, pela riqueza dos conteúdos acaba-se mesmo no impressionismo, 

sem infelizmente, ainda que bastante felizes, transbordar do estado 

impressionante a que esta obra coloca-nos. A nós, recomenda a leitura 

minuciosa desta biografia pois, mais do que prazeroso, ser-nos-ia bastante útil.   

Manuel Gregório Pereira: 
um pintor redesenhado 

na voz de Brandão
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PERÍODO

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

ComercialQuase metade dos alunos reprovou nos exames da 10ª 
classe, na Cidade de Maputo, e, a nível da província, cerca 
de 30 por cento dos examinados não conseguiram passar nas 
provas. 

O balanço do 
Minis té r io 
da Educa-
ção revela 
que o apro-

veitamento em todo o país é 
positivo e está acima de 70%. 
“Estamos ainda a fazer levan-
tamento de algumas regiões 
onde há menos de 50%, mas 
são casos que não infl uencia-
ram nos resultados gerais.”

Para este ano, o Ministé-
rio da Educação prevê, ainda, 
a contratação de mais de cin-
co mil professores. “Estáva-
mos a prever contratar mais de 
12 mil professores para este 
ano, mas, tendo em conta as 
questões orçamentais, só va-
mos contratar pouco acima 
de cinco mil professores, des-
tes mais de três mil vão para 
o ensino primário e o restante 
vai para o ensino secundário.”

As salas de aula também vão 
aumentar. Segundo o sector da 
educação, serão construídas 30 
escolas novas e, aproximada-
mente, 300 novas salas de aula.

No que toca aos novos in-
gressos, a meta prevista era 
matricular mais de um milhão 
de crianças da 1ª classe. A meta 
não foi atingida porque alguns 
distritos ainda estão a decor-
rer com os processos. “Este 
ano, vamos ter, no sistema de 
educação geral, muito próxi-
mo de 10ª milhões de crian-
ças da primeira à 12ª classe.”

Uma vez que o ano lectivo 
2023 é marcado pela imple-
mentação da nova Lei do Sis-
tema Nacional de Educação, 
o porta-voz revelou que há, 
no país, 1700 escolas primá-
rias que vão acolher os alunos 
da sétima classe, que passam 
para o ensino secundário.

Sobre os erros em alguns 
livros de distribuição gratuita, 
o Ministério da Educação diz 
que já foram todos corrigidos 
e que, até ao fi m deste mês, to-
das as classes terão os manuais.

“O trabalho para a correc-
ção dos livros foi realizado 
por alguns professores das es-
colas secundárias, primárias e 
envolveu, também, professo-
res de algumas universidades, 
em especial, a Universidade 
Eduardo Mondlane”, revelou.

Em relação às cobranças das 
taxas para pagar aos guardas nas 
escolas, o MINEDH distancia-
-se do acto e atira a responsabi-
lidade aos conselhos das escolas.

“Este assunto não faz parte 
das taxas de matrículas. Esses 
pagamentos só podem acontecer 
depois da decisão em sede dos 
conselhos das escolas. Não se tra-
ta de nenhuma taxa obrigatória.”

Uma vez que as escolas se-
cundárias estão em número redu-
zido, prevê-se matricular pouco 
mais de 430 mil alunos no ensino 
à distância –  um aumento de cer-
ca de 16% face ao ano passado.

 De acordo com Feliciano 

Reprovações em massa na 10ª Classe 
não infl uenciaram resultados gerais

Garante MINEDEH 

Mahalambe, cerca de 200 es-
colas estavam paralisadas na 
província de Cabo Delgado, no 
entanto, neste momento, to-
das estão reabertas e os alu-
nos voltaram a fazer matrí-
culas. “Acreditamos que vão 
iniciar o ano tranquilamente, 
melhoraram as suas condi-
ções de segurança”, disse.

Já que os alunos não reali-
zaram os exames do ano passa-
do, o Ministério da Educação 
diz que administrou, recen-
temente, um exame especial.

São ao todo 767 alunos da 7ª 
classe e 1103 alunos da 6ª classe. 
Para os que, eventualmente, fal-
taram, poderão realizar exames 
entre os dias 24 e 26 de Janeiro.
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No âmbito do cumprimento dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável

Niassa longe de atingir igualdade de género
O número de mulheres que ocupa cargos públicos, por via 

de eleição, está em cerca de 20 %, o que deixa uma das pro-
víncias menos populosas do país ainda bem longe de alcançar 
a igualdade de género. A informação consta de um estudo 
realizado pelo Fórum das Organizações Femininas de Niassa 
(FOFeN), ao longo da mesma província, denominado “Mu-
lheres em espaços de tomada de decisão e cargos de chefi a da 
Província do Niassa”. 

A pesquisa tinha 
como objec-
tivo dar visão 
clara sobre a 
situação de 

género, nos cargos de lideran-
ça, para uma refl exão sobre ac-
ções necessárias, para o alcan-
ce da agenda 2030 na província 
com vista a construção de uma 
agenda colectiva de advocacia.

De acordo com o estu-
do, os cinco municípios que 
existem na província do Nias-
sa, nomeadamente Lichinga, 
Cuamba, Marrupa, Mandim-
ba e Metangula, apenas este 
último elegeu uma mulher, o 
que corresponde a 20% dos 
eleitos. Nas assembleias mu-
nicipais a situação melhora, 
em comparação com os car-
gos máximos das autarquias.

No Conselho Autárquico 
de Lichinga, foram eleitos 39 
membros da Assembleia Mu-
nicipal, dos quais 25 homens 
e 14 mulheres, corresponden-
tes a 36%. As edilidades de 
Mandimba e Metangula tem 
cada uma 13 membros, dos 
quais 4 são mulheres e os re-
manescentes nove homens, o 
que corresponde a 31%. A 
cidade de Cuamba tem 31 lu-
gares dos quais, dos quais 22 
estão ocupados por homens e 
os remanescentes nove com 
mulheres, o que totaliza 29%.

Em Marrupa, há 12 mem-
bros do órgão legislativo muni-
cipal, dos quais apenas duas são 
mulheres, o que corresponde a 
17%, a pior situação das assem-
bleias municipais de Niassa.

Ainda nas assembleias 
municipais, das quatro che-
fes das comissões, metade é 
dominado por mulheres em 
Metangula, o que represen-
ta uma perfeita igualdade.

A Assembleia do muni-
cípio de Lichinga comporta 
sete comissões, a maior de 
todas, mas apenas um lu-
gar é ocupado por uma mu-
lher, que resulta em 14%.

O distrito de Marrupa detém 
quatro comissões na Assem-
bleia, dos quais três chefi ados 
por homens e um lugar por uma 
mulher, representando 25%.

Em Cuamba, das seis che-
fi as das comissões existen-
tes, apenas um lugar está nas 
mãos de uma mulher, o que 
totaliza 17%. Todas as chefi as 
das comissões de Metangu-
la estão nas mãos de homens, 
o que signifi ca zero porcento 
mulher – o caso mais crítico.

A província do Niassa tem 
um total de 12 deputados na 
Assembleia da República. 
Destes, o partido Frelimo tem 
oito, dos quais cinco mulheres 
e três homens – um caso de 
maioria de mulheres (63%). 
A Renamo tem quatro deputa-
dos, dos quais três homens e 
um mulher, o que deixa a mu-
lher com 25% das posições.

Refi ra-se que a pesquisa foi 
realizada no âmbito do projec-
to “Enriquecendo a participa-
ção activa da sociedade civil 
para promoção da Igualdade 
de Género e o Empoderamento 
das mulheres e Raparigas “do 

Programa de Apoio aos Ac-
tores Não Estatais (PAANE).

Refi ra-se que o projecto é 
implementado pelo consórcio 
composto pelas organizações 
Fórum Mulher, WLSA Moçam-
bique, Fórum da Sociedade Ci-
vil para os Direitos da Criança 

(ROSC), Associação Moçam-
bicana de Mulheres de Carrei-
ra Jurídica (AMMCJ), Fórum 
das Associações Femininas 
de Inhambane (FAFI), Fórum 
Organizações Femininas do 
Niassa (FOFEN), Associação 
de Mulheres Paralegais de 
Tete (AMUPT), Rede de Pro-
tecção da Criança em Sofala 
(SOPROC), e o Centro Infor-
mazione e Educazione Allo 
Sviluppo ONLUS (CIES), 
que conta com apoio da União 
Europeia em Moçambique, 
no contexto do PAANE II.

Niassa distante de atin-
gir igualdade nos cargos de 
chefi a do Estado, a pesquisa 
conclui que aquela província 
do norte ainda está longe de 
atingir igualdade nos cargos 
de chefi a e confi ança no apa-
relho de Estado, revela um 
levantamento realizado pelo 
Fórum das Organizações Fe-
mininas de Niassa (FOFEN).

De acordo com o levan-
tamento, nos 16 distritos 
que compõem a província de 
Niassa, apenas três é que são 
administradas por mulheres, 
que correspondem a 18,75%.

Nos dez cargos de che-
fi a nas direções provinciais 

do Niassa, sete são ocupa-
dos por homens, e três por 
mulheres, correspondentes a 
30%. A província do Niassa 
tem um total de 27 Procura-
dores, dos quais 20 são ho-
mens e sete são mulheres, o 
que corresponde a 25,96%.

Dos 16 secretários-perma-
nentes distritais, onze cargos 
são ocupados por homens e os 
restantes cinco por mulheres, o 
que corresponde a 31,25%. Nos 
Serviços provinciais de repre-
sentação de Estado em Niassa, 
dos nove cargos existentes, 
apenas para ocupar um lugar 
é que foi indicada uma mu-
lher, o que corresponde a 11%.

Segundo a coordenadora 
do FOFEN, Manuela Teixei-
ra, através destes dados, o 
FOFEN pretende reforçar as 
acções de advocacia para con-
tribuir no alcance da agenda 
2030 na província do Niassa. 
O mapeamento sobre a situa-

ção de género e “Mulheres em 
espaços de tomada de decisão 
e cargos de chefi a da Provin-
cia do Niassa”, foi realizado 
no âmbito do projecto 405-
953 do PAANE, na compo-
nente ‘’Enriquecendo a par-
ticipação da Sociedade Civil 

na Promoção da igualdade 
de Género e empoderamen-
to das mulheres e raparigas”.

Refi ra-se que o projecto 
é implementado pelo con-
sórcio composto pelas or-
ganizações Fórum Mulher, 
WLSA Moçambique, Fórum 
da Sociedade Civil para os 
Direitos da Criança (ROSC), 
Associação Moçambicana 
de Mulheres de Carreira Ju-
rídica (AMMCJ), Fórum das 
Associações Femininas de 
Inhambane (FAFI), Fórum 
Organizações Femininas do 
Niassa (FOFEN), Associação 
de Mulheres Paralegais de Tete 
(AMPT), Rede de Protecção da 
Criança em Sofala (SOPROC), 
e o Centro Informazione e Edu-
cazione Allo Sviluppo ON-
LUS (CIES), que conta com 
apoio da União Europeia em 
Moçambique, no contexto do 
Programa de Apoio aos Acto-
res Não Estatais (PAANE II).
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Regime “acautela”
interesses em futuras eleições

Vem sendo notada na conduta do regime um esforço con-
certado no sentido de “prevenir” sobressaltos eleitorais como 
os registados nas eleições de AGO.22, obrigando-o, como 
forma de ultrapassar o “imprevisto”, a recorrer a medidas de 
emergência cujo carácter ilícito/fraudulento tem servido de 
fundamento a conclusões de que o processo foi viciado.

Evidências con-
sideradas por 
meios compe-
tentes da so-
ciedade como 

fazendo parte de tal esforço:
 A presença maciça de jo-

vens licenciados em Direito 
subtilmente “inscritos” pelo 
MPLA no mais recente curso 
para formação de magistrados 
do Instituto Nacional de Es-
tudos Judiciários (INEJ), aos 
quais foi dada absoluta prima-
zia face a outros candidatos, 
incluindo alguns academica-
mente mais qualificados; a in-
tenção subsequente é a de os 
privilegiar em concursos para a 
admissão de quadros com a for-
mação de juízes nas estruturas 
central e provinciais da Comis-
são Nacional Eleitoral (CNE).

A nomeação para cargos 
de administração e direcção 
nas empresas públicas ou para 
órgãos consultivos do Estado, 
como o Conselho Económi-
co e Social, de jovens, muitos 
dos quais que apresentam a 
característica de terem laços 

familiares com figuras do regi-
me conotadas como contesta-
tárias, condição nalguns casos 
aplicada aos próprios nomea-
dos, em ambos os casos com 
a intenção de os “amolecer”.

Por razões entre as quais é 
especialmente considerada a 
“falta de resposta” do esque-
ma informal montado para 
o controlo das eleições em 
Luanda, o MPLA perdeu as 
eleições na capital. A emer-
gência obrigou-o a “falsear” 
de forma considerada “pouco 
cuidada” os resultados nas pro-
víncias como forma de com-
pensar os “danos” em Luanda.

O ocorrido em Luanda é 
atribuído a um ambiente políti-
co-eleitoral descrito como pou-
co favorável ao MPLA/benigno 
para a oposição, por influência 
do qual a sua anterior capaci-
dade para controlar o processo 
decresceu. Por efeito do referi-
do ambiente verificou-se igual-
mente uma diminuição da pro-
pensão dos seus delegados para 
impor os seus intentos, bem 
como um “relaxamento” da par-

Angola

A polícia sul-afri-
cana exortou 
as comunida-
des do norte de 
KwaZulu-Na-

tal a absterem-se da violência, 
uma vez que existem planos para 
combater o roubo e contrabando 
de veículos para Moçambique. 

Isto ocorre depois de um ca-
mião, alegadamente de Moçambi-
que, e um autocarro terem sido in-
cendiados na R22 entre Hluhluwe 
e Mbazwana, norte de KwaZulu-
-Natal, na terça-feira, quando as 
comunidades protestaram con-
tra os crimes transfronteiriços.

Alega-se que as comunidades 
de Hlabisa, Umhlabuyalingana e 
outras áreas próximas à fronteira 
com Moçambique estão fartas 
de pouca ou nenhuma acção das 
autoridades para conter o roubo 
de veículos motorizados que são 
transportados para Moçambique. 

O comissário de polícia pro-

vincial tenente-general Nhlanhla 
Mkhwanazi condenou a queima 
de veículos. “Estes actos crimino-
sos, que se pensa serem perpetra-
dos por criminosos que se fazem 
passar por cidadãos cumpridores 
da lei, destinavam-se a supostos 
criminosos moçambicanos sus-
peitos de envolvimento num sin-
dicato de roubo de viaturas”, disse.

Mkhwanazi pediu aos 
moradores do distrito de 
Umkhanyakude que respeitem o 
estado de direito e reconheçam as 
intervenções que a administração 
da polícia implementou para con-
ter o roubo de veículos na área.

“Não apoiamos esse com-
portamento e, como uma or-
ganização solidária, ouvi-
mos as preocupações dos 
moradores. Eles exigiram a 
modernização de sua delegacia 
e nós concordamos com isso.

“A estação está no nível de um 
coronel. Nós fomos além disso e 

destacamos membros extras para 
a área. A esquadra de Emanguzi 
foi construída e será entregue em 
breve ao serviço policial pelo de-
partamento de obras públicas e 
infra-estruturas. Em Dezembro 
de 2022, nomeamos um novo 
comissário distrital, Maj-Gen 
Mduduzi Shezi, que assumirá 
seu cargo em 1º de Fevereiro.”

As intervenções tiveram um 
impacto quase imediato e vários 
suspeitos foram detidos e deti-
dos, disse, acrescentando que as 
estatísticas mostram uma dimi-
nuição dos crimes rodoviários no 
distrito. Operações com fóruns 
de policiamento comunitário e 
outras estruturas estão em anda-
mento para livrar a área e todo o 
distrito de crimes relacionados a 
roubo e contrabando de veículos.

“Os membros da comuni-
dade são instados a não se in-
criminar fazendo justiça com 
as próprias mãos e embarcan-

Roubo de viatura com destino a 
Moçambique preocupa autoridades

te de quadros da CNE mobiliza-
dos para acompanhar o processo.

A atenção agora prestada 
pelo regime a jovens com as re-
feridas características é também 
vista como fazendo parte de polí-
ticas mais amplas, aparentemen-
te calculadas para ir ao encontro 
do seu desígnio de conservação 
do poder. A lógica respectiva é a 
de que a satisfação de aspirações 
dos jovens capazes de elevar o 
seu estatuto social e económico, 
os comprometerá com o regime.

Conforme análises internas, 
a impopularidade actual do par-
tido, apontada como causa dos 
sobressaltos por que passou nas 
últimas eleições (superados 
graças à fraude), é também con-
sequência do papel dos “meios 
independentes”, redes sociais 
inclusive, na ofuscação da sua 
imagem e, ao mesmo tempo, 
no enaltecimento da oposi-
ção, representada pela UNITA.

É igualmente reconhecido 

que JOÃO LOURENÇO (JL) foi 
o principal visado dessa acção, 
razão pela qual se considera que 
a sua figura se apresenta mais 
desgastada que a do próprio 
partido. O controlo do sector 
da comunicação social em geral 
que o regime se propõe alcançar 
tem por finalidade imediata con-
ter o desprestígio 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 
e condução das políticas e/ou 
medidas para a comunicação 
social – agindo isoladamente 
ou em concertação entre si. A 
representação do MPLA cabe 
ao secretário do Bureau Polí-
tico (BP) para a Informação 
ou ao SG. (África monitor)

Na África do Sul
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Prossegue a “judicialização” das lutas intestinas no PAIGC, 
com um novo processo junto do Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ) de Bissau para rejeição dos resultados do X Congresso 
do partido. Ainda sendo o maior partido do país, actualmente 
na oposição, o PAIGC corre o risco de se arrastar em combates 
judiciais, limitando a capacidade de afirmação do partido na 
perspectiva das eleições remarcadas para 04 de Junho.

A realização do 
X Congresso 
do partido foi 
caracterizada 
por providên-

cias cautelares interpostas por 
adversários internos de DO-
MINGOS SIMÕES PEREI-
RA (DSP) que obrigaram ao 
seu adiamento de Fevereiro de 
2022 para Novembro de 2022, 
depois de três adiamentos, re-
velando ainda a indisponibi-
lidade de DSP para negociar.

Os processos foram in-
terpostos contra a direcção 
de DSP, centrando-se no pro-
cesso de escolha dos delega-
dos ao Congresso, ao qual os 
queixosos apontam diversas 
irregularidades, e que acabou 
por dar lugar a uma interven-
ção policial em 18 Março, na 
sede do partido, em cumpri-
mento da providência cautelar.

O partido recorreu e deci-
diu avançar com a realização da 
reunião do Comité Central (CC) 
em 11 de Novembro, marcan-
do o congresso para 18 de No-
vembro DSP manteve a recusa 
de repetição das eleições dos 
delegados a partir das estrutu-
ras de base do partido (confe-
rências electivas de base, de 
secção, de sector e regionais), 
considerando-as legítimas. 

O advogado do partido, 
CARLOS PINTO PEREIRA, 
recorreu das decisões judiciais 
anteriores, considerando que 
a realização do Congresso era 
regular. O pedido de nulida-
de do Congresso interposto 

pela oposição interna, através 
do militante de base BOLOM 
CONTÉ (BC), que fora afas-
tado das listas de delegados ao 

Congresso, não foi aceite pelo 
tribunal de Bissau, mas BC re-
correu da decisão para o STJ.

A 03.JAN, o STJ emitiu um 
despacho deferindo a reclama-
ção de BC, obrigando à reaná-
lise do assunto pelo tribunal 
de Bissau. Até lá, a direcção 
de DSP eleita no Congresso 
mantém-se suspensa e prova-
velmente impedida de inscre-
ver no STJ, conforme manda 
a lei, os órgãos eleitos e os 
estatutos revistos do partido. 

DSP tem sido acusado de li-
mitar a participação de militan-

tes “desalinhados”, de controlar 
as eleições internas substituindo 
o voto secreto pelo método de 
“braço no ar” e de tentar impor 
uma solução (falhada) através 
de uma “lista única solidária” 
chefiada por si, eliminando 
assim a concorrência interna. 
Apesar do voto secreto ter fi-
cado garantido, fontes internas 
apontaram a falta de legitimida-
de das assembleias de base e res-

tantes estruturas locais e regio-
nais que se mantêm inalteradas 
desde o IX congresso de 2018.

O recente congresso do 
PAIGC foi dominado pela re-
candidatura esperada de DSP 
com a concorrência de OCTÁ-
VIO LOPES (62 votos), JOÃO 
BERNARDO VIEIRA (32 vo-
tos) e EDSON ARAÚJO (4 vo-
tos). MARTILENE dos SAN-
TOS e RAIMUNDO PEREIRA 
desistiram das candidaturas em 
17 de Novembro. por falta de 
condições internas, reportando-
-se a um clima de intimidação 

pré-congresso, e de falta de 
transparência na gestão de DSP. 

O controlo da “máquina” 
permitiu a DSP vencer facil-
mente o congresso (1.162 votos 
dos delegados), equivalente a 
91%, garantindo assim a presi-
dência do partido até 2026. O 
arrastamento da incerteza no 
PAIGC é favorável ao princi-
pal partido do actual governo 
provisório, MADEM-G15, do 

qual o PR UMARO SISSOCO 
EMBALÓ (USE) é membro. 

O MADEM tem vindo a 
recolher apoios de antigos 
membros do PAIGC que aban-
donaram o partido sob a lide-
rança de DSP e tem reunido 
os meios para uma campanha 
eleitoral eficaz. Pelo contrá-
rio, a situação no PAIGC, que 
em última instância poderá 
ser impedido de participar nas 
eleições legislativas, poderá 
comprometer a estratégia do 
PRS, que aposta, desde a saída 
de ALBERTO NAMBEIA em 

Agosto de 2022, numa aliança 
futura de governo com DSP. 
FERNANDO DIAS, presi-
dente interino, e FLOREN-
TINO PEREIRA, cabeça de 
lista nas próximas eleições, 
estão a apostar numa via de 
afastamento do MADEM e 
num acordo com o PAIGC. 

Em meados de Novembro 
de 2022, o PRS decidiu denun-
ciar o acordo parlamentar que 
esteve na base dos governos de 
USE e abandonou o governo. O 
discurso do PRS está hoje mais 
que nunca centrado nas críticas 
ao governo em funções, tendo 
já assumido posições conjuntas 
com o PAIGC, nomeadamente 
sobre a necessidade de renova-
ção do Secretariado Executivo 
da Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE), cujos mandatos 
caducaram com a dissolução 
do parlamento decidida por 
USE. A CNE está igualmen-
te sem presidente desde que 
JOSÉ PEDRO SAMBÚ, em 
funções desde 2018 para um 
mandato de quatro anos, assu-
miu funções como presidente 
do STJ. Este órgão tem ainda 
a responsabilidade acrescida 
de organizar e superintender 
o processo de recenseamento 
em curso, também contestado 
na forma pelo PAIGC e PRS.

 Os partidos políticos acei-
taram pacificamente a reali-
zação das eleições em 2023, 
ganhando tempo para se 
prepararem. USE mostra-se 
empenhado na promoção do 
MADEM-G15, que o nomeou 
para candidato presidencial e do 
qual ainda faz parte e é 3º vice-
-presidente, tem como objectivo 
transformar o partido na van-
guarda de um movimento aglu-
tinador de base islâmica basea-
do nas etnias Fula (à qual USE 
pertence), Mandinga e Beafada.

Continuação de guerras judiciais no PAIGC baralha cenário político
Guiné-Bissau

do em ações violentas, in-
cluindo danos à propriedade.”

Casos de sequestro e danos 
maliciosos à propriedade foram 
abertos para investigação pela 
polícia de Hluhluwe, disse ele. 

KZN transporte, segurança 
comunitária e ligação MEC Si-
pho Hlomuka disse que enten-
dem as frustrações das pessoas 
e aceitam que têm o direito de 
expressar insatisfação e infeli-
cidade. No entanto, disse, esse 
direito nunca deve infringir os 
direitos dos outros cidadãos.

“Queremos apelar a to-
das as pessoas da nossa pro-
víncia para que desistam de 
usar atos de violência para 

fazer chegar a sua mensagem. 
Exortamos todos os líderes 
e membros da comunidade a 
sempre cumprir as prescri-
ções da lei. Tais atos de van-
dalismo e anarquia não serão 
tolerados”, disse Hlomuka.

O departamento disse que 
os planos para erguer barreiras 
na fronteira entre Manguzi e 
Moçambique foram interrompi-
dos por pequenos detalhes téc-
nicos e eles estavam trabalhan-
do para ressuscitar o projecto.

“Acreditamos que isso impe-
dirá que os sindicatos transpor-
tem mercadorias roubadas de 
e para nossos países vizinhos, 
Moçambique e Suazilândia.
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Relacionamento tóxico: uma 
doença que mata silenciosamente

Relacionamento abusivo ou tóxico, não pode ser vis-
to como aquele que envolve apenas um homem e uma mu-
lher (relação amorosa), pode envolver todos membros 
família, pai e filhos por exemplo ou vice-versa. Para a psi-
cóloga escolar e das necessidades educativas especiais, 
ponto focal de Violência Baseada no Género (VBG), Mér-
cia Laura Manusse, muitas pessoas não procuram ajuda 
quando estão perante a violência, por desconhecimento.

Segundo Mércia 
Laura Manusse, 
relacionamen-
to abusivo ou 
tóxico define-

-se como sendo uma relação 
caracterizada de abuso de vá-
ria ordem, que pode ser físi-
ca, psicológica, sexual, moral, 
patrimonial ou económica. A 
relação se torna abusiva ou tó-
xica quando um pessoa utiliza 
o poder para manipular, dis-
torcer a realidade ou contro-
lar, por exemplo, as amizades 
do outrem, o uso de roupas, 
redes sociais, ciúmes exces-
sivos, privação de liberdade.

Explica ainda que não se 
pode considerar relaciona-
mento abusivo ou tóxico as 
relações amorosas mas que 
também ocorre em outras re-
lações interpessoais. O mais 
importante, diz a nossa fonte, é 
ter em mente que o relaciona-
mento abusivo por si é aquele 

que não há respeito e a outra 
pessoa que sofre abuso não é 
permitida a gozar da liberdade 
e dos direitos que lhe assistem.

Para a psicóloga, o relacio-
namento tóxico faz com que as 
vitimas se sintam, incapazes de 
alcançar um determinado ob-

jectivo pois, as suas potencia-
lidades não são reconhecidas e 
valorizadas. As vítimas podem 
desencadear sentimentos de 
culpa, insucessos académico 
ou profissional, baixa autoes-
tima, ansiedade, isolamento, 
aumenta a dependência, e pode 
levar a depressão e em casos 
extremos pode levar a morte. 

Salientou que dificilmente 
as vítimas de violência percebe 
que está perante um relaciona-
mento tóxico, por conta das ma-
nipulações, os castelos criados 
pelo abusador, fazem com que 
as vitimas sintam se reféns, as 
mesmas querem manter o sta-
tus da vida que levam, julgam 
que é uma forma de demostra-
ção de amor, ignorando todos 
sinais de violência que sofrem.

A manipulação é uma for-
ma bastante usado no relacio-
namento abusivo, o abusador 
muitas das vezes faz com 
que a vítima sinta se culpa-
da pelo fracasso do relacio-
namento, diz a entrevistada.

 “A vítima pode se iso-
lar, se afastar dos amigos e 
deixar de fazer coisas que 
habitualmente fazia para sa-
tisfazer as expectativas do abu-
sador ̸a ”, explica a psicóloga.

Sinais de relacionamento tóxico

Existem sinais que podem 
indicar que o indivíduo está 
perante um relacionamento 
tóxico. A nossa fonte apon-
tou, como exemplo, controle 
excessivos das amizades, do 
celular, das saídas para o mer-
cado ou supermercado, visi-
tas a familiares e a socializa-
ção da vítima é condicionada.

“Julgo que o abusador ou 
abusadora, adota essa forma de 
privação ou limitação da sua 
vítima para que a mesma não 
exponha aos demais, a vida 
que é proporcionada”, disse.

Referiu algumas causas que 
podem fazer com que com a ví-
tima se mantenha num relacio-

namento abusivo como a depen-
dência emocional, financeira, 
insegurança ou factor cultural.

Entretanto, a fonte ex-
plica que uma das formas 
que as vítimas podem “sair” 
de uma relação tóxica é ter 
auto conhecimento das po-
tencialidades das vítimas.

Exemplo de relacionamento 
abusivo 

A nossa reportagem con-
versou com Isabel Fernandes 
(nome fictício), de 34 anos 
idade, que contou não sabia 
que estava perante um rela-
cionamento tóxico, mas jul-
gava que o seu companheiro 

queria lhe proteger, ou sim-
plesmente, porque a amava.

“Conheci o meu marido 
na faculdade, cursava ter-
ceiro ano de Contabilidade 
Auditoria. Na altura e acaba-
va de ter emprego na área da 
minha formação”, começou 
por explicar a nossa fonte.

Conta que ele era o homem 
dos seus sonhos, apresentava 
ter boas intenções, falavam 
do futuro brilhante. Do nada o 
parceiro começou a mudar do 
figurino, as brigas tornaram 
frequentes, em alguns momen-
tos vivia um verdadeiro terror. 

“Perdi a conta de quantas 
vezes que gritava comigo. Qua-
se tudo que eu fazia não estava 

certo para ele. Se eu reclamar 
por conta do seu comportamen-
to dizia: você é uma burra, é 
da periferia não sabe estar. Vá-
rias vezes esfregou na minha 
cara que sou burra e pobre”.

Para quem está num rela-
cionamento tóxico ou abusivo 
não é fácil perceber que se trata 
de violência contra a mulher. 
“Era difícil perceber porque 
ele sempre dizia que eu quero 
o seu bem, em algum momen-
to sentia culpada por ele gri-
tar comigo porque acha que 
ele estava certo eu é que não 
consigo fazer as coisas de for-
ma certa”, acrescenta a fonte.

Tal como qualquer pessoa, 
a fonte disse a nossa reporta-
gem desde criança sonhou ter 
uma vida feliz, mas percebeu 
que essa sorte não teve e esta-
va estampada para quem quiser 
ver que o seu relacionamen-
to era de tristeza constante.

“Meu marido não acei-
tava que minhas amigas fre-
quentassem a nossa casa, ou 
conversar com elas, alegando 
que são da conduta duvidosa.

Referiu que teve que dei-
xar de trabalhar porque o seu 
marido não lhe deixava sair de 
casa, mesmo para visitar a sua 
família era limitado e essa situ-
ação que de alguma forma dei-
xou a sua família preocupada. 

“Com ajuda dos s familiar e 
amigos consegui terminar a re-
lação tóxica em que ficou refém 
durante cincos anos”, concluiu. 

criZalda Vilanculos
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Comercial

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

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

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

“Dívidas ocultas”:

Supremo britânico decide se a resolução 
será no Reino Unido ou na Suíça

Supremo britânico está desde ontem, 25 de Janeiro, a anali-
sar argumentos sobre se caso das “dívidas ocultas” de Moçam-
bique deve ser resolvido no Reino Unido ou por arbitragem na 
Suíça. Em causa está suspensão de processos contra a Privinvest.

A Procuradoria-
-Geral da 
R e p ú b l i c a 
(PGR) de 
M o ç a m b i -

que, que representa o Estado 
no processo para tentar anu-
lar parte das dívidas, recorreu 
para a mais alta instância ju-
dicial no país contra uma de-
cisão desfavorável do Tribunal 
de Recurso no ano passado. 

Naquela decisão, o co-
lectivo de juízes decidiu por 
unanimidade que, ao contrá-
rio das garantias soberanas 
dadas para contrair os em-
préstimos aos bancos Credit 
Suisse e VTB, que são regu-
ladas pela lei britânica, os 
contratos com empresas do 
grupo naval Privinvest estão 
sujeitos a arbitragem na Suíça. 

Esta questão é potencial-
mente importante porque, caso 
se confi rme, os procedimentos 
judiciais no Reino Unido con-
tra a Privinvest, que é acusada 
de corrupção de funcionários 
públicos e políticos moçam-
bicanos, podem ser suspensos.

Mesmo assim, o advogado 
que representa Moçambique, 

Nathan Pillow, reconheceu que 
a decisão do Tribunal Supre-
mo (equivalente ao Tribunal 
Constitucional) ainda vai de-
pender do julgamento no Tri-
bunal Comercial de Londres 
sobre o mesmo caso, previsto 
para começar em Outubro.

“De certa forma, a questão 
que vossas excelências [os juí-
zes] vão decidir poderá poten-
cialmente tornar-se académica 
se se verifi car que a República 
nunca fez parte dos contra-
tos de arbitragem”, explicou.

O advogado da Privinvest, 
Duncan Matthews, também 
concordou que o impacto da de-
cisão do Supremo “é relativa-
mente limitado porque, de um 
ponto de vista prático, o meu 
cliente terá que abordar todas 
as alegações (...) no Outono”. 

O Tribunal Supremo do 
Reino Unido agendou dois 
dias de audiências, devendo 
a sentença só ser conheci-
da dentro de alguns meses.  

Julgamento prin-
cipal a 3 de Outubro

Entretanto, o Tribunal 
Comercial, que faz parte do 
Tribunal Superior de Lon-

dres, tem programado para 
começar em 3 de Outubro 
o julgamento principal so-
bre a validade das dívidas.

Na origem está uma acção 
judicial contra o Credit Suisse 
e a Prinvinvest iniciada pela 
PGR em nome da Repúbli-
ca de Moçambique para ten-
tar cancelar parte dos mais 
de 2.700 milhões de dólares 
(2.600 milhões de euros) de 
dívida contraída junto de ban-

cos internacionais, entre 2013 
e 2014 por empresas públicas 
para comprar barcos de pesca 
do atum e equipamento e ser-
viços de segurança marítima.

Os empréstimos foram 
avalizados pelo Governo, li-
derado então pelo Presidente 
Armando Guebuza, sem co-
nhecimento do parlamento 
e do Tribunal Administrati-
vo, o que levou à denomi-
nação de “Dívidas Ocultas”.

Entretanto, o banco russo 
VTB também lançou uma ac-
ção judicial no mesmo tribunal 
para recuperar as prestações 
que Moçambique deixou de 
pagar por um dos empréstimos.

No processo estão no-
meados vários altos funcio-
nários públicos e fi guras de 
Estado, como Guebuza, o 
antigo ministro das Finan-
ças Manuel Chang e o actual 
chefe de Estado Filipe Nyusi. 
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No leito do grande rio
Com o plantio de 30.000 árvores: Cornelder devolve à 
cidade da Beira o verde que sempre a caracterizou

Com o objectivo de contribuir para a reposição das ár-
vores destruídas aquando da passagem do ciclone tropical 
Idai, em 2019, na cidade da Beira, província de Sofala, 
a Cornelder de Moçambique (CdM), concessionária dos 
terminais de carga e contentores do Porto da Beira, ofere-
ceu, recentemente, um total de mil mudas, que estão a ser 
plantadas em diversas artérias daquela urbe, a segunda 
maior do País.

Para além desta 
oferta, a Cornel-
der de Moçam-
bique destacou 
cerca de 70 co-

laboradores para participarem 
nas acções de plantio, que ti-
veram lugar no último sába-
do, dia 21 de Janeiro, no bairro 
Manganhe, uma das zonas de 
expansão da cidade da Beira.

As acções de plantio são 
coordenadas pela iniciativa cí-
vica “Beira Verde”, promovida 
desde 2020, com a finalidade 
de recuperar o parque verde 
da urbe e, desta forma, contri-
buir para a preservação e con-
servação do meio ambiente.

Parceiro da iniciativa desde o 
primeiro momento, a Cornelder 
de Moçambique tem contribu-
ído, anualmente, para o alcance 
deste objectivo, através da ofer-
ta de plantas e participação dos 
seus colaboradores em diversas 

etapas das actividades de plantio.
Através deste apoio, a con-

cessionária dos terminais de 
carga e contentores do Porto da 
Beira espera sensibilizar a so-
ciedade sobre a importância da 
valorização e protecção dos es-
paços verdes nas zonas urbanas, 
por via do plantio de árvores, 
bem como contribuir nas acções 
de combate à erosão e de miti-
gação do impacto das mudanças 
climáticas nas comunidades.

“Plantar e cuidar de uma ár-
vore é um acto de cidadania e 
requer muita responsabilidade. 
Participámos nesta nobre ini-
ciativa, como forma de ajudar 
a devolver à cidade da Beira o 
verde que sempre a caracterizou. 
Muitas árvores foram destruí-
das quando o ciclone assolou 
a nossa cidade, o que afectou 
sobremaneira o meio ambiente. 
O papel dos nossos colabora-
dores foi fundamental em to-

das as fases, nomeadamente o 
transporte das plantas, abertura 
das covas, plantio e rega, as-
sim como na sensibilização dos 
munícipes sobre a importância 
das árvores”, sublinha Letícia 
Ferreira, directora Comercial 
da Cornelder de Moçambique.

Por seu turno, a representante 
da iniciativa “Beira Verde”, Tânia 
Pereira, frisou que estas acções 

eram, no princípio, desenvolvi-
das no mês de Março, para assi-
nalar a passagem do ciclone Idai, 
mas tal não se revelou prático, e 
explica as razões: “Dedicamos 
um mês por ano para estas acti-
vidades, que era o de Março. En-
tretanto, tivemos que passar para 
Janeiro, pois chegámos à conclu-
são de que havia necessidade de 
fazer o plantio durante a época 

chuvosa para assegurar a sobre-
vivência e o rápido crescimento 
das plantas, que são importantes 
para o meio ambiente”, afirma.

Os promotores da inicia-
tiva esperam repor um total 
de 30 mil árvores, tendo sido 
plantadas, até ao ano passado 
(2022), mais de 4.600 mudas, 
estando ainda em curso as ac-
tividades referentes a 2023. 

Access Bank patrocina Federação Moçambicana de Judo
em provas qualificativas para os jogos Olímpicos de 2024 

O Access Bank Mozam-
bique é um dos princi-
pais patrocinadores da 
Federação Moçambi-
cana de Judo noGran-

dPrix de Almada e no GrandSlam de Pa-
ris, provas de qualificação para os Jogos 
Olímpicos de Paris, que terão lugar em 
2024,em França. No âmbito dessa parce-
ria, o Banco apoia a digressão de três ju-
docas moçambicanos a estas competições 
que irão decorrer, em Portugal e França, 
de 27 a 29 de Janeiro, e entre os dias 3 e 
5 de Fevereiro, respectivamente. Uma 
boa prestação nestes jogos poderá garan-
tir a qualificação dos atletas nacionais.

Kevin Loforte(66kg), Narciso Ma-
tos (73kg) eAytonSiquir(73kg), este últi-
mo participa apenas no torneio de Paris, 
serão os desportistas comandados pelo 
treinador Edson Madeira nas provas. 
Os atletas viajaram, na terça-feira, dia 
24 de Janeiro, com destino a Portugal, 
país que acolhe a primeira competição.

Depois das provas, o combina-
do nacional cumprirá um estágio de 
10 dias em ambas as capitais euro-
peias, tendo a oportunidade de intera-
gir com os colossos mundiais do Judo.

“Esta é mais uma oportunidade de de-
monstrar o compromisso que o Banco tem 
para com o desporto moçambicano, apoian-
do as diferentes modalidades, permitindo 

melhores condições aos atletas e elevando 
mais o nome de Moçambique além-frontei-
ras”. A afirmação é de Marco Abalroado, 
AdministradorDelegado do Access Bank 
Mozambique. Segundo este responsável,“a 
possibilidade de Moçambique participar 
no mais importante evento desportivo do 
mundocatalisa toda a atenção do Banco 
neste tema”. “Acreditamos que estamos 

bem representados, por atletas altamente 
dedicados e esperamos, por isso, conseguir 
a qualificação dos nossos judocas, que de 
certeza terão uma prestação condigna e 
representativa da força e da resiliência do 
país”, afirmou ainda Marco Abalroado.

Edson Madeira, treinador dos judo-
cas moçambicanos, agradeceu, por seu 
turno, o apoio do Access Bank, referin-
do que o suporte do Banco“faz toda a 
diferença”, motivando-os“a exercer um 
esforço ainda maior para o alcance do 
principal objectivo que é marcar presença 
nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024”.

Para oGrandPrix de Almadae oGran-
dSlam de Parissão esperados mais de 
1.000atletas de 80 países. As provas conce-
derão, cada uma, 700 pontos para o ranking 
mundial aos vencedores de cada categoria.

O Access Bank Mozambique refor-
ça, mais uma vez, o seu compromisso 
com o desporto moçambicano, apoiando 
o desenvolvimento das diferentes moda-
lidades desportivas praticadas no país.
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No leito do grande rio

DStv Moçambique lança canal 
Pop-Up do Quincy Jones

Jazz, soul, blues, hip-hop, Rnb e afrobeats são os estilos 
musicais do mais recente canal Pop-Up de televisão Qwest 
TV (propriedade do Quincy Jones) disponível na platafor-
ma DStv. Neste canal, os telespectadores admiradores des-
tes estilos musicais terão acesso exclusivo à música de alta 
qualidade, grandes concertos, documentários e entrevistas 
inéditas em arquivo. A plataforma global de transmissão 
de música Qwest TV está aberta de 20 de Janeiro a 19 de 
Fevereiro (posição 330) a partir do pacote DStv Grande.

A oferta do Qwest 
TV conta com:

● Con-
certos exclu-
sivos de ar-

tistas lendários, assim como 
Rising Stars de todo o mundo;

● Documentários mu-
sicais de alta qualidade;

● Filmagens de ar-
tistas arquivadas; e,

● Entrevistas inéditas com 
ícones musicais incluindo: 
Erykah Badu, Questlove, Salif 
Keita, Gregory Porter, Marcus 
Miller, Seun Kuti, Kamasi Wa-
shington e Fatoumata Diawara.

 Fundada em 2017 pelo gé-
nio musical, o lendário Quincy 
Jones, juntamente com o pro-
dutor e programador de música 
e televisão Reza Ackbaraly, a 
Qwest TV planeia trazer con-
teúdos musicais de génio-ag-
nóstico ao continente africano.

 “Estamos entusiasmados 
por fazer parte da família DStv 

e por lançar a Qwest TV no mer-
cado moçambicano. Estamos a 
expandir a nossa missão de ofe-
recer música de alta qualidade 
à todos. África é uma terra de 
tradições e música, e estamos 
muito felizes por construir uma 
parceria tão grande neste con-
tinente deslumbrante!”, disse o 
CEO do canal Reza Ackbaraly.

 Na mesma ocasião, o CEO 
do canal manifestou-se honrado 
pela parceria “tenho tanto orgulho 
em anunciar que a Qwest TV está 
agora disponível na DStv, a prin-
cipal rede de entretenimento de 
África. Isto significa que os meus 
amigos na África do Sul, e mais 
quarenta e três territórios africa-
nos, terão acesso à música fan-
tástica e desafiante, 24/7. Desde 
lendas africanas que proclamam 
orgulhosamente à sua herança a 
documentários de jazz, música 
clássica e electrónica. África é 
a fonte da batida do coração da 
música e o berço da música mo-

derna. Estou ansioso por celebrar 
com todos vós diversos sons”, ex-
plicou Quincy Jones, co-fundador 
da Qwest TV e produtor musical.

 Com o objectivo central 
de expandir a oferta de conte-
údos para os telespectadores 
com entretenimento de quali-
dade, Jónia Presado, Directora 
de Marketing, Comunicações 

e Relações Publicas da Multi-
Choice Moçambique, destacou a 
importância de tais parcerias.

 “O que é fundamental 
para nós é que, embora as 
nossas audiências sejam mo-
vidas por um apetite por con-
teúdos produzidos localmente, 
também os complementamos 
com o melhor dos conteúdos 

internacionais. Para este fim, 
trabalhamos com uma selec-
ção de parceiros para assegu-
rar uma miscelânea musical 
abrangente para os nossos 
clientes. A nossa parceria com 
a QWEST TV nos entusiasma, 
estamos ansiosos por ver os nos-
sos clientes DStv a experimenta-
rem o novo canal”, disse Presado.

Campanhas de sensibilização reduzem  
acidentes ferroviários no Corredor de Nacala

A realização de 
c a m p a n h a s 
de sensibi-
lização para 
a mudança 

comportamental das comuni-
dades contribuiu para a redu-
ção dos acidentes ferroviários 
(atropelamentos e abalroamen-
tos) no Corredor de Nacala na 
ordem de 23% no ano de 2022. 

Segundo o representante da 
Nacala Logistics, Celso Muta-
diua, a redução do número de 
acidentes em todo o Corredor 
resulta do esforço contínuo 
da empresa na sensibilização 
da sociedade, para a mudan-
ça comportamental e atesta o 
compromisso da empresa com 
a segurança das comunidades. 

“Infelizmente, ainda se re-

gistam acidentes devido à con-
dução imprudente por parte de 
alguns automobilistas, que fa-
zem a travessia das passagens 
de nível (PNs) sem se certificar 
da presença ou não do comboio 
e em alguns casos em estado de 
embriaguez”, disse Mutadiua, 
que acrescentou que,“para este 
grupo temos intensificado as 
campanhas nas escolas de con-
dução e terminais de transporte, 
reforço à sinalização rodoviá-
ria nas proximidades das PNs, 
e diálogo com condutores”. 

Com objectivo de alcançar a 
meta de zero acidentes, a Nacala 
Logistics realiza, também, diá-
logos comportamentais, rodsho-
ws, palestras nas escolas primá-
rias e secundárias tudo em prol 
da segurança das comunidades.
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Cajual comunitário de Manlahipa: Exemplo da 
estratégia de desenvolvimento rural da Gapi

LNG Croátia FSRU recebe primeira 
carga de GNL de Moçambique

Em Manlahipa, uma aldeia do distrito de Mogovolas, em 
Nampula, está a crescer um cajual comunitário de uma as-
sociação com cerca de 200 famílias, assistidas pela Gapi.

“Isto é um 
modelo de 
p r o j e c t o 
de desen-
volvimen-

to que estamos a promover 
porque diversifica as fontes de 
renda de famílias camponesas 
e contribui para a recuperação 
da produção de caju em Mo-

çambique. Este projecto é um 
exemplo da nossa estratégia 
de desenvolvimento rural”, 
disse Salomão Chaile, gerente 
da Gapi em Nampula, numa 
recente apresentação públi-
ca deste empreendimento.

O relatório de monito-

A LNG Croátia, 
operadora es-
tatal do termi-
nal Krk LNG, 
recebeu a pri-

meira carga de Moçambique. A 
carga de GNL foi entregue a bor-
do do British Mentor , constru-
ído em 2019, em 23 de Janeiro.

De acordo com a actuali-
zação do operador, o British 
Mentor deixará o terminal em 
25 de Janeiro após entregar o 
GNL à unidade flutuante de 
armazenamento e regaseifica-
ção (FSRU) de 140.000 m3.

Além de ser a primeira 
de Moçambique, esta é a 53ª 
carga de GNL no total para 
a instalação de Krk LNG.

Para lembrar, o primeiro 
carregamento de GNL produ-
zido no campo de gás Coral 
localizado na costa de Moçam-
bique partiu das instalações flu-
tuantes de GNL (FLNG) Coral 
Sul em Novembro de 2022.

Sendo a primeira instala-
ção de importação de GNL da 
Croácia, o terminal baseado 
na FSRU iniciou as operações 
comerciais a 1 de Janeiro de 

2021. A embarcação, ante-
riormente conhecida como 
Golar Viking, foi convertida 
no estaleiro Huarun Dadong 
da China e entregue em me-
ados de Setembro de 2020.

A instalação em Krk tem 
capacidade para enviar até 
2,6 m³ por ano de gás natural 
para a rede nacional, que deve 
ser aumentada para 6,1 m³.

O projecto de importação 
de GNL da Croácia custou € 
233,6 milhões de euros com a 
UE fornecendo € 101,4 milhões 
do Connecting Europe Facility.

No âmbito das iniciativas 
de apoio e promoção da inclu-
são do género, a Incubadora de 
Negócios do Standard Bank, 
em parceria com a Cooperação 
Alemã para o Desenvolvimen-
to (GIZ), através do programa 
E4D, promove, entre os dias 
13 e 17 de Fevereiro de 2023, 
a vigésima quarta edição do 
programa de estímulo ao em-
preendedorismo iDeate, des-
tinado somente a mulheres.

Através deste programa, o 
banco e os seus parceiros es-
peram estimular as mulheres 
a desenvolver negócios inova-
dores para a resolução de de-
safios nas suas comunidades.

Assim, com vista a alcançar 
maior número de empreende-
doras e aspirantes, bem como 

assegurar maior representativi-
dade em termos de províncias, 
o programa será ministrado em 
formato virtual, com uma carga 
horária de 3h30 por dia, mais 
duas horas opcionais de apoio.

Durante a formação, as par-
ticipantes terão a oportunidade 
de fortalecer as suas capaci-
dades, assim como adquirir 
ferramentas e conhecimentos 
essenciais para a estruturação 
das suas ideias de negócio e 
abordagem do mercado no qual 
se pretende implementar a ideia, 
de modo a elevá-la aos níveis de 
implementação e crescimento.

As interessadas em participar 
no programa deverão inscrever-
-se entre os dias 16 e 29 de Janei-
ro, através do link https://forms.
office.com/r/EJYThbih1E.

iDeate: Standard Bank promove 
mais um programa de estímulo 
ao empreendedorismo feminino

ria de implementação deste 
projecto de responsabili-
dade social corporativa da 
Gapi, datado de Dezembro 
de 2022, informa que, até ao 
momento, na comunidade 
de Manlahipa, foram planta-
das cerca de 32 mil árvores 
numa área de 317 hectares:

“Na campanha agrícola 
2021/22, da área de 25 hec-
tares referentes aos cajuei-
ros transplantados em 2018, 
que foi o ano de início efec-
tivo do projecto, as famílias 
de produtores com lotes já 
em produção receberam 1,5 
milhões de meticais da ven-
da das 45 toneladas de caju 
colhidas naquela campanha. 
Com estes rendimentos, as 
famílias de produtores locais 
têm estado a melhorar a capa-
cidade de aquisição de pesti-
cidas e outros agroquímicos 
necessários para garantir a 
produção e produtividade não 
só do caju, como também de 
outras culturas alimentares”, 
segundo o mesmo relatório.

O projecto de um cajual 
comunitário em Mogovolas 
nasceu de uma reflexão envol-
vendo líderes comunitários de 
Manlahipa com a direcção da 
Condor Caju – a fábrica de 
processamento de caju de Na-
metil – e a direcção da Gapi. 

Com a colaboração do go-
verno provincial de Nampula, 

em 2017, a Gapi obteve o Di-
reito de Uso e Aproveitamen-
to da Terra (DUAT) a favor 
desta associação comunitária 
na ordem de 634 hectares.

Para a campanha 
2022/2023, a Gapi, em parce-
ria com o Instituto de Amên-
doas de Moçambique (IAM), 
disponibilizou 6.200 novas 
mudas para a comunidade de 
Manlahipa, incluindo assim 
mais 30 famílias, para faze-
rem o transplante numa área 
de 60 hectares. Além das mu-
das provenientes dos viveiros 
do IAM, estão também a ser 
usadas sementes policlonais 
actualmente produzidas no 
distrito de Mogovolas pela 
empresa Ikuru, que foi funda-
da e é participada pela Gapi.

Dos resultados alcançados 
com a associação de agricul-
tores de Manlahipa, e da boa 
cooperação com a Condor 
Caju de Nametil, a Comissão 
Executiva da Gapi delibe-
rou partilhar esta experiência 
com outras instituições, em 
particular empresas agroin-
dustriais do caju e entidades 
prestadoras de assistência ao 
desenvolvimento, com vista 
a criar réplicas deste mode-
lo e acelerar o processo de 
recuperação e expansão do 
caju em Moçambique e ain-
da melhorar os rendimentos 
de famílias de agricultores.
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Jogador mandou repor os danos e está focado no jogo com Madagáscar 

Casa do capitão dos Mambas vandalizada

A casa do jogador internacional moçambicano Stélio “Telinho” 
Ernesto, capitão dos Mambas no CHAN-2022, foi vandalizada por 
desconhecidos segundo confirmou o atleta da selecção nacional de 
futebol que se encontra em Argel, ao serviço da equipa de todos nós.

O facto ocor-
reu na noite 
de segunda-
-feira, 23 de 
Janeiro, num 

dos bairros da capital do país 
e os indivíduos ainda a monte 
danificaram o portão principal 
e o da varanda da residência do 
jogador, causando estragos que 
deixaram a assustada a família.

“A minha casa foi vandali-
zada por pessoas desconhecidas, 
graças a Deus nada aconteceu 
à minha família que está já em 
segurança e o caso foi entregue 
à polícia”, disse Telinho em 
contacto com o LANCEMZ.

O jogador revelou que “des-
conheço os autores e a motivação 
deste crime, mas não acuso a nin-
guém em especial”, tendo o en-
quadrado numa “situação normal 
que acontece em alguns bairros 
da cidade de Maputo”, acrescen-
tando que “já instrui aos meus 
familiares para a reposição dos 
danos e está tudo sob controlo”.

O capitão dos Mambas em 
Argel revelou que este caso 
“em nada vai perturbar a sua 
concentração e a dos meus co-
legas” para o próximo compro-
misso dos Mambas, realçan-
do que “estamos focados em 
obter um bom resultado neste 
jogo diante do Madagáscar”.

Estranhamente o furto na 
casa do craque moçambicano 
acontece um adia depois de os 
jogadores da selecção nacional 
de futebol,  ter ameaçado não 
viajar até à cidade de Constan-
tine, na Argélia, onde deverão 

realizar o jogo dos quartos-de-
-final do Campeonato Africa-
no das Nações destinado aos 
atletas que actuam localmente. 
Em causa, está a exigência no 
aumento do prémio pela quali-
ficação para a segunda fase do 
CHAN-2022, de 40 mil para 150 
mil Meticais, segundo apurou o 
LanceMZ junto de fontes dos jo-
gadores do combinado nacional.

 Ao longo dos últimos dias e 
logo após a confirmação da qua-
lificação de Moçambique para 
os quartos-de-final, os jogado-
res dos Mambas solicitaram um 
encontro com a estrutura directi-
va  da Federação Moçambicana 
de Futebol, facto que ocorreu 
entre os capitães de equipa e os 
membros da Direcção da FMF 
que se encontram em Argel.

 Contactada para confirmar 
este facto, o vice-presidente para 
a Administração e Finanças, 
Jorge Bambo, que chefia a dele-
gação, deu conta que “de facto 
o encontro teve lugar e os joga-
dores colocaram as suas exigên-
cias, tendo a FMF aceite subir o 
prémio de qualificação de 40 mil 
para 75 mil Meticais, ou seja, 
metade do que é exigido pelos jo-
gadores, dado que não temos ca-
pacidade para satisfazer na pleni-
tude a exigência dos jogadores”.

 Porém, apesar deste aumen-
to, os jogadores continuam a fa-
zer finca-pé, ou seja, mantém a 
sua posição de não viajar para a 
cidade de Constantine, onde de-
verão defrontar o vencedor do 
Grupo C para os quartos-de-final.

 Esta posição deriva do facto 

Matrículas para 2023
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas 

para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classes por 700 meticais.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na 
Sede do Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag 
ou contactar através dos telemóveis: 826864465 e 871232355.

OS ALUNOS DA 10ª e 12ª CLASSES, 

FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

de os jogadores considerarem 
que a FMF deverá dividir o 
prémio de 400 mil dólares 
americanos (cerca de 25 mi-
lhões de Meticais) que será 
atribuído pela Confederação 
Africana de Futebol (CAF) a 
cada uma das oito selecções 
africanas que atingirem os 
quartos-de-final da competi-
ção, não concordando com a 
ideia apresentada FMF na reu-
nião de que parte deste mon-

tante deverá ser usado para o 
pagamento de dívidas contraí-
das no âmbito desta operação.

 “A FMF ainda não tem in-
formação oficial sobre a exis-
tência desse préimo de 400 
mil dólares e neste momento 
não tem dinheiro para pagar 
prémios acima do que foi acir-
dado. A FMF terá que suportar 
com as outras despesas ineren-
tes a participação no CHAN. 
Nós fizemos o máximo das 
nossas capacidades, tanto 
mais que do valor 75 mil Me-
ticais prometido como prémio 
de qualificação o mais tardar 
até esta terça-feira serão depo-
sitados nas contas dos jogado-
res 50 mil Meticais, sendo que 
o remanescente será pago as-
sim que a delegação regressar 
à Maputo e haja disponibili-
dade financeira para tal”, dis-
se Jorge Bambo ao LanceMZ.

 

FMF aumenta ajudas de custo

 Por outro lado, o Vice-
-presidente da FMF referiu 
que a sua instituição tem fei-
to de tudo para responder às 
exigências dos Mambas, ci-
tando como exemplo o facto 
de “os jogadores terem pedido 
aquando da saída de Maputo o 

aumento do valor das ajudas 
de custo total para esta cam-
panha de 800 para 1000 dó-
lares americanos, pedido esse 
que foi aceite e o adicional 
de 200 dólares foi já deposi-
tado nas contas dos atletas”. 

Nas mensagens que foram 
colocadas a circular nas redes 
sociais, os jogadores dos Mam-
bas queixam-se do facto de o 
Presidente da FMF ter saído 
de Argel sem que as negocia-
ções tivessem sido concluídas.

 Quando abordado sobre 
este facto, Jorge Bambo deu 
conta que “a viagem de Feizal 
Sidat para Lisboa, Portugal, 
já estava programada muito 
antes desta situação, pois ela 
enquadra-se na realização da 
conferência constitutiva da 
União das Federações de Fu-
tebol de Língua Portuguesa, 
para além do facto de o Pre-
sidente ter estado em Argel 
como convidado da CAF”.

 Recora-se que Moçam-
bique defronta a sua con-
génere do Madagáscar no 
próximo sábado, 28 de Janei-
ro, pelas 18 Horas, partida 
que poderá ditar a qualifi-
cação inédita dos Mambas 
para as meias-finais do 
CHAN-2022. (LANCEMZ)
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Na cidade de Maputo

Veteranos vão a assembleia-geral ordinária 

Filipe Nyusi felicita duplas de vólei de praia 
pelas conquistas no Circuito da Zona VI

O Presidente da República, Filipe Jacinto, endereçou 
uma mensagem de felicitação, na tarde desta terça-feira, 
24 de Janeiro, a delegação moçambicana que participou e 
conquistou o Campeonato Regional da Zona VI de volei-
bol de Praia que teve lugar em Durban na África do Sul.

As duplas 
Ana Paula 
S inapor ta r 
e Vanessa 
M u i a n g a 

conquistaram o primeiro lu-
gar e a medalha de ouro em 
femeninos e, a dupla Ainadi-
no Martinho e Jorge Mondla-
ne conquistaram a medalha 
de bronze em masculinos.

Natália Intego e Ângela 
Tembe terminaram em tercei-
ro lugar na prova, igualmen-
te, Jorge Mondlane e Osvaldo 
Mungói terminaram em quarto.

Para o estadista Moçam-
bicano esta proeza serve de 
inspiração para outros jovens 
desportistas a enfrentarem 
com determinação os desafios 
que lhe são sempre presentes.

Outrossim, de acordo com 
Filipe Nyusi, esta conquista 
“coloca o nome de Moçambi-

que no mais elevado pedestal do 
volei de praia regional, conti-
nental e internacional”, escreve.

“ C o m p a t r i o t a s ,
É com enorme orgulho e 

satisfação que recebi, uma vez 
mais, a notícia da conquista do 
primeiro lugar e consequente 
medalha de ouro pela nossa du-
pla de voleibol de praia em femi-
ninos constituída por Ana Paula 
Sinaportar e Vanessa Muianga, 
no Campeonato Regional da 
Zona VI recentemente termina-
do em Durban, África do Sul.

Paralelamente a este fei-
to, também destacamos a 
conquista da medalha de 
bronze pela dupla mascu-
lina formada por Ainadino 
Martinho e Jorge Mondlane.

Os feitos conseguidos pelos 
nossos jovens atletas de volei-
bol de praia são corolário de 
muito trabalho, determinação e 
disciplina e colocam o nome de 
Moçambique no mais elevado 
pedestal do volei de praia regio-
nal, continental e internacional.

Estes feitos estimulam 
e servem de inspiração a 
outros jovens e desportis-
tas a enfrentarem com de-
terminação os desafios que 
lhe são sempre presentes.

Aos atletas, treinadores, à 
FMV, patrocinadores, vão os 
nossos parabéns e agradeci-
mentos”, lê-se no comunica-
do divulgado no Facebook do 
Chefe de Estado Moçambicano.

Refira-se que as duplas 
Ana Paula Sinaportar e Va-
nessa Muianga hexacam-
peãs da região Vi de Vo-
leibol de Praia. (LANCE)

A A s s o ciação 
de Futebol 
de Veteranos 
da Cidade 
do Mapu-

to reunido, no último sábado, 
decidiu agendar realização da 
Assembleia-Geral Ordinária 
para o dia 25 de Fevereiro pró-
ximo, na sua sede no bairro 
de Inhagoia”B”, na qual será 
eleito novo corpo directivo.

Na Assembleia Geral será 
definido o modelo a usar no 
campeonato e a data do ini-
cio da época desportiva 2023. 
Enquanto isso no bairro de 
Hulene, nada se avança pois, 

falta ainda a premiação dos 
seniores da edição de 2022.

 A nossa reportagem fi-
cou sabendo, através de um 
membro da comissão orga-
nizadora do futebol daquele 
bairro, (Guidja), que; ” agora 
está-se a fazer inscrições para 
as candidaturas da gestão do 
campo, depois vai se formar 
uma comissão que vai gerir o 
futebol, edição 2023”, disse. 

Sabe-se, no entanto, que as 
premiações dos seniores relati-
vos ao ano de 2022, até agora não 
foram entregues aos vencedores.

Este assunto deixou os 
clubes filiados muito indig-

nados e, por causa disso, há 
muita dúvida em continuarem 
filiados e deixam um recado.

“Se a comissão for a mes-
ma que vai ditar, novamente, os 
destinos do futebol do barro de 
Hulene, ninguém vai se inscre-
ver e não vai deixar que outras 
equipas se inscrevam pois, esta 
comissão ainda não conseguiu 
honrar com os compromissos da 
época passada”, desabafaram. 

Refira-se que no domin-
go passado houve um jogo 
amigável entre os Veteranos e 
Escorpião cujo resultado foi 
de dois a zero, favorável ao 
Escorpião. José Matlhombe
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Uma retrospectiva da obra 
“Te Amo Mecanicamente”

Nesta matéria decidimos fazer uma retrospectiva de 
“Te Amo Mecanicamente”, um  livro do escritor mo-
çambicano, Marco Lole de Andrade, lançado no final do 
ano passado.  Para além de escritor, Marco Lole de An-
drade é também coordenador do clube de livro de Tete. 

A obra “Te 
Amo Meca-
nicamente” 
teve dois 
l a n ç a m e n -

tos. Primeiro na Cidade da 
Beira (08 de Novembro) e 
depois na província de Tete 
(28 de Novembro). Em am-
bos locais houve maior par-
ticipação e registou-se uma 
afluência em massa para 
adesão deste livro, segun-
do explica o próprio autor. 

“Quanto ao feedback do 
livro arisco em dizer que tem 
sido positivo, tenho recibo 
feedback desta obra todos os 
dias, por isso estou a trabalhar 
nas minhas próximas obras, 
mesmo para poder matar a 
sede que os leitores têm”. 

A obra é uma colectânea 

de poesias que nos apresenta 
cerca de 92 textos, com uma 
temática do dia-a-dia, como 
família, justiça, injustiça, li-
berdade, do amor. Ademais, 
o autor acrescenta que está a 
preparar o lançamento desta 
obra para outras províncias, 
ainda para o corrente ano. 

Importa referir que esta 
obra traz textos traduzi-
dos em línguas locais, tais 
como, Sena, Ndau, Eswua-
bu, Emakwá e Nhungué, 
como forma de valorização 
das línguas bantu e incenti-
var a camada juvenil a fazer 
uso correcto dessas línguas. 
Também surge como for-
ma de resgatar e valorizar 
as nossas línguas locais. 

Para a tradução dos tex-
tos do livro, Lole diz ter tra-

balhado com varias pesso-
as, sendo maior parte delas, 
pessoas que usam a língua 
local para comunicarem-se, 
deste grupo pode-se des-
tacar, locutores, cantores, 

padres e pastores, docentes 
universitários de bilingue. 

Por serem usuários de 
línguas nacionais, o escri-
tor teve que recorrer a essas 
pessoas para poder traba-

lhar na tradução dos seus 
textos, de modo que este 
seja lido não só por pessoas 
que dominam a língua por-
tuguesa, mas também por 
pessoas que falam e enten-
dem línguas moçambicanas. 

Estes intervenientes não-
contribuíram apenas com o 
seu conhecer em línguas lo-
cais, mas também foram re-
visores em algumas aspectos 
do texto original, assim, fo-
ram construídas varias ideias 
sobre as temáticas, ate che-
gar ao trabalho que hoje foi 
apresentado ao publico leitor. 

“O objectivo é igualmen-
te de garantir a confiabili-
dade, fidelidade e coesão 
dos textos, sendo que são 
apresentados em português 
e línguas locais, para o lei-
tor, acreditamos que nem to-
das pessoas que alcançamos 
constituem o universo, mas 
sempre terá como ler os tex-
tos porque são apresentados 
em varias línguas locais”.

“Fiz isso porque, na pro-
cura de outras traduções, en-
contrei varias flexões, então 
colhi a ideia e fui apresen-
tando de pessoa para pessoa, 
fui trabalhando em escadaria, 
peguei os textos e elaborei na 
língua portuguesa, depois foi 
feito em fases por cada inter-
veniente”, disse Marco Lole. 

Para 2023 o artista tem 
como meta primordial, di-
vulgar ainda mais o seu li-
vro, “o livro Te Amo Me-
canicamente deve alcançar 
mais pessoas e leitores, sem 
contar com o lançamento das 
minhas outras duas obras”. 

Ainda para este ano, o 
artista revela-nos que esta 
a preparar o lançamento de 
mais dois livros, uma colec-
tânea de poesias e a outra ro-
mance. Este romance será in-
titulado “O Azar tem dono”, 
em segredo diz que o nome 
dado a esta obra deve-se ao 
facto da obra retractar a his-
toria de um casal de jovens 
que perante as adversidades, 
dificuldades, oportunidades, 
eles fazem escolhas erradas 
e é igualmente uma forma de 
chamar atenção a toda cama-
da juvenil, a pensarem pro-
fundamente sempre que lhes 
aparecem algumas dificulda-
des ou oportunidades na vida. 

silVino miranda
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Gonçalo Mabunda 
“Apetrecha o Tempo” em Lisboa 

Está patente, até 28 de Fevereiro, na sede do Camões – Ins-
tituto da Cooperação e da Língua, I.P, em Lisboa, Portugal, a 
exposição “O Apetrechar do Tempo”, do artista plástico mo-
çambicano Gonçalo Mabunda e do português Francisco Vidal.

A exposição pode 
ser visitada, 
gratuitamente, 
nos dias úteis, 
das 9h30 às 

13h30 e das 14h30 às 18h30, na 
sede do Camões em Lisboa. A 
mostra é uma oportunidade úni-
ca para o público poder usufruir 
da colaboração entre estes dois 
artistas estabelecidos e reco-
nhecidos internacionalmente no 
mundo da arte contemporânea.

A exposição foi organizada 
pelo Camões, I.P., com coorde-
nação de João Pignatelli, Cris-
tina Caetano e  Vera Sousa, e 
produção do Camões – Centro 
Cultural Português em Maputo.

A cerimónia de inauguração, 
que teve lugar no dia 7 de Janei-
ro, contou com a presença de 
diplomatas portugueses, tais os 
casos do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, João Gomes Cravi-
nho, do Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Coope-
ração, Francisco André, do Em-
baixador de Portugal em Moçam-
bique, António Costa Moura, e do 
Conselho Diretivo do Camões, 
I.P., entre outros convidados.

Francisco Vidal detalhou que 
as obras são resultado da amiza-
de que brotou entre os dois artis-
tas durante uma viagem a Hong 
Kong. Gonçalo Mabunda indica 
que a mostra exigiu muito dos 
dois artistas, que nem sempre 
partilham as mesmas opiniões.   

“Eu e Vidal temos ideias di-
ferentes apesar da amizade, ainda 
discordamos um com o outro. 
Mas, no fim de tudo, o resultado 
deu positivo”, referiu à imprensa.

Gonçalo Mabunda nasceu 
em Maputo, 1975, onde vive e 
trabalha. O seu trabalho inspira-

-se na memória colectiva do seu 
país, Moçambique. Trabalha 
com armas recuperadas do final 
do conflito de dezasseis anos 
que dividiu a região pela guerra 
civil. Na sua escultura dá for-
mas antropomórficas a materiais 
metálicos e objectos bélicos. 

Embora se possa dizer que as 
máscaras se baseiam na história 
local da arte tradicional africana, 
o trabalho de Mabunda assume 
um toque modernista impressio-
nante, semelhante às imagens 
de Braque e Picasso. Mabunda é 

também conhecido pelos seus tro-
nos. Segundo o artista, os tronos 
funcionam como atributos de po-
der, símbolos tribais e peças tra-
dicionais da arte étnica africana.

Francisco Vidal nasceu em 
Lisboa, Portugal, em 1978. Vive 
e trabalha entre Luanda e Lisboa. 
É reconhecido pelas suas pintu-
ras e desenhos sobre papel e tela 
produzidos manualmente, muitas 
vezes assemblados por forma a 
criar instalações de grande escala. 

Conjuga de forma singular 
várias influências estéticas, in-

cluindo o cubismo, os têxteis afri-
canos e a cultura hip-hop dos anos 
80, bem como graffiti contempo-
râneo e a street art. A História co-
lonial e as suas consequências são 
profundamente questionadas no 
seu trabalho, com uma forte ênfa-
se no impacto das práticas labo-
rais, nos conflitos e na violência.

Importa referir que estas obras 
ja foram igualmente inauguradas 
no Camões em Maputo, sem con-
tar que o mesmo ao longo dos anos 
fez várias exposições das suas 
obras em países fora, como Milao. 

A instalação referida inter-
secta e promove o encontro entre 
linguagens e expressões distintas, 
que transitam da escultura para a 
pintura, e justapõem criações que 
se cruzam em vivências e inspi-
rações cubistas de certa forma 
comuns, mas que se distinguem 
pela singularidade de percursos 
artísticos naturalmente distintos. 

Esta exposição é uma oportu-
nidade única para o público poder 
usufruir da colaboração entre es-
tes dois artistas estabelecidos e 
reconhecidos internacionalmente 
no mundo da arte contemporânea.

silVino miranda
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Renamo exige demissão do Governo

A Renamo exige a demissão do Governo pelo que apeli-
dou de fracasso na implementação da Tabela Salarial Única 
(TSU), acusando o Executivo de “desprezo” pelos funcionários 
públicos. O principal partido da oposição pediu a demissão do 
Governo, acusando-o de desprezar os funcionários públicos.

“Perante 
e s t a 
v i o -
l a ç ã o 
g r o s -

seira e sistemática da Cons-
tituição da República e das 
demais leis, que demonstram 
incompetência absoluta e o 
desprezo pelos moçambica-
nos pelo Governo do dia, a 
Renamo e o seu presidente 
exigem a demissão imediata 
do Governo de Moçambique”, 
afirmou esta segunda-feira 
(23.01) o presidente do conse-
lho jurisdicional da Renamo, 
Saimone Macuiana, falando 
em conferência de imprensa.

Macuiana considerou “ina-
ceitável e vergonhoso” que o 
executivo tenha feito aprovar 
no parlamento a Tabela Salarial 
Única (TSU) sem um estudo 
profundo sobre o impacto or-
çamental, o que está a resultar 

no falhanço na implementação 
da nova grelha remuneratória.

A TSU, prosseguiu, fra-
cassou no objectivo de pro-
mover a justiça salarial na 

administração pública, por-
que não conseguiu redu-
zir o fosso entre os salários 
mais altos e os mais baixos.

“A implementação da 
TSU mostra-se desastrosa, 
com avanços e recuos, já lá 
vão mais de sete meses em 
que os funcionários e agen-
tes do Estado ainda não co-

nhecem ao certo o quantita-
tivo real dos seus salários”, 
avançou Saimone Macuiana.

O fracasso na imple-
mentação da TSU atirou os 
trabalhadores para uma si-
tuação de incerteza e ins-
tabilidade, degradando a 
qualidade dos serviços pú-
blicos, continuou Macuiana.

MDM também critica TSU

O Movimento Democráti-
co de Moçambique (MDM), 
terceiro partido em Moçam-
bique, defendeu também esta 
segunda-feira que a nova Ta-
bela Salarial Única (TSU) 
resultou na redução de orde-
nados no Estado, falhando no 
objectivo assumido pelo Go-
verno de corrigir os desequi-
líbrios na grelha remunerató-
ria da administração pública.

Num documento consulta-
do pela Lusa, o MDM consi-
dera que nos últimos seis me-
ses, o salário-base de entrada 
no Estado para um mestrado 
ou doutorado especialista 
caiu de 81.758 meticais (para 
60.758 meticais e o de um li-
cenciado desceu de 46.758 
meticais para 37.758 meticais.

O MDM exigiu há uma 
semana as demissões do pri-
meiro-ministro, Adriano Ma-
leiane, qualificando-o como 
“o pai biológico da TSU”, 
e do ministro da Economia 
e Finanças, Max Tonela. 

A implementação da TSU 
está a ser fortemente contes-
tada por várias classes pro-
fissionais em Moçambique, 

devido a erros no enquadra-
mento nos diferentes escalões 
salariais, tendo os médicos 
protagonizado uma greve na 
sequência das referidas fa-
lhas e os professores ameaça-
do seguir o mesmo caminho.


