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“Há pontos onde o livro escolar de 
distribuição gratuita ainda não chegou”

Reconhece Nyusi na abertura do ano lectivo 

O ano lectivo 2023 abriu esta terça-feira com mais de 
milhões de alunos em todo o país. A cerimónia central de 
abertura foi orientada pelo Chefe de Estado, Felipe Nyusi, 
no distrito de Molumbo, província da Zambézia. Entretanto, 
tal como nos anos anteriores, as aulas vão arrancar sem que 
todos alunos tenham o livro escolar disponível.

No ano lecti-
vo escolar 
2022 o livro 
escolar de 
distribuição 

gratuita demorou chegar e, quan-
do chegou, em algumas classes, 
tinha erros o que impossibilitou 
a sua utilização. Neste ano, fa-
zendo fé as palavras do presi-
dente da República, na oficial 
abertura do ano lectivo, o livro 
não vai chegar a tempo para 
que todos alunos possam iniciar 
o ano sem sobressaltos, numa 
época em que em alguns pontos 
do país poderá ser difícil colocar 
o livro devido as intempéries.

“Há pontos onde o livro esco-
lar de distribuição gratuita ainda 
não chegou. No Porto de Nacala, 
por exemplo, ainda estão a ser 
descarregados os materiais, para 
depois serem distribuídos pelas 
províncias e destes pontos para 
os distritos e mais tarde alocados 
às escolas”, disse Filipe Nyusi.

No entanto, Nyusi falou do 
que foi feito nos últimos três anos 
no sector da educação. Ao nível 
do ensino geral, diz que foram 
construídas 2700 novas salas de 
aula e 33 novas escolas, imple-
mentada a modalidade de ensino 
à distância e contratados cerca 
de 24 mil professores e mais 30 
mil alfabetizadores. Para o mes-
mo período, foram distribuídos 
mais de 62 milhões de livros 
escolares do ensino primário.

Falou também da Política do 
Professor e Estratégia e Imple-
mentação 2023–2032. O docu-
mento orienta profissional e so-
cialmente a vida do professor e a 
introdução da sexta classe como a 
última classe do ensino primário.

Em 2022, frequentaram o 
ensino secundário mais 719 
mil rapariga, corresponden-
te a 48% do universo de um 
milhão e quatrocentos alunos.

“Para motivar a rapariga na 
escola, nota-se a isenção das ta-
xas de matrículas, distribuição 
gratuita de material como uni-
forme escolar e atribuição de 
bicicletas em alguns distritos, 
iniciativas levadas a cabo pelo 
Gabinete da Primeira-Dama e a 

Secretaria de Estado da Juven-
tude e Emprego. A província da 
Zambézia tem vindo a dar exem-
plos sobre o assunto, de acordo 
com o Presidente da República.

Em relação à alfabetiza-
ção e educação de adultos, o 
sector espera, no presente ano 
2023, a inscrição de mais de  
260 mil adultos, correspon-
dente a um crescimento de 
13,8%, assistidos por mais de 
10 mil alfabetizadores, o que 
representa aderência ao pro-
cesso de ensino-aprendizagem.

Ainda na Zambézia, o Chefe 
do Estado inaugurou a Escola 
Secundária de Molumbo, cons-
truída no âmbito do projecto 
Vila Sustentável de Molumbo, 
avaliado em 20,5 milhões de dó-
lares. O financiamento é para vá-
rias áreas, como ciência, tecno-
logia e inovação. A escola, que 
tem a capacidade de albergar 
1500 alunos, custou 71 milhões 
de Meticais, fundos do Banco 
Islâmico, e tem 11 salas de aula, 
bloco multiuso, entre outros.

A Escola Secundária de Mu-
lombo é constituída por onze 
salas de aula, bloco adminis-
trativo, biblioteca, salas dos 
professores e de informática, 

campo polivalente, sistema de 
abastecimento de água e par-
que de viaturas.  A sua inaugu-
ração insere-se igualmente na 
abertura oficial do ano lectivo 
escolar atinente ao ano 2023.   

Para que o processo de 
ensino e aprendizagem de-
corra sem sobressaltos o sec-
tor disponibilizou cerca de 
19.623.220 livros do ensino 
primário, dos quais 18.550.600 
são da modalidade mono-
lingue e 1.072.000 bilingue.

Filipe Nyusi apelou aos 
pais e/ou encarregados de edu-
cação para fazerem o acompa-
nhamento dos seus educandos, 
principalmente nos primeiros 
dias de aulas, para que es-
tes não desistam de estudar.

Aos professores o Chefe 
do Estado pediu maior envol-
vimento, preparando as lições, 
muita leitura e assiduidade, 
por forma a aprimorar a qua-
lidade de ensino que todos 
os moçambicanos almejam.

O Presidente da Repúbli-
ca indicou, ainda, que o de-
senvolvimento económico 
e social do país exige mão-
-de-obra altamente qualifica-
da, sobretudo no saber fazer.

Com a reforma no Sub-
sistema de Ensino Técnico-
-Profissional, segundo suas 
palavras, várias acções foram 
feitas, com destaque para a 
construção e reabilitação de 

institutos industriais,  para ga-
rantir um ensino de qualidade.

Destacou a construção de 
raiz de um laboratório de pro-
cessamento de gás, electricida-
de e automação no Instituto In-

dustrial e Comercial de Pemba, 
na província de Cabo Delgado, 
para além de recapacitação de 
três hotéis-escola nas cida-
des de Maputo e Inhambane.

“Em 2022, no domínio do 
Ensino Técnico-Profissional, 
centrámos especial atenção em 
acções que visam tornar esta 
modalidade sustentável virada 
ao sector produtivo do país. O 
Ensino Técnico-Profissional é 
bastante dispendioso, neces-
sitando de laboratórios, ofici-
nas, entre outras componentes, 
para além de professores al-
tamente qualificados”, disse.

Numa outra abordagem o 
Chefe de Estado afiançou que 
o país tem  vindo a registar 
dificuldades na aquisição de 
livros escolares de distribui-
ção gratuita do ensino pri-
mário devido à COVID-19.

Entretanto, o ano lectivo 
2023, numa altura em que o 
Governo recrutou um número 
de professores não previsto no 
rol das necessidades, de acor-
do com o Chefe do Estado que, 
na sequência, não avança nú-
meros para justificar o défice. 
De acordo com Filipe Nyusi, 
o Estado regista alguma inca-

pacidade financeira para cum-
prir os ordenados salariais.

“É verdade que reduzimos 
o número de professores que 
prevíamos, devido à incapaci-
dade financeira, sabem muito 

bem que nós estamos precipi-
tados com o fundo de salário, 
mas não só isso. Estão a dizer 
que se elevou o número de 
professores de ensino secun-
dário em detrimento do ensino 
primário, devido à passagem 
da sétima classe para o secun-
dário”, disse Filipe Nyusi, para 
quem a posição é real, mas 
apela os gestores das escolas 
para terem atenção em relação 
às horas extras para que não 
se faça nenhuma invenção.

Quanto à aquisição de li-
vros escolares de distribuição 
gratuita, Nyusi diz que o país 
tem  vindo a registar dificul-
dades na aquisição dos manu-
ais, devido à pandemia da CO-
VID-19, já que o número de 
entrada de navios reduziu no 
país e os poucos que dão entrada 
levam muito tempo para cá che-
garem. Contudo, pelo menos 19 
milhões de livros serão alocados 
este ano. Uma fonte do Minis-
tério da Educação e Desenvol-
vimento Humano fez saber que 
parte dos manuais já está em Mo-
çambique e vai seguir à distribui-
ção pelas províncias, enquanto 
se aguarda o resto de livros para 
o mês de Março. (Redacção)
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Joaquim Madeira e Mário Mangaze recebem 
“Ordem Samora Moisés Machel do 2º grau”

Presidente da República, Filipe Nyusi, decidiu atribuir a 
“Ordem Samora Moisés Machel, do 2º Grau a Joaquim Luís 
Madeira e a Mário Bartolomeu Mangaze, antigos procura-
dor-geral da República e presidente do Tribunal Supremo, 
Mário Mangaze, respectivamente.

De acordo 
com o co-
m u n i c a d o 
de imprensa 
da presi-

dência da República, recebida 
pela nossa redaçao, a distinção 
pelo Chefe do Estado de Joa-
quim Luís Madeira e a Mário 
Bartolomeu Mangaze surge 
em reconhecimento dos ac-
tos excepcionais de coragem, 
sacrifício, empenho pessoal e 
institucional, dinamismo de 
direcção demonstrado em prol 
da pátria moçambicana, em 
particular na edificação do Sis-
tema Judiciário moçambicano.

Em Decreto Presidencial se-
parado, o Presidente da Repú-
blica atribuiu a “Ordem 25 de 
Junho, do 1º Grau, a Luís Fi-
lipe Ferrão de Castelo Branco 
Sacramento” àtítulo póstumo.

A distinção pelo Chefe do 
Estado de Luís Filipe Ferrão 
de Castelo Branco Sacramento 
é feita em reconhecimento dos 
méritos excepcionais na luta pelo 
desenvolvimento do país após a 
proclamação da independência 

nacional e pela contribuição sig-
nificativa do sistema judiciário 
moçambicano, eixo fundamen-
tal para o desenvolvimento do 
Estado democrático de Direito.

O Chefe do Estado distinguiu 
igualmente com a “Medalha Ve-
terano da Luta de Libertação 
de Moçambique” a 1732indivi-
dualidades moçambicanas, em 
reconhecimento da participação 
activa na luta de libertação da 
pátria moçambicana, nas frentes 
de luta armada ou clandestina, do 
combate diplomático ou da infor-
mação e propaganda, da batalha 
pelo triunfo da independência 
nacional, da moçambicanidade 
e do desenvolvimento nacional.

Através do mesmo dispo-
sitivo legal, o Presidente da 
República distinguiu com a 
“Medalha Nachingwea” a 
Comissão Técnico-Científica 
para a Prevenção e Reposta 
à Pandemia da COVID-19, 
em reconhecimento de méri-
tos extraordinários revelados 
na defesa e promoção dos di-
reitos humanos, da mulher e 
da criança, na disseminação 

Distinção de personalidades

Joaquim  Luís Madeira, foi Juiz Pre-
sidente da 1ª. Secção Cível do Tribunal 
Supremo

Jubilado por deliberação do Conselho 
Superior de Magistratura Judicial nº. 39/
CSMJ/P/2021, de 21 de Maio.

Nasceu em 08 de Setembro de 1950, em 
Macuse, Distrito de Namacurra, Província 
da Zambézia.

Licenciado em Direito em 1993, pela 
Universidade Eduardo Mondlane.

Frequentou o Centro de Estudos Judiciá-
rios, em Lisboa, 1991 a 1992.

Delegado do Procurador da República 
junto do então Tribunal da Comarca do 
Niassa, 1978-1979.

Juiz Presidente do então Tribunal Popu-
lar Provincial de Tete, 1979-1984.

Juiz Presidente do Tribunal Popular de 
Inhambane, 1985-1991.

Juiz Presidente do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, 1992-1999.

Membro da Comissão Permanente do 
Conselho Superior da Magistratura Judicial 
em 1992.

Juiz do Tribunal Eleitoral em 1994.
Nomeado Juiz Conselheiro do Tribunal 

Supremo, em 1999.
Designado Procurador-Geral da Repúbli-

ca, em 2000, funções que exerceu até 2007, 
altura que regressa ao quadro de origem, de 
Juiz Conselheiro do Tribunal Supremo.

Mário Fumo Bartolomeu Mangaze, Juiz 
Conselheiro Jubilado.

Antigo Presidente do Tribunal Supremo 
(1988-2009)

Nasceu no dia 25 de Junho de 1955, na 
Cidade de Maputo.

Participou activamente na edificação, im-
plantação e estruturação do aparelho judicial 
moçambicano.

Delegado do Procurador-Geral da Repú-
blica junto ao Tribunal Popular da Província 

de Nampula, (1978-1983).
Inspector dos Serviços Prisionais e Substi-

tuto do Director Nacional das Prisões (1980-
1985).

Juiz Prisidente do então Tribunal Popular 
Provincial de Nampula (1985-1988).

Em 1988, por Despacho Presidencial foi 
nomeado Presidente do Tribunal Supremo 
e por inerência, Presidente do Conselho Su-
perior da Magistratura Judicial, funções que 
exerceu até 2009.

de informações educativas às 
populações, na luta contra as 
calamidades naturais, no com-
bate às epidemias e no com-
bate à pobreza da população.

O Presidente Nyusi dis-
tinguiu igualmente, com a 
“Medalha de Mérito Artes e 
Letras” a Adelino Augusto 
César Cuambe (Jimmy Dlu-
dlu); Alfredo José Barrata; 
e Domingos Simeão Júnior 
(Salimo Mohamed), em reco-
nhecimento da sua participa-
ção activa e relevante na vida 
artística e cultural moçambi-
cana, nomeadamente pela pro-
dução literária de reconhecido 
valor, pelo empenho destaca-
do na transmissão de valores 
culturais através da literatura, 
pintura, escultura, cinema, fo-
tografia, música, dança, artesa-
nato ou teatro, pelo significativo 
contributo no ensino artístico e 
cultural, divulgação e promoção 
de artes e letras moçambicanas.

O Chefe do Estado atribuiu 
ainda a “Medalha de Mérito de 

Trabalho” a Amade Abdul Is-
sufo Cangy; Augusto Abudo 
da Silva Hunguana;Inácio 
Sebastião Mabote (á título 
póstumo) e Sofia Issufo Ab-
dul Remane (à título póstu-
mo), em reconhecimento da 
dedicação exemplar ao traba-
lho, a contribuição para a su-
peração persistente das metas, 
nas inovações e acções que 
permitem o desenvolvimen-
to da economia nacional e da 
eficácia das instituições, bem 
como na elevação da consci-
ência e amor ao trabalho no 
seio dos seus concidadãos.

Entretanto, o Presidente 
da República delegou pode-
res, através de Despacho Pre-
sidencial, aos Secretários de 
Estado Provinciais e da Ci-
dade de Maputo para a impo-
sição de insígnias dos Títulos 
Honoríficos e Condecorações 
no dia 03 de Fevereiro de 
2023, aos cidadãos nacionais 
e pessoas colectivas distin-
guidas pelo Chefe do Estado. 
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Princípio de separação de 
poderes está em crise

O Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, 
Duarte Casimiro, considera que as competências do Presi-
dente da República de nomear o presidente e vice-presidente 
do Tribunal Supremo, o presidente do Conselho Constitucio-
nal, o presidente do Tribunal Administrativo e de nomear, 
exonerar e demitir o Procurador-geral e o vice-Procurador-
-geral da República colocam em causa o princípio de separa-
ção de poderes.

Segundo Duarte 
Casimiro é do 
entendimento da 
Ordem dos Advo-
gados de Moçam-

bique que estes devem ser eleitos, 
entre seus pares, e investidos pe-
los presidentes dos seus respec-
tivos Conselhos de Magistratura.

Bastonário da Ordem dos Ad-
vogados falava esta quarta-feira, 
em Maputo, durante a cerimónia 
de abertura oficial do ano judicial, 
sob o lema “45 anos consolidando 
o Estado de Direito Democrático”.

No seu discurso Duarte Ca-
simiro referiu que a separação 
de poderes, prevista no artigo 
134 da Constituição, representa 
o pensamento de John Locke que 
foi que foi reforçado por Mon-
tesquieu, na sua obra o Espírito 
da Lei, na qual defende que a li-
berdade política só existe quando 
não se verifique o abuso do poder.

“Do ponto de vista formal, 
houve reformas que permiti-
ram uma maior separação dos 
poderes, como a direcção do 
sistema judicial que deixou de 
competir ao Ministério da Jus-
tiça, bem assim os tribunais 
deixaram de prestar contas ao 
parlamento”, referiu a fonte. 

Duarte Casimiro entende que 
as leis de autorização administra-
tiva, tem sido usadas na para es-
vaziar as competências do poder 
legislativo, as quais tem estado a 
ser usurpadas pelo poder execu-
tivo em flagrante usurpação do 
princípio de separação de poderes.

“Temos estado a assistir avan-
ços e recuos. Os avanços são de 
natureza formal como as revisões 
da Lei mãe de 2004 e 2018, com 
adopção do pluralismo jurídico 
bem como o reconhecimento de 
vários sistemas normativos de 
resolução de conflitos, desde que 
não contrariam os valores e prin-
cípios fundamentais”, começou 
por explicar a fonte e acrescentou 
que, “apesar destes notáveis es-
forços que tem vindo a ser reali-
zado no plano formal, a realidade 
revela um recuo significativo no 
campo de implementação norma-

tiva e na manipulação do consti-
tucionalismo instituído através da 
tendência de ingerência na sepa-
ração de podemos, da falta de pro-
tecção de minorias e na omissão 
legal das normas que traduzam 
a eficácia dos Direitos, Liberda-
de e Garantias constitucionais”.

Face a este contexto, a Or-
dem dos Advogados acredita 
que o Estado Democrático está a 
enfrentar uma crise de segmen-
tação, verificando-se algumas 
fissuras no seu edifício, umas 
poças visíveis e outras, ainda que 
visíveis tende a ser ignoradas. 

Duarte Casimiro acredita que 
existira uma maior oportunida-
de de consolidação do Estado 
de Direito democrático depois 
de ultrapassados, entre outros 
entraves, alguns dos desafios, 
como por exemplo, a corrupção.

“A corrupção tem sido apon-
tada como a erva daninha na con-
solidação do Estado de Direito 
Democrática pois, ela permite 
uma corrosão em vários pila-
res da consolidação de Estado 

de Direito Democrática”, disse.

Ninguém tem medo de 
separação de poderes

A resposta as preocupações 
da Ordem dos Advogados não 
tardou. O presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, remeteu à Cons-
tituição da República a resposta 
sobre os poderes “excessivos” 
que ele tem que, na óptica dos ad-
vogados coloca em causa o prin-
cípio de separação de poderes.

“Ninguém tem medo de sepa-

ração de poderes. Se a nossa Cons-
tituição um dia ditar assim, tem que 
ser cumprido”, disse Filipe Nyusi. 

Filipe Nyusi, que presidiu 
as cerimónias de abertura do 
ano judicial, acrescentou ainda 
que as insinuações sobre a fal-
ta de independência do poder 
judicial e, consequentemente, 
minando o Estado de Direito De-
mocrático é uma preocupação.  

“Queremos encorajar o 
sector judicial a exercer com 
independência e imparcia-
lidade as suas actividades

As inúmeras variáveis não 
podem colocar o Estado de Di-
reito Democrático que preconiza 
a hierarquia das normas de se-
paração de poderes e dos direi-
tos fundamentais suscitam-nos 
grande preocupação qualquer 
alegação de falta de independên-
cia de justiça. A independência 
dos órgãos do Estado constitui 
um factor gerador de confiança 
e credibilidade do processo elei-
toral e consequente respeito pela 
vontade dos leitores expressa 
através de sufrágio”, concluiu.

Ordem dos Advogados questiona poderes do Presidente da República
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Moçambique subiu cinco degraus em relação ao ano pas-
sado (142).º, enquanto Angola ascendeu quatro lugares, mas 
continua na 116a. posição na tabela.

A Guiné-Bissau é 
o país de língua 
portuguesa pior 
colocado no Índi-
ce de Percepção 

da Corrupção de 2022, divulgado 
nesta terça-feira, 31, pela Trans-
parência Internacional, (TI) que 
analisa a situação em 180 países.

Cabo Verde é o lusófono em 
África melhor colocado (35), mais 
quatro do que em 2021, e São 
Tomé e Príncipe, que subiu três 
lugares, está agora na 65a. posição.

O Índice de Percepção da 
Corrupção é divulgado cada ano, 
desde 1995, pela organização não 
governamental Transparência 
Internacional e tem sido uma re-
ferência na análise do fenómeno 
da corrupção, a partir da percep-
ção de especialistas e executi-
vos de negócios sobre os níveis 
de corrupção no sector público.

A Guiné-Bissau obteve apenas 
26 pontos numa escala que vai de 
zero aos 100, a melhor pontuação.

De acordo com a TI, a cor-
rupção é uma realidade alar-
gada e não há sinais visíveis 

de medidas para a combater.
Moçambique é o lusófono 

em África que mais degraus su-
biu no índice, 5, ocupando agora 
a posição 142a., mas com apenas 
26 pontos num máximo de 100.

Para a TI, “a falta de uma boa 
liderança condiciona a forma de 
lidar com os desafios de segurança 
e a sua vulnerabilidade à corrupção 
prejudica as respostas do Estado”.

Apesar da tendência de su-
bida nos últimos cinco anos, 
quando se compara o país com a 
classificação de há 10 anos, Mo-
çambique caiu cinco posições.

Por seu lado, Angola subiu qua-
tro lugares, mas, com 30 pontos, 
continua na 116a. posição na tabela.

Apesar de reconhecer que o 
combate à corrupção anunciado 
pelo Presidente João Lourenço, 
em 2017, “estar a surtir efeitos”, 
a TI destaca que “continua a ha-
ver a preocupação de que as in-
vestigações de corrupção tenham 
motivação política e de que o 
partido do governo (Movimento 
Popular de Libertação de Angla) 
possa ter como alvo a oposição”.

Nos últimos cinco anos, 
o país ganhou 18 pontos.

Cabo Verde é o lusófono em 
África melhor colocado, com 60 
pontos em 100, ao subir quatro 
lugares e ocupar a posição 35a.

O Índice pontua que “as re-
formas do sector público também 
mantiveram Cabo Verde como 
líder da região” em virtude de ter 
aplicado “várias medidas para au-
mentar a transparência nas transac-
ções governamentais e comerciais, 
de acordo com seus compromissos 
da Parceria de Governo Aberto”.

Por sua vez, São Tomé e 

Príncipe, que também subiu três 
degraus, está agora no lugar 65.

No relatório, a organização não 
governamental internacional com 
sede em Berlim, na Alemanha, diz 
que apesar dos esforços concen-
trados e muitos ganhos duramente 
conquistados, o Índice de Percep-
ção da Corrupção 2022 mostra que 
a escala da corrupção é enorme.

“A média mundial perma-
nece inalterada em 43 pontos 
em 100 pelo 11o. ano conse-
cutivo, e mais de dois terços 
dos países (68 por cento) têm 
uma pontuação abaixo de 50”.

A presidente da TI escreve 
no relatório que “a corrupção tor-
nou nosso mundo mais perigoso” 
porque “como os governos fa-
lharam colectivamente em fazer

progressos contra ela, eles ali-
mentam o actual aumento da violên-
cia e conflitos, que colocam pesso-
as em perigo em todos os lugares”.

Para Delia Ferreira Rubio, “a 
única saída é os Estados fazerem 
o trabalho duro, eliminar a corrup-
ção em todos os níveis para ga-
rantir que os Governos trabalhem

para todas as pessoas, 
não apenas para uma elite”.

No capítulo da África Sub-
sahariana, a TI diz que “a pande-
mia da Covid-19 afectou severa-
mente os meios de subsistência, 
aprofundou desigualdades e au-
mentou riscos de corrupção”, por 
isso, a “região continua a ter o 
mais baixo desempenho no índi-
ce, com uma média de 32 pontos”.

Em termos numéricos, 44 dos 
49 países avaliados estão abaixo 
de 50 pontos e registaram-se que-
das significativas em muitos deles, 
superando as conquistas de poucos.

No continente africa-
no, estão acima dos 50 pon-
tos apenas Seichelles, Cabo 
Verde, Ruanda e Maurícias.

Moçambique sobe cinco degraus no 
Índice de Percepção da Corrupção

Tal como se pre-
via, a montanha 
pariu rato. A 
Comissão Parla-
mentar de Inqué-

rito (CPI) constituída, em Dezem-
bro do ano passado, para averiguar 
a alegado envolvimento de um 
deputado da Assembleia da Repú-
blica no tráfico de drogas, através 
do Porto de Macuse, na província 
da Zambézia, não encontrou in-
dícios de envolvimento do depu-
tado “barão” de drogas no crime.

Em Novembro de 2022 o Ser-
viço Nacional de Investigação 
Criminal da Zambézia apresen-
tou, na cidade de Quelimane, dois 
funcionários do Estado detidos no 
Estabelecimento Penitenciário da 
Província da Zambézia por indí-
cios de envolvimento no tráfico 
de drogas pesadas. Trata-se de 
um professor da Escola Secun-
dária Bonifácio Gruveta, posto 

administrativo de Macuse, distri-
to de Namacurra, e de um tenente 
das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, afecto na Base 
Naval de Macuse. Além dos dois 
detidos, as autoridades suspeitam 
que estejam envolvidas no tráfico 
de drogas algumas personalida-
des, incluindo um deputado da 
Assembleia da República, eleito 
pelo círculo eleitoral da Zambézia.

O caso ganhou importância 
quando o deputado Venâncio 
Mondlane, da bancada parla-
mentar da Renamo, dando eco 
aos pronunciamentos do Director 
do Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal da Zambézia. 
Rapidamente, a Assembleia da 
República constituiu uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que deve apresentar os re-
sultados hoje, 02 de Fevereiro.

Dados colhidos pelo nosso 
jornal indicam que a CPI não 

terá apurado nada substancial. 
Aliás, a presença dos ilustres 
representantes do povo terão as-
sustado os envolvidos no tráfico, 
incluindo os investigadores da 
SERNIC naquela parcela do país.

Envolvimentos de figuras 
fazem eco no estrangeiro

Enquanto no país parece 
não existir seriedade para aca-
bar com tráfico do Drogas na 
África do Sul o envolvimen-
to de figuras ligadas ao parti-
do Frelimo tem sido noticia.

Há quase sempre notícias de 
apreensão de drogas na África do 
Sul, cuja proveniência é Moçam-
bique. A última apreensão aconte-
ceu no dia 17 de Janeiro de 2023. 
Dois moçambicanos que trans-
portavam a droga estão detidos. 3 
Naquele país vizinho, o consumo 
da droga (principalmente a heroí-

na) vinda de Moçambique está a 
ser motivo de preocupação. Al-
gumas vozes começam a acusar 
o Governo do partido Frelimo 
de matar jovens, sobretudo ne-
gros, nas cidades sul-africanas. 
Estudos mostram que o negócio 
da droga em Moçambique só 
prospera graças à protecção e/ou 
ao envolvimento de altas figuras 
do partido Frelimo e do Estado.

“É absolutamente uma tragé-
dia. O nosso Governo está a prote-
ger o regime de Moçambique que 
está a matar os nossos jovens na 
África do Sul”, disse recentemen-
te Moeletsi Mbeki, que é vice-
-presidente do Instituto Sul-Afri-
cano de Assuntos Internacionais 
(um “think tank” independente 
de políticas públicas baseada na 
lUm deputado da Frelimo está 
a ser investigado por estar ale-
gadamente envolvido no tráfico 
drogas na província da Zambézia.

Moeletsi Mbeki, irmão mais 
novo do antigo presidente da 
África do Sul, Thabo Mbeki, 
considera o consumo de heroína 
“uma epidemia, especialmen-
te entre os jovens negros nas 
cidades”. Moeletsi Mbeki fa-
lava recentemente num espaço 
de análise no canal de televisão 
“eNCA”, num painel que inte-
grava o Jornalista, Joseph Han-
lon, e o pesquisador na Amnistia 
Internacional, David Matsinhe. 

O Governo sul-africano en-
viou militares para ajudarem Mo-
çambique a combater o extremis-
mo violento em Cabo Delgado, no 
contexto da Missão Militar da Co-
munidade de Desenvolvimento 
da África do Sul. Para Mbeki pa-
rece não fazer muito sentido que 
Pretória tenha enviado militares 
para “Moçambique para prote-
ger o regime que está a envene-
nar os jovens na África do Sul”.

CPI apresenta relatório do suposto 
envolvimento de deputado no tráfico de drogas

Tráfico de Droga
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Iniciamos o ano de 
2023, com votos de 
que este ano, seja 
melhor que 2022. É 
assim este bicho cha-

mado “homem”. Quer sempre 
o melhor, amiúde, sem olhar 
para o lado e os meios a uti-
lizar.  Veja o confl ito que dei-
xou milhões de “deslocados” 
da Ucrânia para todo o mundo.

Só falta, o Presidente da Re-
pública de Moçambique, Filipe 
Jacinto NYUSI com honras de 
estar Moçambique no Conselho 
de Segurança, dentro do espirito 
de neutralidade da FRELIMO, 
informar que: “Moçambique 
está disposto a receber alguns 
deslocados ucranianos aqui…”

Vejam só: a Europa que na 
prática nunca viu semelhan-
te guerra, desde a II Guerra 
Mundial, estar com desloca-
dos de um lado para outro.

Mas a maior vergonha dis-
to tudo, é que já vai quase um 
ano nesta matança, cada um a 
experimentar os tanques que já 
fabricou com vista à sua defesa, 
mas agora estão a ser, “larga-
dos” sem dó nem piedade para 
a “grande batalha”: UCRÂNIA.

Poderíamos agora ques-
tionar: O que fazem e não fa-
zem essa máquina da ONU 
ou das NU (Nações Unidas)?...

Putin só tem um argumen-
to: “Não aceitamos -  a Rússia 
- que a UCRÂNIA entre na 
NATO” e justifi ca: que é um pe-
rigo para a estabilidade da Rússia.

Como resultado da guerra, 
todo o mundo está diriam os meus 
amigos conterrâneos lá nos arra-
baldes da Maxixe:. À RASCA…

Os moçambicanos gostam de 
pão, mas ele, está cada vez mais 
caro, muito embora a vontade 
do Governo de Moçambique é a 
de que o “preço não dispare…”

Mas deixemos este longo 
introito para irmos a maka de 
hoje:  Chamada de atenção de 
funcionário da Imprensa Na-
cional: Há ministérios e insti-
tuições, que não enviam para 
publicação no BR, as nomea-
ções progressões dos funcio-
nários e agentes de Estado…

Contei a grande “bomba” 
ao Pedro na Quarta-feira, dia 
25.1.2023, ali no Abfc, depois do 
anúncio dos novos salários para 
as Forças de Defesa e Segurança.

-Desta vez temos a maior 
tranquilidade, por terem pago o 
TSU referente ao pessoal das For-
ças de Defesa e Segurança (Exér-
cito e Polícia) … - expliquei.

- “Deliberação tomada e 
que tranquiliza a todos nós…” 
– diz o Pedro, depois da gar-
çonete ter trazido o café com 

pastel de nata para mim e chá 
verde para ele com tosta mista.

-E o pessoal: Funcionários 
e Agentes, FUNCIONÁRIOS 
DESLIGADOS se mantem….

- “Tu disseste oh Rodolfo, 
que nem tiveram o 13º mês, 
nem foram achados, para a 
maka do TSU, que só o vice-mi-
nistro, Inocêncio Impissa, do 
Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública…”

-Ele até teve saída: que a 
questão do TSU: Tabela Sala-
rial Única é um processo que 
se prevê a sua total implemen-
tação até daqui há 2 anos…

- “Mas aquela da sema-
na passada, do seu então e 
saudoso ministro Alcântara 
Santos, dos Transportes e Co-
municações, teve maior reper-
cussão e ensino didático: “SE 
NÃO QUERO QUE UM 
ASSUNTO SEJA RESOL-
VIDO, NOMEIO UMA CO-
MISSÃO” …PORQUE SEI 
QUE NUNCA VAI SER RE-
SOLVIDO E TODOS VÃO 
JULGAR A COMISSÃO…

-Durante a semana, a RM 
(Rádio Moçambique) divulgou 
num dos seus programas, “Avida 
da Imprensa Nacional”, que até 
há pouco tinha como PCA, Jaime 
Neto, que foi nomeado SE (Secre-
tário de Estado) de Nampula…

- “Não escutei, mas como 
você oh Rodolfo, é sempre pro-
vinciano escuta mais rádio do 
que assistir as televisões…”

-O representante da IN 
(Imprensa Nacional) para ex-
plicar o passado da instituição 
chamou atenção em termos 
vigorosos:Há ministérios e 
instituições, que não enviam 
para publicação no BR, as no-
meações progressões dos fun-
cionários e agentes de Estado…

- “É realmente uma bomba!...”
-É para ver o que se passa, 

depois de o nosso País ter um 
Aparelho de Estado com qua-
dros de sobeja, se admite que 
um professor é nomeado ou um 
enfermeiro, muda de carreira, 
esta situação fi ca na “gaveta dos-
funcionários”, porque alguém 
mete na cabeça, quando vão 
consultar para publicação na IN 
(Imprensa Nacional) que “não 
tem dinheiro” ou “é caro”!...

- “Esta questão deviam ser 
os Assessores de Imprensa, do 
Ministério de Saúde e Educa-
ção e Desenvolvimento Huma-
no que teriam a obrigação de 
extrair o programa da RM e le-
var aos respectivos titulares…”

-Mas perante esta denuncia, 
para nós em modesto entender, 
é grave, deveria as instituições 
que velam pela Constituição da 

República, mandar averiguar 
pela magnitude do problema 
para a vida dos funcionários 
e agentes no futuro, sobretu-
do quando quiserem “refor-
mar” e “progredir” na carreira

Finalmente dá mesmo para 
questionar: O que fazem e 
não fazem as instituições de 
controle da legalidade?...In-
cluindo a AR (Assembleia da 
República), PGR, Gabinete 
de Combate à Corrupção, em 
suma o Governo de Moçambi-
que. À espera de ofi cio: com tan-
tos chefes que deveriam agir?...

Finalmente, informou 
o responsável da IN (Im-
prensa Nacional) que como 
exemplo: os Professores e 
pessoal de Saúde, são no seu en-
tender dos mais prejudicados…

Dos que vão consultar o va-
lor e não voltam mais, por ale-
gadamente, falta de DINHEI-
RO são: Da Saúde e Educação.

N.A. – Está de parabéns o 
Gabinete de Imprensa do Mi-
nistério de Saúde, pela forma 
simples como transmite as men-
sagens da Saúde da popula-
ção: A última das quais é: “Da 
Casa Mãe Espera…” Um bom 
exemplo a seguir por outras ins-
tituições: “diálogo que esclarece 
mais que todos os cartazes…” 
e na rádio que chega longe…

Há ministérios e instituições que não enviam para 
publicação no BR as nomeações e progressões dos 

funcionários e agentes de Estado…
 l O que fazem e não fazem as instituições de controle da legalidade?...

 l Professores e pessoal de Saúde dos mais prejudicados…

MaPutaDasF R a n c i s c o  R o D o l F o

Chamada de atenção de funcionário da Imprensa Nacional:
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Perdoar é algo 
d i f íc i l  pa ra 
qualquer um 
de nós, mas é 
um gesto nobre 

e generoso, que tem a virtude 
de libertar a pessoa de muitos 
sentimentos prejudiciais.

De facto, muitos de nós 
temos conceitos errados 
acerca do perdão, sendo por 
isso que não aplicamos esta 
virtude, pois pensamos que 
perdoar é esquecer tudo, 
e as coisas voltarem ao 
estado em estavam dantes.

É isso que muita gente 
não aceita, pois como é 
possível esquecer o que 
não dá para esquecer?

Realmente,  para nós 
desfrutarmos dos benefícios 
desta virtude, basta apenas 
t o m a r m o s  a  d e c i s ã o 
firme de avançar para tal, 
abandonando o passado 
doloroso e prejudicial.

Não  devemos  faze r 
vista grossa àquilo que foi 
alcançado. O erro continuará 
sempre um erro.  Não 
precisamos de chamar os 
que nos incomodaram para 
voltarem ao nosso convívio, 
ou mesmo para terem 
relações amistosas connosco. 
O que precisamos é apenas 
livrarmo-nos dos sentimentos 
negativos que eles deixaram 
nas nossas vidas, pois se 
continuarmos a recordar e a 
falar das mágoas que eles nos 
infl igiram, então estaremos a 
infl igir mágoas a nós próprios. 

Estaremos a permitir que eles 
continuem a incomodar-nos.

Q u a s e  t o d o s  n e s t e 
Mundo, de alguma forma 
se sentiram prejudicados 
com qualquer acção ou 
palavra, por parte de outrem. 

Pode ser  que algum 
colega, propositadamente 
ou involuntariamente tenha 
arruinado o teu projecto 
na universidade. Pode ser 
que a tua mãe ou o teu 
pai, sem querer te tenham 
magoado, sendo possível 
que tais mágoas deixem em ti 
sentimentos permanentes de 
raiva e vingança, e apesar de 
seres tu o lesado, tu mesmo 
é que acabarás por pagar 
uma factura bastante cara 
se não souberes perdoar. 
Ao perdoares, vais desfrutar 
de sossego, tranquilidade, 
e s p e r a n ç a  e  a l e g r i a .

Perdoar quer dizer, deixar 
de pensar na vingança, não 
abrigando no teu coração 
qualquer sentimento de 
retaliação relativamente 
àquele que te fez mal.

I s s o  a j u d a r á  a 
concentrares-te mais nas 
coisas positivas da tua vida, 
e possivelmente criarás 
sentimentos de solidariedade, 
compreensão, até mesmo 
com aquele que te fez mal.

Perdoar não significa 
que estejas a ilibar das suas 
responsabilidades a pessoa 
que te causou algum mal, ou 
a justifi car o seu erro, pois 
é possível perdoar àquele 

que nos ofendeu, sem que 
ela tenha necessariamente 
que justificar o seu acto.

Perdoar  tem mui tos 
benefícios, e abandonar 
o ódio abre caminho ao 
sentimento de compaixão, de 
misericórdia e de paz. Perdoar 
abre espaço à melhoria das 
relações humanas, à elevação 
do nível de contentamento 
e felicidade, à diminuição 
do stress, de sentimentos 
hostis, de preocupações, de 
hipertensão arterial, e até 
mesmo dos níveis de consumo 
de álcool e drogas, levando as 
pessoas a libertarem-se de 
preocupações do passado.

De facto, não é fácil uma 
pessoa libertar-se do ódio, 
particularmente quando se 
é incomodado por quem 
se ama e confia, pois isso 
causa grande tristeza. Mas se 
continuarmos concentrados 
nos acontecimentos que 
nos deixaram agastados, 
tal poderá criar espaço ao 
desenvolvimento do espírito 
de vingança e inimizade. 
Portanto, não devemos 
permitir que os sentimentos 
negativos derrotem os 
positivos, pois pelos vestígios 
negativos baseados no ódio 
e rancor, se optarmos por 
não perdoar, pagaremos 
repetidamente um alto preço 
cada vez que pensarmos 
nisso ou encararmos uma 
nova situação. E toda a nossa 
vida poderá eventualmente 
transformar-se num inferno 

ao ficarmos pensando nos 
rancores do passado e em 
sentimentos de vingança. E 
dessa maneira privamo-nos 
dos prazeres do presente, 
criando em nós alguma forma 
de depressão. Sentiremos 
que falta às nossas vidas um 
signifi cado e objectivismo, 
o u  q u e  e s t a m o s  e m 
desacordo com as nossas 
convicções espirituais.

O perdão constitui um 
grande desafi o quando não 
temos capacidade de perdoar, 
especialmente quando a 
pessoa que nos faz mal se 
recusa a reconhecer o seu erro, 
não quer falar no assunto, e 
muito menos nutre qualquer 
sentimento de remorso ou 
tristeza por nos ter causado o 
mal que nos deixa zangados.

Nesse  caso  deve-se 
pensar naquelas grandes 
personalidades que foram 
vítimas de grandes sevícias 
físicas e psicológicas, e mesmo 
assim souberam perdoar.

Perdoar pode ser um 
passo importante para a 
reconciliação. Nem sempre 
se deve esperar que o perdão 
mude a vida e a postura 
daquele que nos lesa, mas 
pode de alguma forma 
mudar a vida do lesado, 
pois criará paz psicológica 
e felicidade dentro de si.

Como humanos somos 
susceptíveis à falha e ao 
erro, sendo que, os melhores 
de entre os que erram, são 
os que pedem perdão. Por 

isso é bom reconhecermos 
clara e honestamente os 
nossos erros, bem como 
o desconforto causado 
ao próximo,  sent indo 
r emorsos  pe lo  f ac to .

Devemos pedir perdão 
àqueles que de alguma 
forma lesamos, evitando 
justifi car o mal praticado.

O Profeta Muhammad 
(S.A.W.)  desejou que 
vivêssemos numa sociedade 
sossegada, feliz, repleta de 
paz, e solidária. Por isso 
disse: “Ninguém de entre 
vós é crente enquanto não 
desejar para o seu irmão, o 
que deseja para si mesmo”

     Imaginemos quão feliz se 
viveria se todos os indivíduos 
de uma sociedade desejassem 
para os seus irmãos o que 
desejam para si mesmos! 

Cada um de nós só gosta 
para si o que é bom. Se 
na prática desejássemos 
para os outros aquilo de que 
gostamos, não nos limitando 
apenas às intenções, mas sim 
pondo-as  em prática ao longo 
das nossas vidas, decerto 
que a sociedade viveria feliz.

A desgraça em qualquer 
sociedade surge porque 
cada um de nós quer 
todo o bem apenas para 
si e nunca para os outros.

Se conseguíssemos eliminar 
tal sentimento de egoísmo, e 
déssemos prioridade aos 
outros nas coisas da vida, de 
certeza que o Mundo seria o 
melhor lugar para se estar. 

A virtude de saber perdoar
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Enquanto não haver dinheiro 
sufi ciente para se pagar aos que 

recebem mega-salários    

Os chefes 
devem ser 
os primei-
ros nos 
sacrifícios 

e os últimos nos benefícios’’ 
– eis uma das pregações que 
fui ouvindo Samora Machel 
pregar nos vários comí-
cios que orientou em vida.

Antes de começar a exer-
cer as funções de gestor pú-
blico a que tenho sido pe-
riodicamente nomeado, fui 
imediatamente a algumas 
das melhores livrarias da 
capital britânica, Londres, 
onde então vivia em 2001 
para comprar alguns dos me-
lhores livros sobre gestão.

Entre os livros que me 
armaram com bons conhe-
cimentos sobre como gerir 
bem uma empresa ou insti-
tuição pública estão The Ma-
nagement Bible (ou A Bíblia 
de Gestão), com 623 páginas 
e o The Rules of Manage-
ment (ou As Leis de Gestão), 
com 233 páginas e DO IT 
(FAÇA-O), com 468 páginas. 

Os três livros vincam 
que para que os gestores 
sejam bem sucedidos e te-
nham as suas empresas ou 
instituições em desenvolvi-
mento contínuo é imperioso 
que tratem e paguem muito 
bem os seus trabalhadores.

Alguns outros livros que 
li sobre gestão, defendem a 
mesma tese e um deles cujo 

título não me recordo agora, 
dizia que ‘’só quando os tra-
balhadores se sentem muito 
acarinhados pelos seus pa-
trões ou chefes até ao ponto 
de se sentirem como parte do 
patronato ou da Direcção é 
que pode prosperar. Prospe-
ram porque se empenham ao 
máximo possível e se devo-
tam na inovação e criativida-
de porque sabem que quanto 
mais receitas tiverem, mais 
bem pagos serão ainda mais.

Das várias vezes que vi-
sitei alguns países, notei que 
é aplicação desta forma de 
gestão que faz com que al-
gumas empresas sejam sem-
pre inovadores e criativas a 
tal ponto que parecem que 
são geridas por um  Deus-
-Todo-poderosos. Entre os  
gestores aplicam esta fór-
mula estão os japoneses.

A maior parte das grandes 
empresas japonesas, como a 
Toyota, a Panasonic, a Hon-
da e várias outras que visi-
tei, aplicam com rigor esta 
fórmula de tratar humana-
mente e pagar muito bem os 
seus trabalhadores. No Japão 
o emprego é vitalício, e os 
salários dos melhores traba-
lhadores são quadruplicados 
quando se reformarem. É isto 
que faz com que as empre-
sas japonesas sejam das mais 
inovadoras e criativas do 
mundo. Todos os anos pro-
duzem modelos de carros e 

outros produtos mais bonitos 
que os anteriores e sempre 
tecnologicamente melhores 
que os do ano anterior. Isto é 
feito pelos seus trabalhadores 
e não pelos proprietários ou 
patrões e nem pelos gestores. 
As empresas japonesas va-
lorizam os mais talentosos e 
quando criam algo novo, re-
cebem um fabuloso prémio.

Mesmo os reformados são 
considerados parte dos traba-
lhadores do activo e quando 
têm uma boa ideia que pode 
resultar num novo modelo 
ou melhoria do desempe-
nho da sua empresa, eles 
vão apresentar ao patronato 
ou aos seus gestores. Se for 
posto em prática e dar novo 
modelo, recebe um grande 
prêmio acima da pensão que 
como disse, chega a ser qua-
tro vezes mais que o salário 
que recebiam na hora da re-
forma. Infelizmente aqui em 
Moçambique ser reformado 
é passar a desprezo total e 
toda a sua experiência é tida 
como não valendo NADA. 
É isto que não nos leva ao 
desenvolvimento e faz com 
que as empresas moçambi-
canas não sejam inovado-
ras e muito menos criativas.

Entre nós só se paga 
mega-salários aos chefes e 
outros gestores de tipo como 
sejam os PCA ‘s, os adminis-
tradores, não obstante muitos 
deles tenham sido nomeados 

pelo nepotismo e não pelo 
mérito ou serem competen-
tes. O tempo em que se preco-
nizava que os chefes devem 
ser os primeiros nos sacrifí-
cios e os últimos nos benefí-
cios já pertence a esse tempo 
e não mais neste. Os chefes 
do sector público agora cui-
dam mais em maximizar 
os seus ganhos e vantagens 
materiais, como a compra 
de mais carros de luxo para 
acrescentar à sua colecção.

Compra mais carros mes-
mo que as contas das empre-
sas de que são ‘‘gestores’’ 
tenham contas vermelhas ou 
no fundo do poço no dizer 
de um dos gestores do IGEP. 
Não se importam mais com 
o sofrimento dos seus tra-
balhadores ou funcionários. 
Mas se guiarem pelo espírito 
japonês, deviam agir de for-
ma que em tempo de crise 
sejam os seus trabalhadores 
a sua prioridade, mesmo no 
pagamento do 13.o caso não 
haja dinheiro sufi ciente para 
se pagar também aos pró-
prios gestores e outros cujos 
salários sejam muito altos.

Deviam pagar por ordem 
sequencial começando pelos 
que ganham muito pouco de 
forma subsequente até que 
se esgote o valor disponível. 
Para que pudesse se pagar a 
todos os que ganham salários 
que se consideram baixos, 
podia se optar por pagar me-

tade ou de forma percentual. 
É que não pagar 13.o a toda 
roça à insensibilidade para 
com os que têm salários que 
mal chegam para custear 
a sua alimentação mensal.

É menos trágico não pa-
gar o 13.o aos que têm altís-
simos salários, porque para 
seria mais um dinheiro que 
iria acrescentar às suas já 
gordas contas bancárias, ao 
invés dos seus subordinados 
que recebem pouco. Para este 
o 13.o é para puder comprar 
os cadernos dos fi lhos ou 
custear outras despesas que 
ao longo do ano não conse-
guiram resolver. Haja jus-
tiça e humanismo senhores 
gestores públicos e privados.

Não sejam assim tão 
egoístas e insensíveis com 
os vossos semelhantes. Não 
façam a eles o que não gos-
tariam que fi zessem a vo-
cês. Paro por aqui antes que 
alongue mais este artigo até 
ao próximo conselho sobre 
gestão e aos que acatarem 
terão empresas mais inova-
doras e criativas como as 
japonesas e outras que há 
por esse mundo gerido por 
gente competente. Dei estes 
conselhos porque sei que 
há muitos péssimos gesto-
res porque nunca leram um 
ÚNICO livro sobre gestão. 
E’ como se tivessem lido tais 
livros nas barrigas das suas 
mães. E gestão é CIÊNCIA

 l II Sessão do Conselho de Ministros fi xa novos Salários (última hora)
O 13.O vencimento devia ser mais prioritário para os que ganham menos 
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Editorial
Violência barata contra 

moçambicanos na 
África do Sul

As relações diplomáticas entre Moçambique e África do sul nunca 
foram abaladas, desde que o regime segregacionista do apartheid foi 
desmantelado no país vizinho. Está escrito nos anais da história que 
Moçambique serviu, durante vários anos, como umbrella da luta do 
povo sul-africano, albergando vários líderes da luta a favor de não des-

criminação racial, o que em algum momento custou vida de alguns concidadãos nossos.

Estará sempre na memória dos moçambicanos o ataque do dia 
30 de Janeiro, na Matola, em que pelo menos 17 pessoas terão perdi-
do a vida, vítima de um ataque protagonizado pelo regime do apar-
theid, que vasculhava cidadãos sul-africanos escondidos em Moçambique. 

Esta nossa abordagem inicial vem a propósito dos recentes episódios de 
violência contra cidadãos moçambicanos, nas estradas sul-africanas, pro-
tagonizado por grupos alegadamente até aqui não conhecidos. Os crimi-
nosos incendeiam e vandalizam viaturas o que provoca alguma apreensão 
para quem sai de Moçambique para a terra do Rand. É uma violência barata 
que, essencialmente, não deve ser desligado da raiz dos outros problemas.

Há alguns anos temos assistido cenas de ataques xenófobos, vandalização e roubos 
de bens pertencentes a cidadãos estrangeiros na terra de Nelson Mandela. Em todos 
casos é evidente a apatia das autoridades sul-africanas face ao escalar da violência, 
o que lava a alguns sépticos a concluir que a violência é “patrocinada” pelo Estado.

O silêncio de Moçambique face a crescente violência contra os moçambicanos 
é preocupante. Os governantes da pérola do Índico nunca mostraram vontade 
política para resolver ou pelo menos tentar confortar as vítimas de uma crescente 
violência na vizinha África do Sul. O aparecimento ocasional da chefe da diplo-
macia moçambicana, Verónica Macamo, não pode ser levado a sério, pelo facto 
de não apontar nenhuma acção concreta para proteger os interesses dos moçam-
bicanos. É mais uma daquelas conversas corriqueiras, sem substancia nenhuma.

Mas no fundo até os incautos conseguem perceber. A ligação umbilical entre 
a Frelimo e ANC não permite que haja algum tipo de incidente diplomático. 
Aliás, esse aspecto foi até um tema de conversa numa das cadeias televisivas do 
país vizinho. Os comentadores, sem nenhum filtro, disseram que Moçambique 
é corredor de drogas que alimentam a maior economia de África, e os respon-
sais são figuras proas protegidas pelo partido Frelimo, em Moçambique e pelo 
ANC na África do Sul. São insinuações graves que vem reforçar as terias que 
tentam interpretar a guerra terrorista que Moçambique trava no norte do país.

No meio de todo este turbilhão, entendemos que a violência contra mo-
çambicanos só vai terminar no dia em que o país conhecer a auto determi-
nação. Não pode um Estado, que nem sequer consegue produzir papel higi-
énico, cantar a quatro ventos que é um país independente. Não, ainda não é.

O moçambicano para ter uma educação de qualidade, saúde ou alimentos 
tem que ir a África do Sul. Portanto, somos um país com dependência econó-
mica lastimável. Não será esta uma das causas que degenera em violência? 

 Nós temos a plena consciência de que o país deve ser repensado, com plano e mo-
delo de desenvolvimento em que todos se sintam envolvidos e inclusos. O moçam-
bicano não pode viver no seu país como se fosse hóspede. Não! Todos devemos nos 
sentir como parte importe no processo de produção, para tornarmos a nossa economia 
mais robusta e reduzir ao mínimo as exportações. Só assim é que temos argumentos 
e meios necessários para reduzir o número de pessoas que deixa o país para o estran-
geiro e, consequentemente, também reduzir índices de violência na África do Sul.

Douglas MaDjila

O relógio tende desagradavelmente a contar para o sentido 
inverso ao positivismo, confirma-se a cada dia o que 
certos ociosos tem dito sobre a postura dos homens em 
relação a humanidade ou então ao humanismo, defendendo 
alguma importância ou necessidade da existência de 

atrocidades e do abismo sobre o mundo para também a existência legítima 

de quem possa desejar e lutar pelo contrário, ou seja, várias são a teses de 

que o mal é legítimo para que haja oportunidades de se defender o bem, 

juízo terrível mas verdadeiro, essa hipótese é muitas vezes, ainda que nos 

bastidores, exposta até pelos ditos homens do saber, pois é, terrível mesmo.  

Existe um espectro denominado democracia sobre o qual estão assentes 

inúmeras nações e que por essa mesma razão tais nações encontram-

se, aliás auto-intitulam-se Estados em estado de limpeza, pousando de 

governações exemplares e não só, os respectivos povos são linearmente 

também defensores desse fantasma que acabam se vitimizando 

ingenuamente a ponto de considerarem-se povos sortudos mas, a democracia 

também não é justa pois é capaz de desrespeitar os direitos humanos 

ainda que seu princípio, justificado com tal veemência, é respeita-los.

Nódoas democráticas denunciam nos últimos tempos a dificuldade que 

esta democracia tem para se manter limpa, o que era muitas vezes visível 

na forma como os governos lidam com os seus povos, e agora vem a tona 

a intolerância popular, isto é, nem os povos que sempre se esconderam por 

detrás da categoria de Estados democráticos para se defender das atrocidades 

dos seus governos conseguem na verdade firmar-se como democratas, 

como pessoas capazes de conviver um com o outro em paz e harmonia, o 

globo está de avesso com todos os tipos de terrorismo, desde o popular ao 

governamental, nada se resolve, tudo para envergonhar-se e chorar, assim 

ditam os acontecimentos: i) é para chorar quando um povo, escangalhando 

sobremaneira a lei, destrói terrificamente as instituições legais recusando-se 

a aceitar a opinião de maior parte de si, ou melhor, é de jorrar lágrimas a 

intolerância popular vista no Brasil contra um brasileiro tornado vitorioso 

pelos demais brasileiros, é o auge da intolerância. Com todas as análises 

possíveis, a conclusão é lacrimejante, visto que, a reacção é democraticamente 

horrenda. ii) é para se envergonhar quando um Presidente da República, 

garante da legalidade de um Estado, faz-se a casa do povo para decretar que 

o décimo terceiro salário não será pago, acrescido à essa vergonha só mesmo 

as lágrimas estimuladas pelo aplauso de uma gang disfarçada de defensora 

do povo que assombra a sua casa apoiando tamanha estultice. Estupidez sim 

senhor, ou então escravatura pois, o décimo terceiro salário é uma remuneração 

por um trabalho feito mas parece que o dono destas terras entende que aquilo 

é um bónus de boas-festas. Excelência, que removesse os tais subsídios da 

tabela salarial única com certeza feriria muito menos a legalidade do que 

o fez nessa plena demonstração de força num fascismo presidencial com 

muito pouca sabedoria. Lamentámos tanta vergonha e choro numa só nação.              

Entre povos e 
presidentes: um 

Globo de terrorismo
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RI M L A N D 
é um termo 
u t i l i z a d o 
para defi-
nir as re-

giões costeiras, ou fímbrias 
marítimas que contornam a 
Eurásia, servindo como área 
tampão entre o poder marí-
timo e terrestre, seu papel é 
central. Esta região seria a 
chave das disputas geopo-
líticas mais importantes da 
Eurásia. Portanto, quem do-
minasse o Rimland decidiria 
o futuro da Eurásia e contro-
laria os destinos do mundo.

Os Estados de RIMLAND 
gozam de uma posição geo-
gráfica privilegiada, com dois 
oceanos que separam dois 
continentes, asiático e euro-
peu, e de uma posição estra-
tégica favorável no continente 
americano, enquanto poder 
hegemônico. Com base nes-
te pensamento foram criadas 
três organizações para con-
trolar os Rimland do Mundo. 
Em 1949 foi criada a Orga-
nização Nato ou OTAN, para 
controlar o avanço do bloco 
socialista no continente euro-
peu, fazendo frente a União  

Soviética e seus aliados da 
Europa Oriental e oferecer 
ajuda militar a todos os países 
membros. Em 1954 foi criada 
a Organização do tratado O 
TCEN, para controlar as fim-
bras de Eurasia. Em 1954 foi 
criado o TSE, para controlar as 
fimbrias do Leste. Este cená-
rio leva-nos a tirarmos ilações 
de que o sistema Internacio-
nal funciona na base de des-
confiança, pois é caraterizado 
pela luta, poder e influência.

Na verdade, a teoria de 
Rimland, também denomina-
da de estratégia de contenção, 

serviu de base para o dezen-
volvimento da doutrina de se-
gurança dos Estados Unidos 
após a Segunda Guerra Mun-
dial, pois veio contrariar o ar-
gumento dos estrategistas que 
defendiam a hegemonia dos 
Estados Unidos, apenas no âm-
bito do continente americano e 
o isolacionismo em relação ao 
equilibrio do poder na Europa 
e na Ásia. Ademais, importa 
referir que os Estados Unidos 
embora gozassem de uma po-
sição geográfica privilegiada 
com dois oceanos, que o sepa-
ramdos dois continentes asiáti-

co e europeu e de uma posição 
estratégica enquanto poder he-
gemonico, a tridimensionali-
dade dos conflitos armados de-
vido ao desenvolvimento dos 
poderes terrestre, naval e aéreo 
ameaçaria inevitavelmente a 
segurança da nação. É nesse 
âmbito que os EUA adopta-
ram um imperativo estratégi-
co voltada para uma política 
externa intervencionista ba-
seada no Rimland ou poder 
periférico, tendo como resul-
tado o desenvolvimento do 
poder aéreo naval e a supre-
macia nos mares e oceanos. 

O jogo de Xadrez no controlo 
de RIMLAND do Mundo

Depois de nos 
ter centrado na 
reflexão em 
torno do Lobo-
lo, hoje Casa-

mento Tradicional, na linguagem 
dos mais modernos esclarecidos, 
interessa-nos por ora olhar para a 
Poligamia, isto é, uma relação ou 
união entre um homem e duas ou 
mais mulheres com a finalidade 
de uma vida em comunhão plena, 
na qual as mulheres, duas, três, 
quatro, cinco ou mais, partilham o 
mesmo homem, marido, vivendo 
no mesmo espaço, ou seja, mesma 
casa, ou em espaços separados. A 
Poligamia é, à semelhança do Lo-
bolo, uma realidade vivida em ou-
tras sociedades, quer dizer, não é 
o mal ou bem dos moçambicanos 
e africanos, mas também de tantos 
outros por este mundo a dentro. É 
sabido que em sociedades asiáticas 
e árabes, sobretudo, esta prática é 
tão comum que dispensa qualquer 
tipo de dúvidas, desconfiança e in-
dagações, e ela é vivada como se 
vive com as outras práticas sociais.

A poligamia é um modo de 
vida que acompanha a espécie 

humana desde os primórdios, isto 
é, o homem, diante das condições 
objectivos e subjectivas que o ro-
deiam, é sujeito a ser polígamo ou 
a viver nesta relação. Basta que se 
percorram os livros sagrados que 
se conhecem, que nos parecem ser 
os documentos que relatam os mais 
antigos factos da humanidade, per-
ceberemos que até os homens que 
foram escolhidos por Deus, com 
algumas excepções, eram políga-
mos, viviam em comunhão com 
duas, três, quatro ou mais mulheres. 

Por exemplo, o Abraão, o ho-
mem de fé impressionante e ina-
balável que, por ordens de Deus, 
levou seu filho amado, Issac, para 
o oferecer como sacrifício, viu-se 
a viver numa relação poligâmica, 
porque se achou cercado de condi-
ções incontestáveis para tal e teve, 
no todo, três mulheres com filhos 
abençoados que edificaram nações.

Sucessivamente os descenden-
tes de Issac, nomeadamente Esaú 
e Jocó também foram polígamos, 
e este último, segundo os relatos 
bíblicos, teve quatro, a primei-
ra gerou o José, homem de Deus 
viria a tornar-se governador do 

Egípto, e a última mulher gerou 
filhos que viriam constituir as gran-
des e renomadas tribos de Israel.

Por isso a Poligamia não deve 
ser olhada como um mal em si, 
uma anormalidade que divide e 
coloca as pessoas de costas viradas, 
que propicia conflitos e desordem 
sociais, mas, sim, precisa ser en-
tendida e contextualizada, e acima 
de tudo, a sociedade no seu todo 
precisa esclarecer-se, buscar as suas 
motivações objectivas e subjecti-
vas, as suas vantagens e forças. É 
preciso também que se perceba que 
a Poligamia nunca e jamais será um 
estado de ser de todas as pessoas. A 
natureza não nos fez total e absolu-
tamente iguais; é como em tudo na 
vida, há os que vivem solteiros toda 
a vida, os que vivem sem filhos toda 
a vida, os que vivem sem casa toda 
a vida, os que vivem infelizes toda 
a vida, os que vivem pobres toda a 
vida, os que vivem enfermos toda a 
vida. Assim por dizer, há homens, 
muitos homens que se não vêem en-
volvidos em situações que concor-
rem para uma relação poligâmica.

Apesar de tudo isto, e a dado 
momento da nossa história evoluti-

va, a Poligamia tornou-se uma ins-
tituição socio-familiar indesejável, 
anómala, desmerecida e ridícula. 
Tem se verificado sobretudo desde 
o início do século passado e no pre-
sente um contexto de muita aversão 
pela Poligamia, uma mobilização 
massiva em sem quartel contra 
este tipo de relação conjugal. No 
caso moçambicano, os mais velhos 
devem estar recordados de alguns 
hinos popularizados, recitados por 
quase todos, com mensagens claras 
e contundentes contra a Poligamia 
e outras práticas dos nossos ances-
trais. O (antigo?) hino da Mulher 
Moçambicana vinca, numa das suas 
estrofes, o seguinte: “Lutemos com 
firmza contra as ideias velhas, Igno-
rância, Obscurantismo,Poligamia 
ou Lobolo” – que é, na 
essência,uma afirmação de con-
testação e negação destas práticas 
que geraram e criaram e continuam 
gerando e criando a muitos de nós.

A Poligamia assim como o Lo-
bolo e outras práticas já analisadas 
e ainda por analisar são veemente 
atacadas e combatidas por quase 
todos, isto é, na tela gigante das 
oficiosidades todas, todos gritam 

contra tudo isto, maldizem, vili-
pendiam, mas, incompreensível e 
paradoxalmente, quase todos, na 
tosca realidade natural e conjun-
tural, praticam tudo isto. Afinal 
o que a sociedade quer de facto 
e o que ela não quer? Como es-
creveu o sábio britânico numa das 
suas célebres obras, “o homem é 
invariavelmente inconsistente em 
tudo”, num contexto nega uma 
realidade e no outro aceita-a; foi 
assim com o Pedro, o Apóstolo 
mais próximo de Jesus, que se di-
zia pronto para morrer com o seu 
mestre, mas diante de todas aque-
las circunstâncias horripilantes 
que antecederam a crucificação 
de Cristo, negou-o em público, 
uns dizem que foi por prudência, 
mas há os que falam de traição, 
mas já estamos no domínio da 
interpretação de um facto, de al-
guém ter duas posições antagónicas.

Quais são os problemas da Po-
ligamia? O que faz a sociedade mo-
çambicana, aquela que tem o direito 
a palavra, a odiar e a negar a Poliga-
mia, mesmo praticando-a na clarida-
de da noite cinzenta e nos segredos 
ruidosos da família e da sociedade?

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (15)

RanDulani

Sobre os Usos e Costumes – 2. A Poligamia
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Testagem do equipamento no âmbito das VI Eleições Autárquicas

MSF ajuda a conter casos de cólera 
após surto no Norte de Moçambique

Desde Setembro de 2022, Moçambique tem registado um 
aumento preocupante de casos de cólera, particularmente 
na província do Niassa, no Norte do país. Em resposta, a 
Médicos Sem Fronteiras (MSF) está a apoiar o Ministério 
da Saúde de Moçambique com a prestação de tratamento às 
pessoas, redução da mortalidade e ajudando a controlar a 
propagação da doença.

No Niassa, se-
gundo o Mi-
nistério da 
Saúde, foram 
r e p o r t a d o s 

mais de 1 400 casos e 13 mortes 
entre meados de Setembro de 
2022 e 22 de Janeiro de 2023 nos 
cinco distritos afectados: Lichin-
ga – a capital provincial – Lago, 
Mecanhelas, Mandimba e Sanga.

As equipas da MSF estão a 
trabalhar para aumentar para 50 
camas a capacidade do Centro de 
Tratamento de Cólera (CTC) do 
Hospital Provincial de Lichinga, 
e prestaram apoio na instalação 
de um CTC em Meponda, vila 
perto da capital provincial. A or-
ganização médico-humanitária 
está também a reforçar as men-
sagens de promoção de saúde, a 
realizar doações e distribuições 
de produtos de higiene, a levar a 
cabo formações para profissio-
nais de saúde sobre o tratamento, 
e a aumentar as medidas de pre-
venção e controlo de infecções.

“A taxa de ocupação do CTC 

no Hospital Provincial de Lichin-
ga nestas últimas semanas tem 
sido sempre superior a 15 camas 
e tivemos até 50 pacientes admi-
tidos. Contudo, estamos a registar 
a morte de menos pacientes nos 
últimos dias”, refere a coordena-
dora médica da MSF, Sara Miro.

As equipas da MSF estão 
também a trabalhar numa estra-
tégia de base comunitária para 
reforçar as medidas de higiene 
e detectar casos suspeitos de 
diarreia desde uma fase inicial.

“A fim de alcançar mais pes-
soas, as nossas equipas estão a 
trabalhar com grupos e comités 
comunitários locais, a visitar áreas 
que relataram um elevado núme-
ro de casos e a instalar tendas para 
tratar doentes na cidade de Li-
chinga”, explica ainda Sara Miro.

A MSF está a dar resposta 
também noutras partes do país.

Na província de Nampula, 
como parte de medida de prepa-
ração para emergências, a MSF 
está a ajudar de forma preventiva 
a criar um CTC com 25 camas no 

distrito de Angoche. Na capital 
do país, Maputo, a MSF pres-
tou formação a profissionais de 
saúde locais em medidas de pre-
venção e controlo de infecções.

A nível nacional, a organiza-
ção médico-humanitária doou ao 
Ministério da Saúde moçambica-
no provisões médicas, tais como 
medicamentos de reidratação de 
pacientes, mais de 24 000 gar-
rafas de solução purificadora de 
água e 1 500 pastilhas de cloro, 
para serem utilizadas principal-
mente nas províncias do Niassa, 
Zambézia e Sofala, onde tam-

bém foram reportados casos.
Além disso, a MSF está a re-

forçar a formação e as medidas de 
prevenção e controlo de infecções 
em todos os projectos que ope-
ra nas províncias de Cabo Del-
gado, de Sofala e de Nampula.

As equipas da MSF conti-
nuam a monitorizar a situação e 
permanecem reativas às tendên-
cias epidemiológicas e às neces-
sidades médico-humanitárias no 
país, especialmente à medida que 
a estação das chuvas continua.

A MSF trabalha em Mo-
çambique desde 1984 e há 

mais de 30 anos que respon-
de a necessidades médicas e 
humanitárias em todo o país.

A cólera é endémica em 
Moçambique e altamente conta-
giosa, ocorrendo em ambientes 
sem água limpa e saneamento 
adequado. Provoca diarreia e vó-
mitos profusos, e sem tratamen-
to pode conduzir rapidamente à 
morte por desidratação intensa. 
Em colaboração com as autori-
dades locais em Moçambique, 
a MSF tem um longo historial 
de resposta a necessidades re-
lacionadas com cólera no país. 

Arrancou on-
tem, dia 01 
de Fevereiro, 
o recensea-
mento piloto 

com vista ao aperfeiçoamento e 
testagem do material a ser usado 
na fase derradeira do Censo Elei-
toral, no âmbito das VI eleições 
autárquicas previstas para 11 de 
Outubro do corrente ano de 2023.

Trata-se de um processo re-
servado a três províncias, de en-
tre as onze que compõe o país, 
nomeadamente, Nampula, Ma-
nica e Maputo província. Assim, 
na província de Nampula serão 
abrangidos os distritos de Me-
conta, Mogovolas e Murrupula; 
em Manica, Mossurize, Vandu-
zi e Muecate. Na província de 
Maputo, o recenseamento pilo-
to vai decorrer nos distritos de 
Matutuíne, Magude e Moamba.

O recenseamento pilo-
to vai abranger cerca de 100 
mil potenciais eleitores, resi-
dentes nos distritos alvos de 
testagem do equipamento.

Assim, na semana decorreu a 
fase de capacitação dos formado-
res e facilitadores de agentes de 
educação cívica que irão traba-
lhar na sensibilização dos poten-

ciais eleitores para se dirigirem 
aos postos para se recensearem. 
Toda via, o respectivo material já 
foi enviado aos distritos  abran-
gidos pelo recenseamento piloto.

O recenseamento piloto que 
arrancou no dia um de Feverei-
ro corrente, terá a duração de 
vinte dias. No geral, são neces-
sários 4.400 Mobile ID (equipa-

mento para o censo), dos quais 
500 são destinados ao recen-
seamento piloto. Este equipa-
mento vai crescendo até cerca 
de 2.900 usados em 2013/2014.

 

Há dinheiro para eleições 

Entretanto, o Secretariado 
Técnico de Administração Elei-

toral garantiu que há dinheiro 
para realizar as eleições autár-
quicas em Outubro deste ano.

O orçamento inicial para o 
processo era de pouco mais de 
6 mil milhões de meticais (cerca 
de 86,7 milhões de euros). Mas 
com a implementação da nova 
Tabela Salarial Única, com au-
mentos nos salários dos funcioná-
rios públicos, a fasquia aumentou 
para 15 mil milhões de meticais.

Ainda assim, o diretor-geral 
do STAE, Loló Correia, disse que 
o Governo está a fazer esforços 
financeiros para que o processo 
ocorra sem constrangimentos.

“Neste momento, já temos 
a indicação de parte do orça-
mento. Vamos começar a tra-
balhar com ele e acreditamos 
que teremos toda a situação re-
solvida”, afirmou Correia, sem 
avançar dados mais concretos.

Recenseamento piloto vai abranger cerca de 100 mil pessoas
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Guaza Muthini, um exemplo de
heroicidade do povo moçambicano

Passam 128 anos depois que os guerreiros de Marracuene 
cederam após horas de sangrenta batalha em defesa dos seus 
interesses mais tarde roubados pelos colonialistas portugueses. 
Recordar esta data é sem dúvida alguma falar da actual heroi-
cidade dos moçambicanos, num contexto em que o 3 de Feve-
reiro assume o extremo. Hoje recordamos uma das batalhas 
mais significativas da história de colonização do país. Amanha, 
03 de Fevereiro, o país vai parar para render homenagem aos 
seus heróis.

O Combate de 
Marracuene, 
ou Gwaza Mu-
thini, foi um 
combate que 

se travou a 2 de Fevereiro de 1895, 
nas proximidades de Marracuene, 
Moçambique, entre as forças Ron-
gas comandadas pelo jovem prín-
cipe Zixaxa e forças portuguesas 
comandadas pelo major Alfredo 
Augusto Caldas Xavier. A batalha 
ocorreu no contexto das operações 
de ocupação colonial portuguesa, 
ao tempo referidas como as Cam-
panhas de Conquista e Pacificação.

Em finais de Janeiro de 1895 
uma força portuguesa, comandada 
pelo major José Ribeiro Júnior e 
tendo como segundo-comandante 
o major Alfredo Augusto Caldas 
Xavier, avança para Marracuene, 
na margem direita do rio Incomáti. 

Devido a doença do major José Ri-
beiro Júnior a força passa a ser efec-
tivamente comandada pelo major 
Caldas Xavier, o qual foi o respon-
sável quase único pela condução 
das operações. Integram a expe-
dição 37 oficiais e 800 soldados.

As forças Ronga, totalizan-
do cerca de 4 000 homens, eram 
comandadas pelo jovem príncipe 
Ronga nuã-Matidjuana caZixaxa 
iMpfumo, que ficaria conheci-
do na historiografia portuguesa 
por Zixaxa, e que seria, um ano 
mais tarde, um dos prisionei-
ros deportados para os Açores. 
O chefe de Moamba já se tinha 
aliado aos portugueses e só Ma-
tidjuana e Mahazul combatiam.

Ao aproximarem-se do local, 
as forças militares portugueses, 
que incluíam as praças indígenas 
de Angola e da ilha de Moçambi-

que, entrincheiraram-se num qua-
drado militar e prepararam-se para 
o combate. O confronto dá-se na 
madrugada de 2 de Fevereiro de 
1895. A força portuguesa, dispos-
ta em quadrado, vale-se do poder 
dos canhões e metralhadoras e 
consegue rechaçar os assaltos das 
forças Ronga, que por duas vezes 
romperam o quadrado, com enor-
me bravura de ambos os lados.

No final, a superioridade das 
armas de fogo ocidentais foram 
cruciais para a vitória da tropa 
Portuguesa. No terreno ficaram 
mortos cerca dos 66 guerreiros 
vaRonga. Segundo o relatório 
do combate, os mortos no local 
foram enterrados e os feridos eli-
minados amontoados e crema-
dos com petróleo, deixando um 
cheiro nauseabundo no ar. Do 
lado português foram contabi-
lizados 24 mortos e 28 feridos.

Dias depois, os portugueses 
retiraram-se para Lourenço Mar-
ques, enquanto as forças Ronga 
se reorganizaram em torno de 
Magude, onde os régulos Nwa-
matibyane e Amgundjuana se re-
fugiaram, ficando sob a protecção 
de Ngungunhane que lhes aceitou 
a vassalagem. Mahazul não com-

bateu em Marracuene, da mesma 
forma que recusara participar 
no ataque a Lourenço Marques.

Habitantes de Marracuene

Em relação aos grupos etno-
linguísticos que habitam a região, 
destaca-se que estes são do grupo 
Ronga da família Thonga. Exis-
tem, também, núcleos do grupo 
Changana para além de uma certa 
representatividade de elementos 
do povo Chope. Por outro lado, se 
comparado com outros distritos da 
província de Maputo, Marracuene 
apresenta uma homogeneidade 
linguística significativa. O rhonga 
é falado pela maioria da população 
com pequenas variações nas zonas 
limítrofes com a Manhiça, onde 
se fala xikalanga, uma variante do 
rhonga. Segundo reza a tradição 
oral local, os primeiros habitantes 
de Nondrwana foram os Honwana 
que ocupavam as faixas do actual 
Bobole e Maluana, e mais tarde 
os Mahlangwana que ocuparam a 
parte Central e Sul de Marracue-
ne, como resultado de expansões 
de povos oriundos da Zululândia. 
As principais danças no Distri-
to são as seguintes: Makwayela, 

Xigubu, Xipenda, Marrabenta, 
Xingomana e Muthini. Estas dan-
ças são, geralmente exibidas du-
rante as comemorações do Gwa-
za Muthini e outras efemérides. 

Principais danças e a cerimónia 
Kuphahla 

 No que se refere a dança Mu-
thini, refira se que naquela época, 
a dança era apenas ensinada aos 
mancebos zulu e mais tarde aos 
tsonga, durante os treinos guerrei-
ros, antes e depois de uma campa-
nha de conquista ou de defesa guer-
reira. Tendo sido posteriormente 
assimilada pelos guerreiros de 
Marracuene, como fonte de inspi-
ração para as guerras de resistência 
contra a ocupação colonial portu-
guesa, pois incutia força, coragem 
e perseverança nos guerreiros

A cerimónia de esconjura-
mento realizada no dia 02 de Fe-
vereiro de cada ano é antecedida 
por outras, sendo a primeira, de 
limpeza das campas, que ocorre, 
geralmente, três a quatro semanas 
antes do Gwaza Muthini, onde 
a família real Mabjaya se reúne 
e visita as campas dos seus an-
cestrais. A segunda, da abertura 
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da época de Wukanyu feita uma 
ou duas semanas antes da gran-
de exaltação dos feitos dos seus 
antepassados. Após a abertura de 
época do vinho sagrado, cerca de 
três dias antes do 2 de Fevereiro a 
família Mabjaya desloca-se nova-
mente às campas a fim de se des-
pedir dos ancestrais para o Gwaza 
Muthini. Durante este exercício o 
régulo comunica aos ascendentes 
que: “Estamos na proximidade de 
Gwaza-Muthini, pedimos que nos 
abram as portas para que tudo cor-
ra bem e onde vamos não iremos 
lidar somente com a família Mab-
jaya mas sim com muitas famílias 
de diferentes terras.” Nesta ceri-
mónia também são sacrificados 
alguns animais e consumidos no 
local acompanhados de Wukanyu.

A família Mabjaya tem ainda 
a missão de consultar os Tinhlolo 
(ossículos), durante os preparati-
vos do Gwaza Muthini, para in-
dicarem a pessoa que irá carregar 
a panela de bebida para a cerimó-
nia. Porque no local são sacrifica-
dos animais, a família Mabjaya 
procura através dos adivinhos a 
personalidade que irá comer a 
carne da cerimónia, em primeiro 
lugar, como forma de abençoá-

-la. As personalidades escolhidas 
nos dois momentos são membros 
da família e este exercício é feito 
anualmente. A não observância 
destas regras, de acordo com a o 
senso local, incorre no insucesso 
da cerimónia. De acordo com a 
crença local, o encerrar dos mim-
phahlu (cerimónias de esconjura-
mento) alusivos à comemoração 
do Gwaza Muthini é marcado pela 
apresentação de uma nota de valor 
facial que varia de ano para ano. A 
este acto os locais chamam “fechar 
a boca do régulo”. Chegado o dia 2 
de Fevereiro, junto do monumen-
to, são realizadas as cerimónias 
de esconjuramento (kuphahla), 
nas primeiras horas do mesmo 
dia, actualmente dirigidas por 
Fernando Mabjaya, da linhagem 
da falecida Rainha Massinguitane

 Cerimónia oficial

Após a última cerimónia ku-
phahla, realiza-se a cerimónia ofi-
cial, que começa com a entoação 
do hino, seguida pela deposição de 
flores, homenagem aos guerreiros 
tombados no quadrado de Marra-
cuene, visita às feiras, entre outras 
actividades culturais e recreativas. 

A cerimónia oficial é dirigida pe-
las autoridades administrativas lo-
cais ou por membros do Governo 
Central como forma de valorizar 
os feitos dos guerreiros tombados 
a 2 de Fevereiro de 1895. É um 
momento de exaltação da bravu-
ra dos nossos antepassados que 
lutaram incansavelmente, contra 
a penetração e ocupação colonial, 
os quais, são uma referência e 
fonte de inspiração para as gera-
ções actuais, que se confrontam 
com outras frentes de combate, 
da actualidade. O destaque nes-
tas cerimónias vai para o ritual de 
veneração aos antepassados onde 
são sacrificados alguns animais, 
como galinhas e cabritos, acom-
panhados de bebidas tradicionais.

 De um modo geral durante 
a realização do ritual kuphahla, o 
régulo comunica aos defuntos que 
estão lá os donos da terra para re-
cordar e homenagear a todos que 
tombaram neste lugar relatando to-

dos os problemas e enfermidades 
que apoquentam a sociedade para 
que os ancestrais tomem conheci-
mento e encontrem soluções. A su-

cessão para orientar o ritual de ku-
phahla não se limita em ser o mais 
próximo dentro da linhagem, são 
os adivinhos que indicam o suces-
sor. No caso de coincidir com um 
menor, sem o devido domínio das 
regeras que presidem a cerimónia, 
é indicado um adulto para fazer o 
seu acompanhamento até que atin-
ja a maturidade que lhe permita 
orientar o ritual. A celebração do 
dia 2 de Fevereiro é um marco 
importante da nossa história e da 
construção da nação moçambicana 
porque, nesta data guerreiros des-
temidos, chefiados por Nwamatib-
jane, Mahazule e Mabzaya, deram 
um dos primeiros passos rumo à 
conquista do nosso solo pátrio, ora 
usurpado por estrangeiros. Apesar 
da superioridade do material béli-
co do invasor, bateram-se heroica-
mente contra o colonialismo por-
tuguês, até ao último suspiro das 
suas vidas. A batalha de Marracue-
ne fazia parte do plano colonial de 
conquista do Sul de Moçambique.

Corredor para o Estado de Gaza

Com efeito, depois desta ba-
talha, abriu-se um corredor para 
se atingir o Estado de Gaza, que 
constituía, igualmente, uma gran-
de preocupação dos portugueses. 
Foi assim que se deram sucessi-
vamente: a batalha de Magule, a 
8 de Setembro de 1895; a batalha 
de Coolela, a 7 de Novembro de 
1895; a prisão de Ngungunyane, 
em Chaimite, a 28 de Dezem-
bro de 1895 e a resistência de 
Maguiguane a 10 de Agosto de 
1897. Na sequência da chamada 
ocupação efectiva, os moçambi-
canos opuseram-se noutras regi-
ões do país, sendo de destacar a 
resistência dos Maraves de 1885 
a 1906; a Resistência dos Mataka 
de 1890 até 08/10/1912; Revolta 

dos Bárue, em 1917; a resistência 
de Makombe, em Julho de 1918 
e a resistência dos Makondes em 
1920. No dia 2 de Fevereiro de 
cada ano, os filhos de Marracuene 
recordam e prestam homenagem 
à bravura e heroísmo dos guerrei-
ros que tombaram nesta batalha. 

Na actualidade, o desenvolvi-
mento socioeconómico, político 
e cultural do país é caracterizado 
pelo combate sem tréguas, con-
tra a pobreza. Assim, no Gwaza 
Muthini, buscamos a inspiração 
nos nossos ancestrais, no que se 
refere à resistência à penetração 
e ocupação do nosso solo pátrio, 
a terra, principal fonte de rique-
za e de soberania. Com o Gwaza 
Muthini pretende-se levar estes 
exemplos de luta e de resistência e 
aplica-los a outras frentes e dimen-
sões de combate, tais como a luta 
contra a fome e a pobreza, traba-
lhando a terra, pela qual os nossos 
ancestrais procuraram resistir con-
tra a sua usurpação. Esta terra que 
depois de ocupada pelos colonos, 
viria a ser libertada pela geração 
heróica da luta de libertação nacio-
nal. Neste sentido, celebrar o Gwa-
za Muthini significa não só evocar 
o passado, como e sobretudo, jurar 
pela defesa da soberania nacional. 
Em suma, comemorar o dia 2 de 
Fevereiro, é reflectir não só sobre 
os desafios de hoje, mas igualmen-
te, assumir a responsabilidade his-
tórica que temos na actualidade, de 
iluminar as futuras gerações sobre 
a importância da luta iniciada pe-
los nossos antepassados, como um 
exemplo de heroísmo, voltado aos 
interesses de desenvolvimento de 
Moçambique, hoje e amanhã. Em 
1998 foi construído o monumento 
de Gwaza Muthini, para exaltar a 
bravura dos guerreiros que ao lon-
go de vários anos lutaram contra 
a ocupação colonial portuguesa. 

No n d r w a n a , 
antes da ocu-
pação e Vila 
Luísa no perí-
odo colonial. 

Dos dados colhidos no campo, o 
nome da actual região do Distrito 
de Marracuene não reúne con-
senso quanto à sua origem, pos-
suindo, por isso, quatro versões. A 
primeira, defende ser originária de 
Murhakweni ou Marhakweni, em 
alusão a um indivíduo possuidor 
de vários barcos de transporte e 
que teriam sido bastante úteis, nes-
sa altura, na travessia entre as duas 
margens do rio Incomáti. A segun-
da diz que este nome provém do 
prestigioso chefe Murhaku, cujas 
terras se localizavam na margem 
esquerda do rio Incomáti e que 
teria sido expulso pelos portugue-
ses, por razões ainda pouco claras. 

A terceira versão refere que este 
nome foi atribuído a esta região 
porque nela vivia um pescador 
com numerosos barcos de trans-
porte de passageiros. Este pesca-
dor, tinha marhaku, que na língua 
local significa nádegas grandes, 

fora de comum para um homem, 
o que fez com que a identificação 
do local fosse feita com o recurso 
a descrição das características fí-
sicas deste homem. Por último, a 
quarta relata o facto de que depois 
da Batalha de Marracuene, com a 

formação da 1ª Circunscrição de 
Nondrwana, na margem direita do 
Rio Incomati, onde residia o hosi 
(rei) Maphunga, ter vivido um indi-
víduo de nádegas grandes, que tra-
balhava para aquele. Uma vez que 
fazia viagens constantes, a mando 
do Rei, espalhou a fama e popula-
rizou a sua própria alcunha pelos 
aglomerados por onde passava. 
Assim, a sua zona de origem tomou 

a alcunha, ficando conhecida por 
Kamurhakweni. Esta explicação 
ganha maior sustentabilidade se 
recorrermos a uma análise linguís-
tica superficial, pois, na língua local 
marhaku significa português náde-
gas. Assim, ao adicionar-se o sufixo 
locativo - eni, à palavra marhaku 
(nádegas), esta adquire um novo 
significado, marhakweni que signi-
fica “terra do homem de nádegas”.

Origem do nome Marracuene e sua população
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Só em 2022 foram registados 129 vítimas e mortais e 44 desaparecidos

Naufrágios e Afogamentos 
preocupam sector do Mar no país

O Instituto Nacional do Mar (INAMAR) está preocu-
pado com o crescente número de acidentes marítimos nas 
águas nacionais, cujas causas tem que ver com a inobservân-
cia do Boletim meteorológico, superlotação das embarcações 
e deficiente manutenção das mesmas, a falta de equipamen-
to de segurança e os ataques por crocodilos e hipopótamos.

Apesar de se 
ter regista-
do um de-
créscimo no 
período em 

análise, o porta-voz do INA-
MAR, Leonid Chimarizene 
explicou que durante o ano de 
2022 foram registados 41 e 46 
naufrágios e encalhe nas águas 
nacionais. Contudo, a incidên-
cia em termos de acidentes vai 
para os afogamentos, no qual 
houve registo de 76 ocorrên-
cias, tendo culminada com o 
registo de 129 vítimas mortais e 
44 concidadãos desaparecidos.

Leonid Chimarizene re-
conhece que a fraca presença 
dos fiscais marítimos em lo-
cais de embarque e embarca-
ções poderá estar na origem de 
ocorrência de vários tipos de 
acidentes, dado que nalgumas 

vezes, os marinheiros fazem-se 
as embarcações sob efeito de 
álcool bem como a navegação 
no período nocturno em meios 
em conduções deploráveis. 

Para Chimarizene destacam-
-se as províncias com mais ca-
sos reportados nomeadamen-
te: Tete, Sofala, Zambézia e 
Inhambane. Em relação aos 
óbitos em decorrência dos aci-
dentes a maior incidência vai, 
ainda segundo Chimarizene 
para províncias de Inhamba-
ne com 27 óbitos, Sofala (22), 
Zambézia (18) e Tete (13).

Na componente de fisca-
lizacao, Leonid Chimarizene 
destacou que sua instituição 
planificou a nível nacional 
1800 missões de fiscalização, 
das quais 300 missões de pa-
trulhas marítimas e 1500 mis-
sões de patrulhas terrestres. 

No período em análise, se-
gundo a fonte em alusão foram 
realizadas 2577missões de pa-
trulha, das quais 708 missões 
de patrulhas marítimas e 1869 
missões de patrulhas terres-
tres, o que corresponde a num 
cumprimento do plano, acima 
de 100%, quando comparado 
com o igual período de 2021.

De referir que o desem-
penho nas missões marítimas 
deveu-se pela intensificação 
das acções de fiscalização no 
período do defeso e veda, e por 
outro lado, pelo incremento de 

acções de fiscalização resultan-
te do reforço orçamental para 
as missões de fiscalização nas 

províncias de Sofala, Mani-
ca, Tete, Zambézia, Nampula, 
Cabo Delgado e Niassa e na 
aquisição de 5 (cinco) embarca-
ções para fiscalização marítima, 
com fundos provenientes dos 
Projectos do Banco Mundial.

Em relação aos resulta-
dos da fiscalização, Leonid 
Chimarizene destacou a apre-
ensão 19 botijas de cerca de 
81.933 toneladas de pescado 
diverso, sendo 18.03 tonela-
das de camarão de superfí-
cie, 61.1 toneladas de peixe 
e 2.8 tonelada de caranguejo.

Do produto apreendido, a 
maior apreensão destaca-se para 
o camarão na província de Sofa-
la com cerca de 42.5 toneladas 
de pescado diverso seguido da 
Zambézia com 30.7 toneladas, 
Nampula com 7.4 toneladas.

Igualmente como resultado 
da pesca ilegal na albufeira de 
Cahora Bassa foram apreendi-
das, foram apreendidas 28,5 to-
neladas de pescado diverso sen-
do 14.3 toneladas de Kapenta e 
14.2 toneladas de peixe diverso.

O distrito de 
Vilankulo, 
na província 
de Inhamba-
ne, tem um 

enorme potencial turístico e o 
executivo local pretende, com 
a recente criação do serviço 
distrital de cultura e turismo 
multiplicar os esforços para es-
timular o crescimento do sec-
tor e atrair turistas a visitar e 
desfrutar das belíssimas praias 
e ilhas paradisíacas da região.

O desejo foi manifestado 
pelo administrador de Vilanku-
lo, Edmundo Galiza Matos, 
durante a visita de trabalho a 
ilha de Benguerua, onde man-
teve encontros com a popula-
ção e os operadores turísticos 

locais. Edmundo Matos cha-
mou a atenção a necessidade 
de edificação de um turismo 
capaz de contribuir para a cria-
ção de mais postos de trabalho 
e melhoramento das condições 
de vida da população, uma vez 
que a preservação do meio 

ambiente é primordial e é de-
ver de todos para um turismo 
saudável e apetecível vai dai 
a exigência aos operadores 
turísticos a implementação de 
projectos de grandes impac-
tos de exploração, no âmbito 
da responsabilidade social.

Dados em nosso poder 
indicam que o distrito de Vi-
lankulos conta com um total 
de 138 empreendimentos tu-
rísticos licenciados, dos quais 
94 de alojamento e 44 de res-
tauração. Possui um total de 
1623 quartos e 2906 camas, 

Governo de Vilankulo pretende 
estimular crescimento do turismo local 

Aprovação da Direcção Distrital da Cultura e Turismo 306 mesas e 1224 cadeiras.
Relativamente aos traba-

lhadores conta com 1426, dos 
quais 265 na área de restau-
ração e 1691 no alojamento.

A contribuição do sec-
tor do turismo especifica-
mente as empresas deste 
sector, fornecedoras de ser-
viços de lazer e actividades 
conexas adstritas a direcção 
da área fiscal de Vilankulo.

O turismo praticado nes-
ta área de jurisdição é de sol 
e praia devido a sua locali-
zação costeira e o facto de 
oferecer praias paradisíacas, 
o que atrai turistas de vá-
rios quadrantes do mundo.

Por ser uma área com Ilhas, 
Galiza Matos refere que o tu-
rismo não só é desenvolvido 
pelas estâncias turísticas que 
fornecem alojamento e algu-
mas actividades de recreação, 
mas também existe uma gran-
de cadeia de pequenas e me-
dias empresas que fornecem 
serviços conexos e transver-
sais como, transportes as ilhas, 
passeios, agências de via-
gens bem como a restauração 
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“Troika” da SADC pede mais recursos para aumentar 
capacidade operacional em Cabo Delgado

A Troika de Cooperação em Política, Defesa e Segurança da 
Comunidade de Desenvolvimento da Africa Austral (SADC) 
reiterou os apelos para que os membros do bloco regional au-
mentem a capacidade da missão que combate o terrorismo 
em Cabo Delgado face à ameaça da expansão da insurgência.

Os apelos 
foram lan-
çados nesta 
terça-feira, 
31, em Win-

dhoek, Namibia, durante a ci-
meira extraordinária do órgão.

“A cimeira reiterou o ape-
lo aos Estados membros para 
responderem urgentemente 
aos pedidos de recursos fun-
damentais para aumentar a 
capacidade operacional da 
Missão da SADC em Moçam-
bique”, refere o comunicado 
divulgado no fi m da cimeira, 
sem mencionar os recursos.

Expansão e resposta

A guerra contra o terroris-
mo em Cabo Delgado continua 
longe de ser contida, após os 
insurgentes terem revelado em 
2022 nova dinâmica de luta e 
expandido os ataques a duas 
províncias vizinhas e forçado 
novas vagas de deslocados.

O ataque de rebeldes à mis-
são católica de Chipene (Nam-
pula) em Setembro e o avanço 
do grupo ligado ao Estado Is-
lâmico, em Março, para o dis-
trito de Marrupa, na província 
do Niassa, marcaram a expan-
são da insurgência em 2022, e 

há ameaças também nos paí-
ses vizinhos de Moçambique.

A Tanzânia anunciou 
que vai enviar uma força 
policial especial para Cabo 
Delgado, para trabalhar ao 
lado dos militares que já 
disponibilizou como parte 
da missão da SADC, a SA-
MIM, nas siglas em inglês.

O Ruanda, que também aju-
da Moçambique no combate a 
insurgência, já tinha anunciado 
o reforço de militares no país

Na abertura da cimeira, o 
Presidente da Namíbia e da 

Troika disse que os líderes re-
gionais e em particular o órgão 
de Cooperação Politica, Defe-
sa e Segurança eram incum-
bidos a “tomar uma acção de-

cisiva ao abordar questões de 
insegurança em nossa região”, 
devido à instabilidade em Mo-
çambique, Eswatini e Repú-
blica Democrática do Congo.

“Sem a paz não podemos 
alcançar o desenvolvimen-
to. E sem o desenvolvimento 
não podemos alcançar pros-
peridade compartilhada dos 
nossos cidadãos”, vincou 
Hage Geingob, pouco antes 
de abordar a análise do rela-
tório de progresso da missão 
da SADC em Moçambique 

(SAMIM) e as recomenda-
ções a serem dadas a mesma.

Entretanto, o comunicado 
da Troika a que a VOA teve 
acesso anota que a troika con-

tinua atenta às investigações 
em curso, realizadas pela Mis-
são da SADC em Cabo Delga-
do, a um vídeo que se tornou 
viral nas redes sociais e que 
retrata alguns soldados a ati-
rar um cadáver sobre uma pi-
lha de escombros em chamas.

Guerra longe de acabar

O analista político moçam-
bicano Wilker Dias considera 
que os apelos da Troika sobre 
o aumento de capacidade re-

velam que “a insurgência está 
longe de acabar”, sendo por 
isso necessário traçar estraté-
gias visíveis para cabo Delgado.

Moçambique esteve repre-

sentado na cimeira pelo Ministro 
da Defesa, Cristóvão Chume, 
em substituição do Presidente da 
Republica, Filipe Nyusi, o que 
para Wilker Dias foi estratégi-
co, na medida em que a defesa 
conhece melhor as necessida-
des e prioridades no terreno.

Desde Outubro de 2017, 4.500 
pessoas foram mortas e quase um 
milhão foram forçadas a fugir das 
suas casas desde que insurgentes 
ligados ao Estado islâmico lan-
çaram uma insurreição na pro-
víncia de Cabo Delgado. (VOA)
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Arranca formação profissional de 
390 jovens em Cabo Delgado

Ao abrigo do memorando de entendimento assinado 
entre o Instituto Industrial e Comercial de Pemba (IICP) e 
a TotalEnergies EP Mozambique Area 1 Limitada, na sua 
qualidade de operadora do projecto Mozambique LNG, 
arrancou hoje, a formação técnico-profissional dos primei-
ros 90 jovens de um total de 390 que se pretende formar 
num período estimado de 12 meses. 

Os 90 forman-
dos, maio-
ritariamente 
deslocados 
de Palma e 

Mocímboa da Praia, vão du-
rante 3 meses frequentar o 
curso de hotelaria e turismo, 
que integra as especialidades 
de recepção e andares (quar-
tos), restaurante e bar e ainda 
gastronomia e artes culinárias. 
Neste grupo, conseguiu-se as-
segurar a paridade de género.

Para além do curso de hote-
laria e turismo que iniciou hoje 
com os 90 jovens, deverão ar-
rancar, em Março do corrente 
ano, os cursos de processamen-
to de petróleo e gás, electricida-
de industrial e mecânica geral, 
abrangendo os remanescentes 
300 jovens. Estas formações 
são financiadas pelo projecto 
Mozambique LNG, no âmbito 
da sua iniciativa Capacitamoz.

Esperança Pinto, represen-
tante da Directora do Serviço 

Provincial de Assuntos Sociais 
de Cabo Delgado, afirmou que 
“neste primeiro ciclo de forma-
ção, está previsto a capacitação 
de 90 jovens de Cabo Delga-
do nos cursos de Hotelaria e 
Turismo, como forma de abrir 
caminhos para a potencial in-
serção dos nossos formandos 
em empresas, quer seja a Tota-
lEnergies ou outras.  Em suma, 
estas sinergias aproximamnos 
cada vez mais de um importan-
te empregador que é o sector 
privado. Com a implementação 
deste memorando, espera-se 
um maior crescimento do índi-
ce de 2 empregabilidade, pela 
promoção do auto-emprego, 
uma vez que os formandos que 
daqui sairão, serão dotados de 
ferramentas que lhes possam 
permitir prosseguir com as suas 
habilidades adquiridas durante a 
formação, podendo futuramente 
ainda empregar mais jovens.” 

Por sua vez, Leonardo Nha-
voto, gestor de Conteúdo Local 

da TotalEnergies EP Mozambi-
que Area 1 Limitada, afirmou: 
“Apesar de continuarmos em 
força maior e, portanto, com 
as nossas operações suspen-
sas, continuamos comprome-
tidos com o desenvolvimento 
do país e de Cabo Delgado, 
em particular. Hoje, com o iní-
cio da formação de 90 jovens 
dos 390 que vão ser formados 
no IICP, damos mais um passo 
importante na materialização 
deste nosso compromisso. É 
mais uma etapa importante na 

implementação da nossa Estra-
tégia de Conteúdo Local, que 
está em linha com o Programa 
Único de Conteúdo Local es-
tabelecido pelo Governo. Com 
efeito, os 390 jovens que vão 
ser formados aqui no ICCP 
vêm juntar-se aos 2500 jovens 
que vão ser formados num 
período de 5 anos em Cabo 
Delgado, numa parceria já em 
curso entre a TotalEnergies e o 
IFPELAC, no âmbito da nos-
sa iniciativa CapacitaMoz.” 

O CapacitaMoz é uma ini-

ciativa liderada pelo projecto 
Mozambique LNG, operado 
pela TotalEnergies, que fun-
ciona como plataforma para a 
capacitação de moçambicanos. 
No contexto deste projecto, 
capacitação é definida como 
sendo o processo pelo qual in-
divíduos e organizações obtêm, 
melhoram e retêm habilidades, 
conhecimento, competência, 
experiência, ferramentas, equi-
pamentos e/ou outros recursos 
necessários para realizar seu 
trabalho com competência.

Águas da Região do Norte desmente sobre 
iminente crise no fornecimento de água a Lichinga

Na sequência 
de informa-
ções públi-
cas, dando 
conta de uma 

iminente crise no fornecimento 
de água na cidade de Lichinga, 
capital da província de Niassa, 
devido a uma alegada incapa-
cidade da Albufeira de Locú-
muè, de assegurar o encaixe 
do precioso líquido em quanti-
dades recomendadas, a empre-
sa Águas da Região do Norte, 
SA (AdRN), sociedade parti-
cipada pelo FIPAG (Fundo de 
Investimento e Património do 

Abastecimento de Água), vem 
por este meio esclarecer que:

Não há iminência de uma 
crise no fornecimento de água 
em Lichinga, uma vez que 
os níveis de encaixe da al-
bufeira têm estado a subir, 
permitindo que a empresa es-
tenda, gradualmente, os ho-
rários de abastecimento aos 
diversos bairros da cidade.

Actualmente, o forneci-
mento de água é feito de for-
ma intercalada pois, apesar 
de os níveis de encaixe esta-
rem a aumentar na Albufeira 
de Locúmuè, ainda não são 

suficientes para assegurar o 
abastecimento ininterrupto.

Em relação aos níveis de tur-
vação, a empresa Águas da Região 
do Norte sublinha que a mesma só 
se verifica nos campos de captação 
devido aos detritos resultantes da 
queda da chuva, que se regista nos 
últimos dias na cidade de Lichinga.

Entretanto, a AdRN reitera 
a qualidade da água que é for-
necida aos clientes, tendo em 
conta que, depois de captada, a 
mesma passa por um processo 
de tratamento, onde são elimi-
nadas as impurezas, incluindo 
as resultantes da turvação.

Ao abrigo do memorando entre o IICP e a TotalEnergies 
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Ministro dos Transportes e Comunicações 
reconhece progressos nas operações da LAM

O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus 
Magala, reconheceu, sexta-feira, 27 de Janeiro, que a 
empresa Linhas Aéreas de Moçambique (LAM, SA) está a 
registar progressos nas suas operações, com destaque para 
a estabilidade da sua frota de aeronaves.

As melhorias 
c o n s t a t a -
das resul-
tam de um 
processo de 

reformas que está a ser imple-
mentado na companhia, o que, 
para Mateus Magala, é um si-
nal de que ainda se pode so-
nhar com melhores resultados.

“Há um sentimento de que 
as melhorias estão a acontecer, 
e isso encoraja-nos e dá-nos a 
esperança de que a LAM pode 
ser aquilo que sonhamos. Es-
pero que seja o começo de uma 
nova forma de estar da nossa 
companhia de bandeira”, refe-
riu o ministro, que falava du-
rante uma visita à empresa.

Entretanto, o governante cha-
mou à atenção para a necessidade 
de se olhar para alguns aspectos 
que ainda precisam de ser apri-
morados com vista ao alcance de 
melhores resultados. Apelou, por 
exemplo, à proactividade, assim 
como à melhoria das infraestru-
turas e da gestão de processos.

Na ocasião, Mateus Magala 
reiterou que o Governo man-
tém a sua decisão de introduzir 

reformas profundas na LAM, 
tendo avançado que a primei-
ra já foi concluída e consistiu 
no levantamento de aspec-
tos que enfermam a empresa.

 “O relatório foi-me entregue 
em Dezembro de 2022 e, neste 
momento, estamos no processo 
de revisão, reavaliação e valida-
ção do relatório. Penso que até 
Março estaremos em condições 
de tomar uma decisão sobre o 
futuro da LAM. O que pretende-
mos é ter uma companhia que nos 
orgulha, sustentável, competiti-
va, que não representa um custo 
para o Governo e que capitalize 
o mercado nacional, onde detém 
quase o monopólio”, sublinhou.

Em relação à opção escolhi-
da pelo Governo, Mateus Ma-
gala afirmou que todas estão na 
mesa. “Vamos escolher a melhor 
opção com uma mente empresa-
rial. Não posso avançar se va-
mos privatizar ou transformar a 
empresa numa sociedade. O que 
posso garantir é que, neste exer-
cício, estamos a envolver pesso-
as de topo na região e no mundo 
em matérias de aviação e refor-
mas. Esperamos ter uma solução 

sustentável e que nos orgulhe”.
Por seu turno, o director-

-geral da LAM, João Carlos Pó 
Jorge, revelou que a compa-
nhia está a avaliar todos os 
processos que conduzam à 
redução de custos e à oferta 
de tarifas mais baixas, sendo 
um deles a automatização das 
operações. Inclui-se, ainda, 
a introdução de aviões com 

maior capacidade, o que está 
dependente da expansão dos 
aeroportos e respectivas pistas.

Num outro desenvolvimen-
to, João Carlos Pó Jorge escla-
receu que as avarias registadas, 
recentemente, nas aeronaves 
não comprometem a seguran-
ça dos voos, daí a necessidade 
de separar estes dois aspectos.

“Nunca comprometemos a 

segurança. Aliás, os nossos pi-
lotos são treinados com base nos 
melhores padrões internacio-
nais e jamais aceitariam ope-
rar as aeronaves se estas não 
reunissem condições de segu-
rança. Estamos a trabalhar e 
os resultados estão a aparecer. 
O nosso objectivo é manter 
e melhorar a fiabilidade das 
nossas operações”, enfatizou.

Montepuez Ruby Mining designada 
Melhor Empresa de Moçambique em 2021

A M o n t e p u e z 
Ruby Mining 
(MRM) foi 
d e s i g n a d a 
“Melhor Em-

presa de Moçambique para o 
ano de 2021”, de acordo com 
a revista “100 Maiores Em-
presas de Moçambique” da 
KPMG, na sua 24ª Edição pu-
blicada em Janeiro de 2023. 
O estudo considerou 210 em-
presas de diferentes áreas.

O propósito do estudo é 
encorajar a transparência, re-
conhecer o posicionamento do 
mercado, premiar  a excelência 
e  liderança do desempenho 
financeiro em categorias es-
pecíficas do ranking e secto-
res considerados no Top 100.

O prémio de “Melhor Em-

presa” entre as 100 Melhores 
Empresas foi introduzido na 
10ª edição da publicação, com 
o objectivo de premiar a em-
presa com o melhor desem-
penho financeiro, com base 
nos seguintes indicadores:

i.  Crescimento do Volume 
de Negócios

ii.   Autonomia financeira
iii.  Retorno sobre o volu-

me de negócios
iv.  Rentabilidade do Capi-

tal Próprio
v.  Liquidez Geral e
vi. Volume de negócios por 

empregado
Com 493 pontos, MRM 

ficou no topo da lista para o 
exercício financeiro de 2021. 
A MRM também figurou nos 
10 primeiros lugares do sector 

industrial, demonstrando me-
lhores resultados em termos 

de rentabilidade dos seus ca-
pitais próprios, rentabilidade 

das receitas e lucro líquido.
Segundo a KPMG, este 

inquérito anual ilustra a si-
tuação económica e finan-
ceira das empresas que 
operam em Moçambique e 
fornece informações que ser-
vem de instrumento financeiro 
para a tomada de decisões aos 
investidores, governo, institui-
ções não governamentais, aca-
démicos e ao público em geral.

 No inquérito anterior, para 
o ano de 2020, a MRM foi con-
siderada a 39ª melhor empresa 
em Moçambique, no ranking 
geral, e a 8ª por lucros líqui-
dos. A Gemfields e a MRM 
orgulham-se de ver este reco-
nhecimento no que respeita a 
contribuição da empresa para 
o crescimento de Moçambique. 
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Inovações tecnológicas devem garantir estabilidade 
financeira e protecção dos consumidores 

FMI prevê que 84% dos países vão ter 
este ano taxas mais baixas que em 2022

O Governador do Banco de Moçambique diz que as 
inovações tecnológicas no sector financeiro devem ga-
rantir estabilidade financeira e protecção dos consumi-
dores. Rogério Zandamela falava, hoje, durante o lan-
çamento da quarta edição do Sandbox Regulatório.

O Banco de 
M o ç a m b i -
que proce-
deu, hoje, 
ao lança-

mento da quarta edição da 
Sandbox Regulatório, evento 
dedicado à apresentação de 
novas soluções tecnológi-
cas para o sector financeiro.

Na ocasião, o governador 
do Banco Central, Rogério 
Zandamela, disse que as ino-
vações tecnológicas nos servi-
ços financeiros devem agregar 
valor à economia nacional.

“Pretende-se que este pro-
jecto responda aos desafios 
impostos pela inovação tecno-
lógica virada para os serviços 
financeiros. Contudo, a criação 
de condições que favoreçam 
a inovação tecnológica não 
deve negligenciar os desafios 
ligados à mitigação de riscos, 

estabilidade financeira, pro-
tecção do consumidor e con-
duta do mercado”, explicou.

A terceira edição do San-
dbox Regulatório contou 
com a participação de oito 
fintechs, das quais cinco fo-
ram aprovadas e três não 
reuniram condições para tal.

“Das 10 fintechs da terceira 
edição, foram aprovadas cin-
co, sendo uma plataforma de 
e-KYC (Tablu Tecnologias), 
duas de intermediação finan-
ceira (DSD Capital e Them-
bani Africa), uma plataforma 
de informação económica e 
financeira (Mozeconomia) e 
um agregador de pagamento 
(Afrinova). Duas fintechs ain-
da estão em processo de rea-
lização de testes em ambiente 
real”, acrescentou Zandamela.

Por sua vez, o presidente da 
Associação Moçambicana dos 

Bancos, Teotónio Comiche, 
quer que os serviços baseados 
nas tecnologias sirvam para 
promover a inclusão financeira.

“A nossa expectativa é 
que as Fintechs admitidas 
nesta edição possam trazer 
soluções criativas que permi-
tam maior disponibilidade e 
igualdade de oportunidades de 
acesso a produtos e serviços 
financeiros a custos controla-
dos”, referiu Teotónio Comi-
che, presidente da Associação 

Segundo Rogério Zandamela

O FMI prevê que em 84% 
dos países a taxa de inflação este 
ano será menor do que em 2022, 
prevendo que a média anual da 
inflação global caia de 8,8% no 
ano passado para 6,6% em 2023.

Na actualização das “Pre-
visões Económicas Globais” 
(WEO, na sigla em inglês), o 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) considera que existem 
sinais de que o aperto da polí-
tica monetária está a começar 
a ter impacto na procura e na 
inflação, mas acredita ser “im-
provável” que o verdadeiro im-
pacto seja sentido antes de 2024.

“A inflação global parece ter 
atingido o pico no terceiro tri-
mestre de 2022”, pode ler-se no 
relatório, que acrescenta que os 
preços dos combustíveis e das 
‘commodities’ de não combustí-
veis caíram, reduzindo o Índice 
de Preços no Consumidor, prin-
cipalmente nos Estados Unidos, 
na zona euro e na América Latina.

No entanto, dá nota de que a 
inflação ‘core’ ainda não deve-
rá ter atingido o pico na maioria 
das economias e continua bem 
acima dos níveis pré-pandémicos.

“Espera-se que cerca de 
84% dos países tenham infla-
ção global (Índice de Preços ao 
Consumidor) mais baixa em 
2023 do que em 2022”, antecipa.

A instituição liderada por 
Kristalina Georgieva prevê, 
assim, que a taxa de inflação 
global deverá cair de 8,8% em 
2022 (média anual) para 6,6% 
em 2023 e 4,3% em 2024, aci-
ma dos níveis pré-pandémicos 
(2017-19) de cerca de 3,5%.

De acordo com o relatório, a 
justificar a queda da taxa de in-
flação projectada está, em parte, 
a queda nos preços internacionais 

dos combustíveis e das ‘commo-
dities’ não combustíveis devi-
do à procura global mais fraca.

Reflecte ainda o efeito de 
arrefecimento do aperto da po-
lítica monetária sobre a infla-
ção subjacente, que globalmen-
te deve cair de 6,9% no quarto 
trimestre de 2022, em termos 
homólogos, para 4,5% no quar-
to trimestre de 2023, acrescenta.

Ainda assim, a descida da infla-
ção será gradual: até 2024, a média 
anual projectada e a inflação ‘core’ 
ainda estarão, respectivamente, 
acima dos níveis pré-pandémicos 
em 82% e 86% das economias.

União Europeia 
vai prestar as-
sistência técni-
ca e financeira 
para a criação 

do Registo Central do Beneficiário 
Efectivo e os Estados Unidos ga-
rantem apoio aos ministérios dos 
Negócios Estrangeiros e da Justiça

Os Estados Unidos da Amé-
rica, União Europeia e o Banco 
Mundial vão apoiar Moçambique 
para, nos próximos dois anos, 
sair da chamada “lista cinzenta” 
do Grupo de Acção Financeira 
Internacional (GAFI), mas dei-
xaram claro que tudo depende 
do seu comprometimento em 
resolver as “deficiências estra-
tégicas” identificadas no Plano 
de Acção daquela instituição.

Há cerca de dois meses, a Co-
missão Europeia havia incluído 
Moçambique na lista de jurisdi-
ções de países terceiros considera-
dos de alto risco devido a deficiên-
cias estratégicas nos seus regimes 
de combate à lavagem de capitais 
e financiamento do terrorismo.

O director-geral adjunto do 
Gabinete de Informação Finan-
ceira, Amorim Bila, disse que 
a decisão foi tomada num en-
contro alargado com o grupo 
de parceiros internacionais, e 
que os esforços de apoio inter-
nacional a Moçambique estão 
a ser liderados pela União Eu-
ropeia e pelo Bano Mundial.

O GAFI inclui ainda os Es-
tados Unidos, a Inglaterra, Fran-
ça, Suíça, o Fundo Monetário 
Internacional e o Instituto Basel.

Bila referiu que “a União 

Europeia vai prestar assistência 
técnica e financeira à adminis-
tração de justiça para a criação 
do Registo Central do Benefici-
ário Efectivo e a Embaixada dos 
Estados Unidos, através do De-
partamento de Tesouro, vai dar 
apoio aos ministérios dos Negó-
cios Estrangeiros e da Justiça”.

A assistência vai consistir na 
abordagem do sector das organi-
zações não-governamentais para 
se apurar quais são “as organi-
zações sem fins lucrativos mais 
vulneráveis à lavagem de capitais 
e financiamento do terrorismo”.

O Centro de Integridade Pú-
blica (CIP) é uma das organiza-
ções da sociedade civil que têm 
acompanhado a situação de Mo-
çambique ter sido colocado na 
lista cinzenta e diz esperar que as 
autoridades aproveitem o apoio 
de parceiros internacionais impor-
tantes para o país sair desta lista.

“Moçambique tem que cum-
prir as 40 recomendações fei-
tas pelo GAFI, que, livremen-
te, não cumpriu; agora vai ter 
que cumpri-las estando na lista 
cinzenta, mas o CIP olha com 
bons o facto de parceiros inter-
nacionais pretenderem ajudar o 
país a sair desta lista”, afirma o 
pesquisador, Borges Nhamirre.

Entretanto, Nhamire alerta para 
o risco de as autoridades moçam-
bicanas, na tentativa de mostrar 
serviço, nos seus esforços para sair 
da lista cinzenta, violarem os direi-
tos humanos, através de detenções 
arbitrárias e aumento de controlo 
desnecessário da vida privada das 
pessoas e das empresas. (VOA)

Moçambique recebe apoio para sair 
da “linha cinzenta” dos países de alto 
risco devido à lavagem de capitais

Moçambicana dos Bancos.
As fintechs destacam a pre-

valência de barreiras no proces-

so de massificação dos servi-
ços financeiros digitais no país.

As empresas apuradas 
passam a disponibilizar os 
seus produtos no mercado 
em parceria com instituições 
financeiras autorizadas, a 
obter licença junto do ban-
co central e a actuar no mer-
cado de forma autónoma.

O Sandbox Regulatório 
enquadra-se no âmbito da 
implementação da Estraté-
gia Nacional de Inclusão Fi-
nanceira 2016–2022, e um 
dos seus objectivos é aumen-
tar o nível de acesso e uso 
dos serviços financeiros para 
a população moçambicana.
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Mambas recusam-se a deixar hotel na Argélia e exigem 
60 por cento do Prémio de 400 mil USD do CHAN-2022

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

Os jogadores da selecção nacional de futebol, Mam-
bas, recusam-se em deixar o hotel onde estão hospedados 
na capital argelina, Argel, exigindo o aumento do Prémio 
por terem atingido os quartos-de-final, um diferenço que 
os atletas mantém com a Federação Moçambicana de Fu-
tebol (FMF), escreve o jornal Desafio na sua página online.

Os Mambas 
exigem que 
o valor da 
p r e m i a ç ã o 
seja aumen-

tado em função do que a FMF 
vai receber pela qualificação 
aos quartos-de-final do CHAN-
2022. É que a Confederação 
Africana de Futebol (CAF) vai 
atribuir a Mocambique o pré-
mio de 400 mil dólares ameri-
canos (cerca de 26 milhões de 
Meticais) e os jogadores exigem 
que cerca de 60 por cento des-
te valor, ou seja,  240 mil USD 
(o equivalente a cerca de 15.6 

milhões de Meticais) sejam 
repartidos pelos atletas, equi-
pa técnica e pessoal de apoio.

 Os Mambas rejeitam o 
Prémio de 100 mil Meticais 
que já cantam nas suas con-
tas, pois a FMF efectuou o pa-
gamento  de 75 mil Meticais 
acrescido de mais 25 mil con-
cedidos pelo Governo pela qua-
lificacao aos quartos-de-final.

 Em face deste braço-de-
-férreo os jogadores  recusam-
-se em deixar o hotel para 
iniciar a viagem de regresso 
a Maputo na madrugada de 
amanhã, quarta-feira, 1 de 

Fevereiro, escreve o desafio.
 A chegada dos Mam-

bas a Maputo está prevista 
para a próxima quinta-feira, 

2 de Fevereiro, sendo que 
nesta altura o Selecciona-
dor Nacional, Chiquinho 
Conde, é o Vice-Presidente, 

Martinho “Paito” Mucuana, 
já se encontram em Portu-
gal, país onde têm residên-
cias e famílias. (LANCEMZ)

As jogadoras 
internacio-
nais moçam-
bicanas, De-
olinda Gove 

e Neyma Benedito, foram con-
tratadas pela formação do Dou-
ble Action Ladies FC, que mili-
ta no campeonato principal de 
futebol feminino do Botswana.

O facto foi confirmado 

pelo Benfica de Laulane o clu-
be em que militavam as duas 
jogadoras que agora engros-
sam o número de atletas mo-
çambicanas a actuarem no 
estrangeiro para cinco, pois 
juntam-se a Ninica Cuta, Leila 
Moçambique e Lonika Vasco.

A capitã da selecção nacio-
nal em seniores femininos, De-
olinda Gove e a guarda-redes 

Deolinda Gove e Neyma 
Benedito assinam pelo Double 
Action Ladies do Botswana da selecção sub-20, Neyma 

Benedito, rubricaram um con-
trato por duas temporadas, 
devendo ser em breve apre-
sentadas pelo seu novo clube.

Fundado em 1995, o Dou-
ble Action Ladies FC já con-
quistou 13 títulos de campeão 

do Botswana e por três vezes 
foi vice-campeão. Em 2021, o 
clube representou o Botswana 
na primeira edição da Liga dos 
Campeões Feminino da CAF, 
onde substitui o Prisons XI após 
a sua desistência por motivos 
financeiros. O clube chegou 

às semifinais do torneio zonal 
COSAFA. Na temporada se-
guinte, quando o campeonato 
foi retomado após vários anos 
de interrupção, o Double Action 
conquistou o décimo terceiro 
título ao vencer as Mexicanas 
na final (4-2). (LANCEMZ)
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Futebol recreativo

Luto no futebol do bairro de Hulene

Confirmadas selecções para o apuramento 
ao AfroBasket e AfroCan em Bulawayo

O F u t e b o l 
de Bairro 
de Hulene 
em Mapu-
to está de 

Luto, pelo desaparecimen-
to físico do Mister do clube 
Nova Luz, Justino Ernesto 
Langa, mais conhecido por 
mister Djomo, ocorrido na 
última quinta-feira, dia 18 
de Janeiro vítima de doença. 

Mister Djomo vinha doen-
te mas sem que a doença lhe 
levasse ao estado crítico e, na 

Já são conhecidas as selecções que vão disputar o apura-
mento para o Campeonato Africano de Basquetebol Sénior 
Feminino – AfroBasket 2023 e para o Campeonato Africano 
Interno em masculinos – AfroCAN que terão lugar em simul-
tâneo de 20 a 28 de Fevereiro, em Bulawayo, no Zimbabwe.

Com efeito, 
para a qua-
lificação fe-
minina estão 
confirmadas 

seis selecções, nomeadamen-
te, a anfitriã Zimbabwe, Mo-
çambique, Angola, Malawi, 
África do Sul e Zâmbia. É 
deste grupo de selecções que 
será apurado o representante 
da Zona VI para o AfroBasket 
2023 que terá no Ruanda, en-
tre os dias 26 de Julho e 6 de 
Agosto, na cidade de Kigali.

 No último AfroBasket re-
alizado em 20221, na cidade 
de Yaoundé, nos Camarões, 
a Zona VI teve dois represen-
tantes Angola e Moçambique 
que ocupou a 5.ª posição com 
um registo de três vitórias 
e igual número de derrotas.

 Recordar que já estão 
apuradas para o AfroBasket 
2023 as selecções da Nigéria 
(campeã), Mali (vice-campeã), 
Camarões (terceiro classifica-
do) e Senegal (quarto coloca-
do), sendo que a prova terá a 
participação de 12 selecções.

 O Afrobasket 2023 vai 
apurar as quatro selecções que 
tomarão parte no Torneio Pré-
-Olímpico Africano de qua-
lificação a decorrer de 12 a 
20 de Agosto num país ainda 
por indicar e que vai ditar a 
selecção africana que irá aos 
Jogos Olímpicos Paris 2024.

 

Cinco selecções disputam acesso 
ao Afrocan

 Entretanto, para a prova 
masculina de apuramento ao 
AfroCan 2023 estão inscritas 
cinco selecções que vão dispu-
tar a única vaga que dará acesso 
a fase final da prova agendada 
para o mês de Julho, num país 
ainda por indicar. Para a prova 
que terá lugar em Bulawayo 
estão inscritas as selecções do 
Zimbabwe, Moçambique, Áfri-
ca do Sul, Zâmbia e Malawi.

 Para o AFROCAN a FI-
BA-África deu a conhecer 

que estão já qualificadas as 
selecções da República Demo-
crática do Congo (Campeão), 
Quénia (vice-campeão), An-
gola (terceiro classificado) e 

Marrocos (quarto lugar) em 
virtude de terem chegado às 
meias-finais da edição 2019.

 Moçambique vai procu-
rar pela primeira vez partici-
par nesta prova, depois de em 
2019 ter desistido da competi-
ção por questões financeiras, 
depois de ter conseguido a 
qualificação para prova, ten-
do o seu lugar sido ocupado 
pela convidada Quénia que 
acabou vencendo a prova.

 

Selecção feminina de 
Basquetebol paralisa 

preparação

 A selecção sénior femini-
na de basquetebol de Moçam-
bique paralisou os treinos que 
vinha observando no âmbito 
da sua preparação rumo a fase 

de qualificação ao AfroBasket 
2023, apuramento que terá lu-
gar em Bulawayo, na Zimba-
bwe, de 20 a 28 de Fevereiro.

 Em causa está a exigência 
das atletas convocados do pa-
gamento dos subsídios relativos 
ao transporte e presença nos 
treinos do combinado nacional 
que iniciaram a 12 de Janeiro. A 
paralisação ocorreu a 25 de Ja-
neiro, tendo sido interrompida 
a preparação que vinha sendo 
feita em duas sessões diárias, 
uma matinal e outra nocturna.

 Consta que a Federação 
Moçambicana de Basquetebol 
aguarda pela libertação dos fun-

dos para esta campanha, tendo 
em conta que a selecção sénior 
feminina terá um patrono, con-
cretamente a a multinacional 
Total Energies empresa que vai 
investir neste projecto de mas-
sificação da bola-ao-cesto e no 
apoio a selecção feminine cer-
ca de. 1 milhão 270 mil dólares 
americanos (cerca de 82 mi-
lhões, 550 mil Meticais) a se-
rem aplicados ao longo de três 
anos de duração da iniciativa.

 Refira-se que o acordo com 
a Total Energies foi assinado 
a 12 de Novembro de 2022 
com a Secretaria de Estado do 
Desporto que através do Fun-
do de Promoção Desportiva 
vai canalizar os fundos para 
o desenvolvimento das várias 
actividades inseridas no pro-
jecto, incluindo a preparação 
e participação da selecção fe-
minina nas provas que deve-
rão culminar com a presença 
na etapa de qualificação aos 
Jogos Olímpicos Paris 2024.

 Esta paralisação da pre-
paração da selecção nacional 
preocupa a equipa técnica li-
derada por Carlos Aik que viu 
interrompido o trabalho que 
vinham realizando, sobretudo a 
ligada a recuperação física das 
atletas que veem de um período 
de férias tendo em conta que as 
provas ainda não iniciaram ao 
nível do basquetebol nacional.

Entretanto, a selecção na-
cional retomou a sua actividade 
na noite desta segunda-feira, 
30 de Janeiro, aguradando 
ainda pela solução das ques-
toes colocadas. (LANCEMZ)

quarta-feira, dia 17 de Janeiro 
teria estado em sua casa com 
amigos, numa cavaqueira a 
assistir jogos de futebol, como 
sempre acontecia. Depois de 
os amigos terem ido embora 
ficou a dormir mas, o dia tinha 
chegado pois, começou a se 
sentir mal e, na madrugada da 
quinta-feira foi levado ao hos-
pital onde ficou internado e, 
não mais resistiu tendo perdido 
a vida. Seu funeral foi realiza-
do no sábado dia 21 de Janeiro 
no cemitério de Lhanguene.

 A redacção desportiva do 
jornal Zambeze manda as mais 
sentidas condolências à família 
enlutada e ao Clube Nova Luz.
 Paz à sua alma. 

 José Matlhombe
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O Charrueiro Juvenal Bucuane  
prepara lançamento de Phombe

O escritor moçambicano, Juvenal Bucuane, vai lan-
çar um novo livro intitulado “Phombe – um trágico 9 de 
Janeiro em Chitima”. A obra literária foi escrita em ho-
menagem aos 75 moçambicanos que perderam a vida 
na sequência do consumo da bebida local “phombe”.

No dia 9 de 
Janeiro de 
2015, em 
C h i t i m a , 
uma das lo-

calidades incrustadas à Vila do 
Songo, Distrito de Cahora Bas-
sa, em Tete, houve uma tragédia 
incomum, cujo eco teve drásti-
ca repercussão durante meses.

Recorrendo a factos reais, 
que marcaram um passado 
recente da realidade moçam-
bicana e com repercussão in-
ternacional, entretanto com 
uma técnica de escrita próxi-
ma à fi cção, Juvenal Bucu-
ane propôs-se escrever um 
livro sobre a bebida local 
phombe, em homenagem às 
vítimas da tragédia de Tete.

Segundo lembra o escri-
tor, entre as 75 mortes houve 
várias pessoas internadas no 
Centro de Saúde de Chitima 
e no Hospital Rural do Son-
go. Enquanto se enterrava os 
mortos e tentava-se salvar os 
pacientes internados, o Gover-
no decidiu impedir, por vários 
dias, a preparação, o consumo 
e a venda do phombe, pois, 
todas as mortes e internamen-
tos estavam associados ao 
consumo da bebida. Tal inter-
dição, constrangeu a muitos 
vendedores que encontravam 
na bebida fonte de receita.

Para Juvenal Bucuane, es-
crever sobre o fatídico dia 9 de 
Janeiro de 2015, em Chitima, 
signifi ca homenagear todos 
aqueles que partiram sem saber 
por que morreram e, mais do 
que isso, o livro que será lança-
do no próximo mês representa 
uma tentativa de prender a me-
mória colectiva de um povo. 

Por isso mesmo, o escri-
tor com cerca de 40 anos de 
percurso literário partiu de 
Maputo, cidade onde vive, 
para, em Tete, explorar uma 
história com contornos difí-
ceis e imprevisíveis. “Veio-
-se a saber que os recorrentes 
à intervenção médica haviam 
ingerido phombe inquinado, 
confeccionado pela senhora 
Olívia Olucane N’Tefula, uma 
das mais respeitadas porque 
exímias fabricantes daquela 
bebida caseira fermentada. 

Para o deslinde das causas 
do inquinamento do phombe 
em causa, muito vasculhou-se, 
sob uma nuvem densa de mis-
tério”, avança Juvenal Bucua-
ne. Uma das pessoas que mor-
reu ao consumir phombe foi 
a própria produtora da bebida 
e vendedeira: Olívia Olucane 
N’Tefula. Tal facto, segundo 
Juvenal Bucuane, difi cultou 
as investigações sobre o que 
poderia ter acontecido para 
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que tanta gente sucumbisse.
Com base nas amostras, 

os laboratórios moçambica-
nos não conseguiram apurar a 
verdade dos factos. A equipa 
envolvida recorreu ao conhe-
cimento científi co sul-africa-
no. Igualmente, sem sucesso.

Tal como em 2015, no mais 
recente livro de Juvenal Bucua-
ne aparecem diferentes versões 
sobre as possíveis causas da 
morte de 75 moçambicanos no 
Distrito de Cahora Bassa, em 
Tete. Entre o místico e o crime, 
houve, inclusive, pelo menos 
uma prisão. No entanto, a po-
lícia soltou o suspeito de enve-
nenamento por falta de provas.

O livro do escritor char-
rueiro, com efeito, esclarece 
mal entendidos e mergulha 
em questões de fundo rumo 

à veracidade dos factos que, 
inclusive, muitas semanas 
depois de tanta investigação, 
seriam esclarecidos por um 
laboratório norte-americano. 
A conclusão das análises fei-
tas à amostra apontou a ques-
tões de falta de higiene como 
motivo das 75 mortes e inter-
namentos ligados ao consumo 
da bebida local bem consu-
mida na Província de Tete.

Phombe – um trágico 9 de 
Janeiro em Chitima é o título do 
segundo livro da autoria de Ju-
venal Bucuane chancelado pela 
Editorial Fundza. A primeira 
proposta literária do escritor 
pela editora é Masingita ou a 
subtileza do incesto, uma no-
vela de amor e caos lançada 
ano passado, em Maputo, com 
desfecho dramático e trágico.

silVino miranda
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CD reúne poemas e músicas
de brasileiros e africanos 

Preocupados com o desconhecimento sobre a produção cul-
tural do povo negro, quer na África, quer na diáspora, poemas 
e músicas de autores africanos e brasileiros. “O que nos aba-
la” foi desenvolvido em Sorocaba em parceria com os estúdios 
da Comunidade do Tambor, o CD destaca obras baseadas na 
literatura negra que, na definição do poeta ÉleSemog, é aque-
la que produz ou exalta a negritude, ou denuncia o racismo.

Em sua essência 
este CD é um 
manifesto de 
intervenção so-
cial, que destaca 

obras baseadas na literatura negra, 
exalta a negritude e denuncia o ra-
cismo e as desigualdades sociais. 

Nesta senda conversamos 
com um dos co-autores deste CD, 
o escritor moçambicano Morgado 
Mbalate que pela sua versatilida-
de tem participado activamente 
em interacoes com varias pesso-
as da diaspora, principalmente 
com a comunidade brasileira. 

O que nos a Bala disponibili-
za poesias de ÉleSemóg, Ed Mu-
lato, e Morgado Mbalate, além de 
outros poetas, brasileiros, contém 
músicas, poemas, todas obras fo-

cadas no tema negritudes. Sendo 
estes colaboradores constantes 
por dentro da África, além de 
outros poetas, brasileiros ou não, 
inéditas ou não, também contém 
músicas novas e conhecidas.

“Acabei como Co-autor des-
te projecto porque há anos atrás, 
concretamente em 2017, a UP 
recebeu uma visita de alguns 
académicos brasileiros e eu fui 
como um guia turístico. Daí fi-
zemos networking, e surgiram 
várias parcerias, uma delas é o 
CD. Este projecto foi desenvol-
vido em Sorocaba em parceria 
com os estúdios da comunidade 
do Tambor. O CD contém 31 
faixas”, disse Morgado Mbalate. 

“Escolhemos este tema por-
que no CD partilhámos as nossas 

ideias sobre tudo o que nos preo-
cupa, incomoda, e todas injustiças 
sociais. Aliando as balas perdidas 
que ceifam vidas nas favelas, su-
búrbios e guetos de todo mundo. 
Daí o tema ‘O que nos a Bala’ tudo 
que nos desconforta e o perigo que 

silVino miranda

Literatura Negra “O Que Nos Abala” 

as balas representam para nós”. 
O CD foi lançado no dia 

20 de Novembro de 2018, dia 
da consciência negra. Foi pro-
duzido em Sorocaba (Brasil) 
e nos meses seguintes dis-
tribuído em vários países. 

Às pessoas podem ter acesso 
ao CD através das plataformas 
digitais. No começo o CD foi de 
distribuição gratuita. “Eu sou um 
poeta apaixonado por causas hu-
manas e sociais, admirador de hi-
phop de intervenção social, e com 
vários projectos de audiobooks”.

Para Morgado Mbalate fazer 
parte desta iniciativa foi ver um 
sonho realizado e se apraz a ideia 
do público não apenas poder ler, 
também ouvir as nossas poesias.

Segundo explica o poeta e 
escritor, Co-autor é todo aque-
le que participa de forma in-
tegral na obra, e esse é o meu 
caso, ademais, eu e o Ademir é 
que fomos os idealizadores da 
obra, assim como divulgadores. 

Este CD apresenta um total 
de 31 faixas. As faixas abordam 
os sonhos africanos, os desafios 
do povo negro, desemprego, 
desamor, desvalorização da his-
tória e cultura do povo negro, 
todas as faixas estão focadas 
na negritude. O ficheiro do CD 
contém letras, áudios, e víde-
osde todas músicas e poemas. 

Com esta iniciativa os artistas 
pretendem que a produção cultu-
ral do povo negro em todo mun-
do seja valorizada e reconhecida. 

A ideia de divulgar novamente o 
projecto agora, surge porque per-
ceberam que os problemas discu-
tidos na obra permanecem, nessa 
senda querem eles que as men-
sagens cheguem à mais pessoas 
e transformem mentes e vidas.

Morgado Mbalate o que pode 
nos dizer sobre a questão da 

Negritude?

“Quando repenso a cultura e 
história de África, a escravidão 
e o colonialismo, depois às inde-
pendências e liberdades, observo 
muitas semelhanças nas culturais 
de vários povos africanos, tal 
como sul americanos, concreta-
mente o Brasil. Os problemas e 
desafios são os mesmos, a miséria, 
a fome, o desemprego, o racismo. 
Penso que podemos encontrar so-
luções e valorizar as nossas cultu-
ras e a história dos nossos povos.”

Mbalate acrescenta ainda que 
ao longo destes anos há muita 
aderência do CD, no momen-
to estão sem exemplares físicos 
do CD. Assim, pensaram numa 
possível produção de outras edi-
ções. Neste momento o CD está 
disponível em formato digital, 
no entanto podem ter acesso as 
músicas, poemas, letras e vídeos. 

“Podem entrar em contacto co-
migo, para comprar o CD em for-
mato digital”, Morgado Mbalate. 

Os poemas são interpre-
tados por jornalistas, decla-
madores, músicos, e poetas.
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O governo moçambicano comprometeu-se a trabalhar em 
estreita colaboração com o Serviço de Polícia da África do 
Sul para travar a criminalidade fronteiriça em curso, parti-
cularmente veículos roubados no norte de KwaZulu-Natal.

Esta foi a men-
sagem que o 
comissário na-
cional de polí-
cia Gen Fannie 

Masemola entregou às partes 
interessadas durante uma ses-
são de engajamento no salão 
comunitário de Kwamduku 
em Hluhluwe na terça-feira.

Masemola liderava uma de-
legação de oficiais superiores 
acompanhados pelo comissá-
rio provincial tenente-general 
Nhlanhla Mkhwanazi para 
avaliar a resposta da polícia 
aos crimes transfronteiriços. 

A visita segue-se ao recente 
incêndio de pelo menos seis ve-
ículos, incluindo um autocarro 
turístico e um camião, na R22 
entre Hluhluwe e Mbazwana.

Alega-se que as comu-
nidades que vivem junto à 
fronteira moçambicana estão 
fartas da inacção das autori-
dades na coibição do roubo 
de viaturas que são trans-
portadas para Moçambique. 

Masemola disse que os mo-
radores ficaram zangados com 
os crimes, especialmente por-
que, depois que seus veículos 
foram roubados e cruzaram a 
fronteira, eles não voltaram.

Disse que convidaram 
uma delegação de Moçambi-
que para vir discutir as frus-
trações com a comunidade.

“Eles se comprometeram 
a trabalhar connosco.  Tere-
mos mais compromissos a 
partir de hoje e voltaremos 
para dar uma resposta à co-
munidade dentro de uma se-
mana ou duas”, disse ele. 

Masemola disse que mais 
de 100 policiais foram desta-
cados para a área desde do-
mingo,  incluindo unidades 
especiais de combate ao crime.  

“A longo prazo vamos criar 
uma unidade, que foi aprovada 
a nível distrital mas ainda não 
foi aprovada a nível nacional, 
que vai tratar destes crimes.

“Também vamos preen-
cher o cargo vago na uni-

dade do crime organizado e 
aproximá-los da área para que 
possam lidar com o crime.”

Viaturas roubadas em Janeiro 
recuperadas perto da fronteira 

com Moçambique 

Entretanto, enquanto se bus-
ca soluções para reduzir crimes 
fronteiriço, o comissário de 
polícia de Mpumalanga, Se-

makaleng Manamela, elogiou 
os membros da Força de De-
fesa Nacional da África do Sul 
(SANDF) pela recuperação de 
três veículos no Steenbook Trust 
(fora de Komatipoort), perto da 
fronteira com Moçambique.

Os três veículos, um Toyo-
ta Fortuner e dois bakkies 
Toyota, que foram recupera-
dos no sábado, 28 de Janeiro 
de 2023, possivelmente foram 

abandonados pelos suspeitos.
De acordo com o Serviço de 

Polícia Sul-Africano (SAPS), os 
três veículos foram recuperados 
por membros do SANDF após 
serem avistados junto à frontei-
ra. A polícia foi informada de 
acordo e, ao chegar, uma investi-
gação começou imediatamente.

 O porta-voz da polícia, bri-
gadeiro Selvy Mohlala, disse 
que uma investigação prelimi-
nar revelou que o único Cab 
bakkie (Legend 50) teria sido 
roubado em janeiro em Alber-
ton, na província de Gauteng. 
O Toyota Fortuner também foi 
supostamente roubado em ja-
neiro de 2023 em Mothotlung, 
na Província do Noroeste, du-
rante um incidente de sequestro.

Por outro lado, ao dar um 
zoom no bakkie Toyota Club 
Cab recuperado (Legend 50), 
a polícia descobriu que o car-
ro teria sido roubado em um 
caso de roubo em Springs, 
província de Gauteng, tam-
bém em janeiro de 2023.

Mohlala disse que, embo-
ra ninguém tenha sido preso, a 
polícia continuará a procurar 
os suspeitos e pediu a qual-
quer pessoa com informações 
que possam ajudar na prisão 
dos criminosos que ligue para 
o número de parada do crime 
em 08600 10111 ou envie in-
formações via MYSAPSAPP.

Moçambique promete ajudar a travar crimes 
fronteiriços no norte do KwaZulu-Natal


