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Comercial Trunfo na manga antes do congresso 

Ninguém sabe, ninguém viu e foi tudo mal entendido

Burburinho das eleições Distritais

Renamo deve ser explicada 
sobre mal entendo

Nyusi dá carta-branca para 
Kagame perseguir opositores 

Acordo de extradição vai a Assembleia da República

Barão de droga 
discutido às escondidas 
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Envolvimento de deputado no tráfico
de drogas discutido em porta fechada

CPI concluiu que ninguém viu e ninguém sabe

Nem a PRM, nem o SERNIC, nem o GCCCOT, nem o 
SISE, ninguém confirma o envolvimento de um representante 
da Casa do Povo no tráfico de drogas (três quilogramas de 
metanfetamina) apreendidas no Porto de Macuse, Distrito de 
Namacurra, Província da Zambézia, no dia 05 de Novembro 
de 2022. A Comissão Parlamentar de Inquérito diz que não 
há evidência nenhuma que sustente as informações sobre o 
envolvimento de um deputado no tráfico de drogas na Zam-
bézia.

A Assembleia da 
República discu-
te esta quarta-fei-
ra, 10 de Março, 
à porta fechada, 

o relatório da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) criada para 
averiguar o alegado envolvimento 
de um deputado da Assembleia da 
República no tráfico de drogas na 
Zambézia. No documento de 56 
páginas, os sete deputados que inte-
graram a CPI dizem que não encon-
traram evidências de envolvimento 
de um deputado da Assembleia da 
República no tráfico de drogas.

Além de visitas a vários locais, 
incluindo onde foi apreendida a dro-
ga, a CPI ouviu várias instituições 
relevantes, com destaque para a Po-
lícia da República de Moçambique 
(PRM) – entidade que fez a apreen-
são da droga; o Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC) 
– responsável pelas investigações 
posteriores que culminaram com 
a detenção do segundo indiciado; 
o Gabinete Central de Combate à 
Criminalidade Organizada e Trans-
nacional (GCCCOT) – respon-
sável pela instrução do processo-
-crime; Serviço de Informação 
e Segurança do Estado (SISE) – 
responsável pela recolha e análise 
de informações estratégicas para 
a segurança do Estado; Instituto 
Nacional da Marinha (INAMAR) 
– regulador do sector da Marinha.

Foram ainda ouvidos a Secretá-
ria de Estado da Província da Zam-
bézia, um representante do Gover-
nador da Zambézia, Administrador 
de Namacurra, representantes da 
Procuradoria, Autoridade Tributá-
ria, da Base Naval de Macuse e ou-
tras entidades de base. A nível cen-
tral, a CPI ouviu o Director-geral 
do SERNIC, o Director-Adjunto do 
SISE e dois procuradores afectos 
ao GCCCOT. De todas as entida-
des ouvidas, incluindo ao nível do 
Distrito de Namacurra, nenhuma 
confirmou o envolvimento de um 
deputado no tráfico de drogas ou, 
no mínimo, a existência de indícios 
de que um parlamentar estives-
se envolvido neste tipo de crime.

O deputado Venâncio Mondla-
ne, único ouvido pela CPI, disse 

que não tinha informação adicio-
nal, documentação física ou outros 
meios de prova que possam ajudar 
no esclarecimento do caso. Na ver-
dade, a CPI que averiguou o supos-
to envolvimento de um deputado 
no tráfico de drogas, foi criada na 
sequência do requerimento apre-
sentado, no dia 01 de Dezembro, 
pelo deputado Venâncio Mondlane, 
na qualidade de Relator da Bancada 
da Renamo, para que a Assembleia 
da República “oficiasse o SERNIC 
da Zambézia, manifestando dis-
posição absoluta e incondicional 
para colaborar em todas as dili-
gências necessárias, com vista ao 
esclarecimento do envolvimento 
de um deputado da Assembleia 
da República no tráfico de dro-
gas a partir do Porto de Macuse”.

O requerimento da Renamo 
apoiava-se nas declarações atri-
buídas ao porta-voz do SERNIC 
da Zambézia, segundo as quais 
havia um deputado envolvido no 
tráfico de drogas na Zambézia. 
Entretanto, a Comissão Permanen-
te sempre passou a ideia de que a 
informação sobre o envolvimento 
de um parlamentar no tráfico de 
drogas era da inteira responsabili-
dade do deputado Venâncio Mon-
dlane. Aliás, a designação dada à 
CPI é disso revelador: “Comissão 
Parlamentar de Inquérito para ave-
riguar a veracidade da informação 
apresentada pelo deputado Ve-
nâncio Mondlane sobre o alegado 
envolvimento de um deputado da 
Assembleia da República no tráfico 
de drogas, usando o Porto de Ma-
cuse, na Província da Zambézia”.

Quando a CPI notificou o depu-
tado Venâncio Mondlane para ser 
ouvido, a Bancada da Renamo pro-
testou contra a “notificação directa, 
personalizada e unilateral” do seu 
deputado. Para a Renamo, a CPI, ao 
notificar directamente o seu deputa-
do (Venâncio Mondlane), “olvidan-
do a direcção a quem ele se subordi-
na, transmite a percepção de mutilar 
pública e politicamente a autoria 
institucional do requerimento para 
o verter numa intervenção de ini-
ciativa individual e independente”.

Apesar de não ter encontrado 
evidência de envolvimento de um 

deputado no tráfico de drogas, a 
CPI encontrou evidências bastantes 
de que Zambézia reúne condições 
para ser palco de tráfico de drogas. 
A província tem 444 km de costa, 
mas o INAMAR não dispõe de 
meios de patrulhamento e fisca-
lização marítima; a coordenação 
interinstitucional é fraca (Base 
Naval de Macuse, PRM, SERNIC 
e INAMAR); faltam meios de co-
municação para garantir uma eficaz 
intercomunicação institucional; 
deficiente comunicação entre os 
postos policiais; falta de meios ma-
teriais e circulantes especializados 
para a protecção da costa; e falta 
de pessoal especializado em qua-
se todas as instituições inquiridas.

Da história do vídeo do porta-
voz do SERNIC na Zambézia

Foi na audição da Directora do 
SERNIC na Zambézia, Domingas 
Chicuate, que a CPI foi informa-
da sobre os contornos do vídeo do 
porta-voz da instituição que supos-
tamente faz menção ao envolvi-
mento de um deputado no tráfico 
de drogas. No dia 25 de Novembro, 
o SERNIC na Zambézia organizou 
uma conferência de imprensa para 
apresentar os indivíduos detidos em 
conexão com o tráfico de droga em 
Macuse e “desmentir inverdades 

postas a circular nas redes sociais”.
Nessa conferência, o porta-voz 

do SERNIC terá sido questiona-
do pelos jornalistas nos seguintes 
termos: “há informações de en-
volvimento de um deputado no 
tráfico de drogas e o que o SER-
NIC tem a dizer sobre isso?”. Em 
resposta, o porta-voz do SERNIC 
na Zambézia respondeu que “se 
houve aqui um deputado que está 
envolvido neste esquema, nós es-
tamos abertos para trabalhar neste 
caso e não temos problemas de 
investigar até trazer a verdade”.

A Directora do SERNIC na 
Zambézia explicou que no vídeo 
posto a circular pela Tv StrongLi-
ve, omitiu-se “o conector ´Se´ que, 
sendo uma conjugação condicional, 
que antecede a palavra ´houve´, fa-
zendo entender que o porta-voz 
disse: ´houve aqui um deputado 
que está envolvido neste esquema, 
nós estamos abertos para trabalhar 
neste caso e não temos problemas 
de investigar até trazer a verdade´.

Um dado interessante é que, 
devido à circulação de informações 
controversas sobre a existência de 
uma fábrica de drogas e laboratório 
de estupefacientes em Namacurra, 
de armazéns de droga em Quelima-
ne e Namacurra, bem como de su-
posto envolvimento de um deputa-
do no tráfico de drogas em Macuse, 

o SERNIC teria comunicado, em 
reunião de colectivo, que pretendia 
convocar uma conferência de im-
prensa para “desmentir a informa-
ção falsa” e apresentar dois detidos 
em conexão com o caso de Macuse.

Segundo explicação dada pela 
Secretária de Estado à CPI, “as de-
mais entidades envolvidas aconse-
lharam o SERNIC a não realizar a 
conferência de imprensa” para não 
perturbar o curso normal das inves-
tigações. Entretanto, contra todas as 
expectativas, o SERNIC realizou, no 
dia 25 de Novembro de 2022, uma 
conferência de imprensa, justifican-
do a mesma pela necessidade da 
defesa do bom nome e da imagem 
da instituição, explicou a Secretária 
de Estado na Zambézia à CPI. Por 
sua vez, a Directora do SERNIC na 
Zambézia disse à CPI que a confe-
rência foi convocada com “anuência 
da Direcção-geral” da instituição. 
Um exemplo flagrante de desarti-
culação entre as instituições rele-
vantes no combate à criminalidade.

Outra nota não menos interes-
sante aconteceu um dia depois da 
apreensão da droga, isto é, a 06 de 
Novembro de 2022. Depois de to-
mar conhecimento do assunto nas 
primeiras horas da manhã, a Se-
cretária de Estado convocou uma 
reunião para aquela mesma manhã 
com os responsáveis de seguran-
ça na Zambézia, designadamente 
Procurador-Chefe Provincial, Co-
mandante Provincial da PRM, Di-
rectora do SERNIC e substituto do 
Director do SISE. Sucede, porém, 
que até às 09h00 apenas estavam 
presentes o Procurador-Chefe Pro-
vincial e o substituto do Director do 
SISE. “Às 11h00, o Comandante 
Provincial da PRM informou que 
estava distante da cidade de Que-
limane”. Em relação à Directora 
do SERNIC na Zambézia, a Se-
cretária de Estado disse que não 
conseguiu falar com ela. (CDD)
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Renamo deve ser explicado o mal entendido
Sobre eleição dos administradores distritais, IMD defende 

A Frelimo quer debate aprofundado sobre a realização 
das eleições distritais que se avizinham no próximo ano, o que 
no entendimento dos partidos com assentos na Assembleia da 
República (AR) pode constituir manobra para inviabilizar o 
processo já estabelecido na constituição da República, fruto 
dos entendimentos entre o governo e a Renamo para o alcan-
ce da paz definitiva. Entretanto, o Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD) defende o debate para ampliação do 
espaço democrático e lança crítica pelo facto de o debate ser 
chamado agora, depois de se ter aprovado a emenda sobre 
a matéria em questão e aponta soluções: se não se realiza as 
eleições distritais, é preciso encontrar um modelo que possa 
aliviar esse fardo como a indicação dos administradores pelo 
cabeça de lista eleito na província.

A proposta para o 
debate sobre a 
viabilização das 
eleições distritais 
perdura desde o 

ano passado, aquando dos pronun-
ciamentos do Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, sobre a neces-
sidade de reflexão sobre a matéria 
envolvendo vários extractos so-
ciais, o que levantou suspeições do 
partido Renamo sobre a intenção 
do partido no poder inviabilizar as 
eleições distritais com a reprovação 
de dois projectos de lei submeti-
dos pela perdiz na casa do povo.

Os 153 distritos do país po-
derão assistir, pela primeira vez, a 
eleição dos administradores, um 
modelo resultante dos entendimen-
tos entre o governo e a Renamo, 
que hoje se aventa a possibilidade 
de debate depois da sua aprova-
ção como lei, num processo cujo 
objectivo pretende, segundo al-
guns círculos de opinião, acomo-
dar politicamente os membros dos 
partido no poder em detrimento 
da estratégia de descentralização 
alinhada ao desenvolvimento. 

As eleições distritais não vão 
acontecer, prognosticou o deputado 
da Assembleia da República pela 
bancada da FRELIMO, a maioria 
com assentos na casa do povo. Se-
gundo o parlamentar que preferiu 
anonimato, as eleições distritais 
poderão onerar mais o funciona-
mento do estado, sendo que, ao se 
materializar, é preciso criar novos 
órgãos para o funcionamento dos 
mesmos, nomeadamente os gabi-
netes para os secretários de estado 
dos distritos, departamentos e as 
respectivas assembleias distritais.

Precisamos limar os erros da 
descentralização provincial, re-
cordou o parlamentar, para quem 
a eleição dos administradores está 
fora de hipótese, tendo em conta 
que alguns distritos convergem 
com os municípios e não faz ne-
nhum sentido que no mesmo distri-
to sejam eleitos dois a três órgãos, a 
título de exemplo o parlamentar ex-
plicou que na província de Inham-
bane existe a autarquia da cidade de 
Inhambane, o governo do distrito e 
o governo provincial, todos esses 

órgãos terão o direito de ser eleitos. 
É oneroso, pois as eleições do 

presidente, governador e adminis-
tradores irá ocorrer no mesmo perí-
odo, daí que não há viabilidade para 
o efeito, ressalvou aquele parlamen-
tar, para quem o partido FRELIMO 
é pelo gradualismo no processo de 
descentralização, vai daí que no ano 
passado houve aprovação pelo con-
selho de ministros da resolução que 
cria as 12 novas autarquias para o 
presente ano. É preciso autarcizar 
o país gradualmente e aí criamos 
desenvolvimento, diferente dos dis-
tritos cujos recursos para materiali-
zação dos seus projectos dependem 
sobremaneira do governo central.

Se por um lado o partido FRE-
LIMO defende o gradualismo no 
processo de descentralização do 
país, o Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), através 
do seu porta-voz, explicou que a 
intenção de se adiar as eleições 
distritais vai significar uma “burla” 
da parte do governo central e trai-
ção aos entendimentos alcançados 
entre o governo e a RENAMO.

Ismael Nhacucue argumentou 
que aquando das discussões sobre a 
matéria em questão, o Movimento 
Democrático de Moçambique sem-
pre chamou atenção aos dois acto-
res sobre a necessidade de se incluir 
outros intervenientes ao debate. 
Contudo, porque era matéria que 
envolvia o governo e a RENAMO, 
estes furtaram-se de envolver outros 
actores, assinando tais acordos que 
hoje transformaram-se no pomo 
de discórdia, pois uma parte pre-
tende corrigir um erro já cometido.

“O mal foi feito e a data para 
a realização das eleições distritais 
foi marcada através de um coman-
do constitucional, e não resta nada 
senão cumprir” disse, para quem os 
proponentes sabiam disso, contudo 
prefiram fazer a coisa no escuro. 

Estamos dispostos a discu-
tir sobre a matéria, se isso sig-
nificar a revisão do modelo que 
determina a eleição dos adminis-
tradores distritais. É preciso ana-
lisar todo o processo de descen-
tralização adequando ao modelo 
nacional, enquanto um estado.

Hoje, a Frelimo não quer os 

administradores eleitos, daí retira as 
normas ordinárias. Não pode fazer 
isso, avisou Nhacucue, para quem 
a pretensão do debate pode ser uma 
manobra dilatória para adiar as 
eleições e isso é perigoso porque 
retira um direito plasmado na cons-
tituição que é de eleger e ser eleito.

Sobre a falta de sustentabili-
dade da parte do órgão de gestão 
eleitoral para os pleitos de 2024, 
Ismael Nhacucue esclareceu que as 
eleições nunca foram viáveis, des-
de o multipartidarismo, por querer 
aumentar o fardo das contas, desta-
cou Nhacucue, acrescentando que 
a municipalização dos distritos po-
derá acelerar o desenvolvimento do 
país, já que as autarquias têm a au-
tonomia administrativa e financeira.

Diferente do executivo distri-
tal, cuja materialização dos seus 
projectos depende da alocação 
dos fundos pelo governo central.

Duplicidade de órgãos onera o 
estado - IMD

É uma questão que mesmo 
quando foi trazida para Constitui-
ção da República dividia opiniões 
e uma das figuras que questionava 
sobre essa matéria era o falecido 
Daviz Simango, introduziu o di-
rector de programas no Instituto 
para Democracia Multipartidária 
(IMD), para quem há questões que 
precisam ser devidamente acaute-
ladas. Está previsto na constituição 
da república, contudo é preciso 
tirar lições das dinâmicas da des-
centralização na província cuja 
realidade denota a falta de meios 

e recursos, infra-estruturas e falta 
de clareza na legislação sobre os 
aspectos ligados ao relacionamen-
to entre os órgãos, daí que não se 
pode depreender que não pode 
haver eleições distritais. É preciso 
abrir-se um espaço para sustentar-
-se as varias posições prós e contra.

É preciso ampliar o debate de-
mocrático, Dércio Alfazema recua 
no tempo e sustentou que há um 
erro que foi cometido no principio 
e tal erro tem que a ver com o va-
zio no debate sobre a matéria de 
descentralização. É um vício que 
as nossas reformas ocorram num 
plano fechado envolvendo apenas a 
Frelimo e a Renamo, e dentro de um 
contexto de resolução de um confli-
to, tal como a aprovação da emenda 
sobre a eleição dos administradores.

Alfazema diz ser urgente que 
o país promova reformas dentro 
de um contexto de debate nacio-
nal, em que diferentes actores po-
dem emitir suas opiniões sobre 
aquilo que pensam e esperam que 
o país seja a médio e longo prazo, 
evitando cenários de revisões cícli-
cas que não antecedam consultas.

Antes tarde do que nunca, Dér-
cio Alfazema sublinhou se tratar 
de um momento em que outros 
actores serão chamados a emiti-
rem suas posições, quer prós assim 
como contra, tendo em conta a 
sensibilidade de que a eleição dos 
administradores resulta de um acor-
do para resolução de um conflito e 
está estabelecido na constituição.

“A Renamo deve ser explicada 
de forma privilegiada sobre o por-
que do debate para as eleições dis-

tritais e também emitir sua opinião 
sobre isso”, aconselhou a fonte.

O maior problema para a ad-
missão das eleições distritais não 
é o valor, salientou a fonte, para 
quem uma das dificuldades con-
siste na implantação dos órgãos, 
uma vez que as eleições passam 
e o funcionamento dos órgãos é 
desafiante, pois aumenta custos 
permanentes em tempo indeter-
minado. Por exemplo, ter-se-á 
que se abrir uma linha de salários, 
aquisição de viaturas para os mem-
bros, água e luz, bem como infra-
-estruturas para assegurar o fun-
cionamento dos mesmos órgãos.

“Descentralizamos as provín-
cias. Não há nada que está a acon-
tecer porque nada. Não aumenta-
mos o dinheiro e não ficou claro 
sobre as fontes de tributação e re-
ceitas para os órgãos que depen-
dem eminentemente do governo 
central”, disse para quem o pro-
blema não reside na realização dos 
pleitos eleitorais ou votação. Mas, 
na duplicidade dos órgãos que 
acabam onerando mais o estado.

Por último, o partido Renamo 
diz que a intenção da inviabiliza-
ção das eleições vai significar um 
golpe a constituição e os entendi-
mentos alcançados no processo 
de desmilitarização, desmobiliza-
ção e reintegração (DDR). José 
Manteigas alude que a Renamo 
é pelo cumprimento dos acor-
dos, vai daí que o processo do 
DDR em curso decorre a contento 
porque os órgãos daquele parti-
do assumem seriedade em todos 
assuntos de interesse nacional.
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Governo aprova proposta de resolução que ratifica acordo de extradição 

Nyusi confere carta-branca para Kagame 
perseguir opositores em Moçambique

O desejo é antigo e finalmente foi conseguido. O interes-
se de Ruanda de ajudar as forças moçambicanas no Teatro 
Operacional Norte, no combate ao extremismo violento, não 
é apenas de ajudar o país a acabar com o terrorismo, mas 
tem igualmente em vista a satisfação do desejo do presiden-
te Ruandês, Paul Kagame, de perseguir seus opositores em 
Moçambique, mas também na África do Sul. 

As relações 
entre Mo-
ç a m b i q u e 
e Ruan-
da tendem 

a escalar outros patamares, 
depois que Kigali disponi-
bilizou as suas tropas para 
apoiar o país no combate ao 
terrorismo que assola a pro-
víncia de Cabo Delgado.

O Governo aprovou a pro-
posta de resolução que ratifica 
o acordo de extradição entre 
Moçambique e Ruanda, assi-
nado na capital ruandesa, Ki-
gali, em Junho do ano passado. 
A informação foi avançada 
esta terça-feira pelo porta-voz 
do Conselho de Ministros.

Do rol dos assuntos deba-
tidos pelo Executivo moçam-
bicano, esta terça-feira, na 
sua sétima sessão ordinária, 
consta a aprovação da propos-
ta que ratifica o acordo sobre 
a assistência mútua legal em 

matéria criminal entre Mo-
çambique e Ruanda, assina-
do no dia 3 de Junho de 2022

“O acordo estabelece me-
canismos visando garantir a 
assistência mais ampla possível 
de parte a parte, em confor-
midade com as suas disposi-
ções e respectivas legislações 
internas, na investigação ou 
procedimentos judiciais em 
relação a infracções cuja me-
dida aplicável, no momento 
do pedido de assistência, é da 
competência das autoridades 
judiciais da parte requerente”, 
disse o porta-voz do Conselho 
de Ministros, Filimão Suazi.

Ainda no mesmo encontro, 
o Governo aprovou a proposta 
que ratifica o acordo de extra-
dição entre os dois países. De 
acordo com o Conselho de Mi-
nistros, o acordo prevê os casos 
e condições em que os pedidos 
de extradição deverão ser feitos.

As propostas do Executivo 

moçambicano deverão ser sub-
metidas à Assembleia da Re-
pública para a sua ratificação.

Interesse de Kagame 
finalmente alcançado

Recorda-se que o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
visitou Ruanda, a 28 de Abril, 
descrita pelo Ministério de Ne-
gócios Estrangeiros e Coopera-
ção como de consultas com o 
Presidente da República ruan-
desa, Paul Kagame, relaciona-
das com o conflito na província 
de Cabo Delgado. O próprio 
PRF afirmou que a discussão 
se centrou na experiência do 
Ruanda no combate ao terro-
rismo e extremismo violento.

Segundo fontes consulta-
das, o apoio de Paul Kagame 
no combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado é prestado com 
significativas contrapartidas. 
Especialistas ruandeses em 
contra inteligência militar já 
vinham trabalhando de for-
ma cada vez mais estreita e 
aprofundada com as Forças de 
Defesa e Segurança moçambi-
canas na detecção e interroga-
tório a elementos dos grupos 
terroristas detidos em Cabo 

Delgado. Entre os detidos, ha-
via um número significativo de 
ruandeses e ugandeses acusa-
dos de envolvimento em acti-
vidades terroristas no Ruanda. 
Depois de interrogados, eram 
geralmente entregues às forças 
ruandesas para punição, que 
poderá incluir a pena capital.

O encontro entre Filipe 
Nyusi e Paul Kagame serviu, 
conforme apurado, para selar o 
acordo entre os dois Presiden-
tes para que Maputo entregasse 
não somente ruandeses presos 
em Cabo Delgado, mas também 
refugiados políticos persegui-
dos pelo Governo do seu país.

Os chamados “esquadrões 
de morte” de Paul Kagame, 
activos dentro e fora do Ru-
anda, têm estado a actuar há 
vários anos em Moçambique, 
onde existe uma numerosa 
comunidade de refugiados 
ruandeses perseguidos pelo 
Governo do seu país. Estão 
registados diversos casos de 
cidadãos ruandeses mortos 
em Maputo, suspeitando-se 
que em resultado de opera-
ções dos referidos esquadrões.

Entre as vítimas está The-
ogene Turatsinze, um antigo 
director do Banco de Desen-
volvimento de Ruanda (RDB). 
À data da sua morte, era vice-
-reitor da Universidade São 
Tomás de Moçambique. O seu 
corpo foi encontrado numa 
praia de Maputo, em Outubro 
de 2012. Em Agosto de 2019, 
Louis Baziga, presidente da 
Associação da Diáspora Ru-
andesa em Moçambique, foi 
morto a tiro na Matola. Nos 
casos, nunca houve detido.

A última vítima ruandesa 
em Maputo é Cassien Nta-
muhanga, jornalista e antigo 
director da Amazing Grace 
Radio, entretanto fechada, que 
foi sentenciado a 52 anos de 
prisão no seu país, acusado de 
conspiração para actividades 
terroristas. Em 2017, fugiu da 
prisão e estava em Moçambi-
que, na Ilha da Inhaca, onde 
exercia actividades comer-
ciais de venda de produtos de 
mercearia, como a maioria de 
ruandeses refugiados no país. 
Segundo fontes de segurança, 
no dia 23 de Maio, cerca das 
16:00, foi orquestrado o rapto 
de Cassien Ntamuhanga por 
oito indivíduos desconhecidos, 
entre os quais um concidadão 

ruandês, que se expressava na 
mesma língua da vítima. Cas-
sien Ntamuhanga é do grupo 
étnico tutsi, o mesmo de Paul 
Kagame, e sempre foi contra as 
políticas da Frente Patriótica 
Ruandesa (FPR), que é acusa-
da de exterminar opositores e 
membros do grupo étnico hutu.

Cassien Ntamuhanga 
manifestava opinião contrá-
ria ao regime de Paul Ka-
game, que contestava atra-
vés de diversas publicações 
por si efectuadas através 
de plataformas na internet.

Após sofrer perseguições, 
Cassien Ntamuhanga foi pre-
so no Ruanda e condenado a 
52 anos de prisão, mas con-
seguiu evadir-se da prisão e 
pediu asilo em Moçambique, 
ao abrigo da lei dos Refugia-
dos (n° 21/91), da Conven-
ção de Genebra relativa ao 
estatuto de refugiados e da 
Convenção da Organização 
da Unidade Africana (1969).

Cassien Ntamuhanga fazia 
parte de um grupo de três ac-
tivistas, dois dos quais desa-
parecidos misteriosamente no 
Ruanda há mais de sete anos, 
juntamente com Niyomugabo 
Gerard e Kizito Mihigo, que fo-
ram silenciados em operações 
justificadas com acusações de 
conspiração contra o Governo.

Entretanto, em meios de 
informações afectos ao regi-
me de Paul Kagame, circula 
a versão de que Cassien Nta-
muhanga foi condenado por 
conspiração para prática de 
actividades terroristas, atra-
vés de fabrico de dispositivos 
explosivos improvisados, a se-
rem colocados em locais públi-
cos, o que nunca foi provado.

Os oito indivíduos que le-
varam a cabo o sequestro de 
Cassien Ntamuhanga fizeram-
-se passar por clientes das 
suas operações comerciais. A 
vítima desconfiou e contactou 
a Associação dos Ruandeses 
Refugiados em Moçambique 
(ARRM), constituída desde o 
ano de 2010, actualmente pre-
sidida por Cléophas Habriya-
remye, para relatar o facto. 
Contudo, a vítima foi captura-
da sem que tivesse tido oportu-
nidade de se defender, e muito 
menos tomou conhecimento 
dos motivos pelos quais estava a 
ser sequestrado e para onde era 
l e v a d o . Continua pág. 05 
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Falta verdade no caso de incêndio dos 
meios de comunicação social em Quelimane

Segundo apurado, a 
ARRM encetou diligên-

cias no sentido de obter mais 
informações sobre o visado, 
porém sem sucesso. Desconhe-
ce-se o paradeiro de Cassien 
Ntamuhanga até a presente 
data, receando-se que tenha 
sido levado pelos “esquadrões 
de morte” de Paul Kagame.

Sem sucesso, a ARRM ten-
tou obter uma audiência com 
Filipe Nyusi, na qual pretendia 
manifestar inquietação com a 
segurança dos demais cidadãos 
de nacionalidade Ruandesa re-
fugiados em Moçambique, que 
não coadunam com as acções 

clandestinas perpetradas pe-
las forças ruandesas nos paí-
ses. Entre a comunidade, tem 
vindo a acentuar-se a con-
vicção de que está em curso 
uma campanha em território 
moçambicano para silen-
ciar os opositores ruandeses.

Operação das secretas 
Ruandesas em Moçambique

A 05 de Maio de 2018, o 
nosso semanário publicou um 
artigo que mostrava a teia das 
acções criminosas das secre-
tas ruandesas em Moçambique. 
Esta operação é levada a cabo 

pelos Serviços Secretos do Ru-
anda (NISS), National Intelli-
gence Security and Service e o 
seu braço armado, Departamento 
de Inteligência Militar (DMI), 
cujos seus homens estão disfar-
çados de agentes comerciais.

Na altura, o então embaixador 
do Ruanda acreditado em Maputo, 
Victor Karega, negou a existência 
de células de secretas. O embai-
xador alega que os indivíduos em 
causa são apenas cidadãos civis 
que estão no nosso país a desen-
volver actividades comerciais e, 
por via disso, outros cidadãos 
daquele país africano consi-
dera-nos agentes da “secreta”.

Há vícios e inverdades nas conclusões do relatório do 
Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP) em Que-
limane, em torno do incêndio que reduziu a cinzas a rádio 
Chuabo FM, o jornal Txopela e o portal Zambézia 24 horas, 
em Fevereiro último.

Em conferência 
de imprensa 
realizada esta 
terça-feira, em 
Quelimane, o 

Administrador dos três meios 
de comunicação social, James 
Njinji, denunciou dados falsos 
no relatório do Comando Pro-
vincial do Corpo de Salvação 
Pública da Zambézia, emitido 
a 21 de Fevereiro de 2023.  Por 
exemplo, o documento refere 
que “a averiguação das causas 
do incêndio foi realizada pelos 
senhores Alex Ricardo Ocua-
ne e Abrão Roque Victor”, que, 
afirma Njinji, nunca se teriam 
deslocado às instalações destruí-
das. “Confirmamos a chegada do 
senhor Manuel Cumaio no do-
mingo [prometeu que regressava 
com os colegas e equipamento 
especializado para o trabalho 
no mesmo dia, mas nunca mais 
regressou]”, disse James Njinji.  

O relatório diz, ainda, que o 
“Comando Provincial de Salva-
ção Pública não teve conheci-
mento da ocorrência do incêndio, 
tendo apenas recebido a solicita-
ção de averiguação das causas do 
incidente através do Governador 
da Província da Zambézia, Pio 
Augusto Matos, pelas 11 horas”. 
Para o Administrador Njinji, o 
“Comando Provincial de Salva-
ção Pública mente copiosamente 
sobre a autoria da participação 
do incêndio, bem como da hora 
de recepção desta.” A participa-
ção às autoridades, salienta, “foi 
feita as 12:12 minutos do dia 
19, numa chamada que durou 
1 minuto e 30 segundos e que 

teve como interlocutor o Porta-
-Voz do Corpo de Salvação Pu-
blica, senhor Manuel Cumaio.

James Njinji refuta, ainda, 
as afirmações segundo as quais 
“os averiguadores fizeram-se ao 
local do incêndio por volta da 
uma hora do dia 20 de Feverei-
ro de 2023, para a realização dos 
trabalhos de peritagem que dura-
ram cerca de 1 hora e meia. “Essa 
informação é fictícia, dado que a 
equipe que se deslocou ao local 
em primeira análise não trouxe 
nenhum equipamento próprio 
para o trabalho como havia pro-
metido no dia anterior. No dia 
seguinte, o trabalho durou cerca 
de 30 minutos”, refere Njinji.

O relatório, prossegue Njin-
ji, “faz subentender que as ins-
talações estavam totalmente 
abandonadas e refere que não 
é possível aferir com exactidão 

o valor correspondente aos da-
nos resultantes deste incêndio. 
Mas as imagens captadas e 
partilhadas comprovam a des-

truição de quase todo o material 
informático, de som e demais 
equipamentos na altura insta-
lados no interior do edifício.” 

Por isso, o Administrador Njinji 
diz que “causa espanto a for-
ma leviana e superficial como 
o assunto [incêndio] tem sido 
tratado.” Outrossim, repudia 
Njinji, o Ar condicionado que se 
presume tenha sido o ponto de 
ignição do incêndio estava to-
talmente desligado e sem cone-
xão com a instalação eléctrica.    

Diante destas constatações, 
a direcção da Rádio Chuabo FM 
e do Jornal Txopela solicitou, 
junto do Comandante André Ta-
zingua B. Mequissene, a repo-
sição da verdade. Sem formal-
mente responder à solicitação, o 
SENSAP admitiu, em entrevista 
à Televisão de Moçambique 
(TVM), a existência de lacunas 
no documento. Acrescenta que 
a instituição deveria produzir o 
relatório do incêndio e posterior-
mente o das causas do ocorrido. 
Mas optou pelo relatório único.
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RANDULANI

Conselho de Administração
Arminda Janfar

Na verdade, 
o homem, 
para jus-
tifi car as 
mudanças 

e avanços que se consubs-
tanciam com a sua própria 
evolução histórico-cultural, 
vai negando situações que 
ele mesmo viveu, vai adop-
tando realidades diferentes 
e ou novas, copiadas de ou-
tros contextos ou impostas 
por outros, etc., etc. há de 
ser esta a razão de se negar 
e falar mal de tudo quanto 
os nossos ancestrais faziam, 
porque, na essência, o cami-
nho que a viúva ou o viúvo 
irá seguir é sempre o mesmo, 
voltar a envolver-se com um 
outro homem, por amor ou 
por outro motivo, mas com 
a fi nalidade de ambos vi-
verem relações íntimas e, 
sendo possível, gerar vidas. 
Poderão haver argumentos 
fortes incontestáveis para a 
mulher viúva não ser purifi -
cada e continuar em comu-
nhão conjugal com o irmão 
do falecido marido, caso 
este não tenha deixado um 
irmão (parente) elegível ou, 
mesmo havendo, ele recuse.

Por uma questão de bom 
senso, que parece ser tam-
bém muito relativa, uma 
mulher, numa relação con-

jugal de pelo menos dois ou 
mais anos, já tem criada uma 
verdadeira família, compos-
ta pelo marido e seus fi lhos, 
bem como pelos sogros, 
cunhados em geral e outros; 
fi cando sem marido, por mo-
tivos de morte, e não haven-
do qualquer impedimento, 
que mal faria ela continuar 
naquele lar costumeiro, cui-
dando dos seus fi lhos, velan-
do e preservando seu patri-
mónio e partilhando laços 
conjugais com alguém não 
só conhecido, mas também 
conhecedor da realidade 
presente. Porque o contrá-
rio, coloca a mulher a ter que 
conhecer um outro homem 
e iniciar uma nova vida, 
de alguma maneira esque-
cer o passado, seus fi lhos, 
seu património e memó-
ria do seu marido falecido.

Mas tudo isto é causado 
pela educação que se adopta; 
as mulheres são educadas, 
isto é, inculcadas ideias para 
detestarem estas realidades, 
encararem-nas como absur-
das, como um atraso, con-
tudo, ser purifi cada por um 
homem estranho e com ele 
iniciar uma outra vida conju-
gal tem outras implicações: 
o dilema de amar o outro e 
ter de visitar regularmente 
o local onde jaz o falecido, 

ter de lidar de igual manei-
ra com os fi lhos do falecido 
marido e os do actual, ter de 
manter laços cordiais com as 
duas famílias, a do falecido e 
a do sobrevivo e ter de pen-
sar no património deixado.

Portanto, estas coisas 
não passam de concepções 
muito subjectivas, que em 
termos matemáticos são o 
exemplo vivo de proprie-
dade comutativa, trocamos 
apenas a posição dos ele-
mentos, mas o resultado é o 
mesmo, do ponto de vista do 
simples acto de purifi cação 
e comunhão conjugal, por-
que olhando para o conjunto 
todo de renúncia e adopção 
há muita coisa que a mu-
lher viúva perde e muita 
coisa dilemática que a mes-
ma ganha. É verdade que, 
com a institucionalização 
do casamento ofi cial, por 
um lado, e a banalização do 
Lobolo, por outro, estas coi-
sas podem até fazer pouco 
sentido, uma vez que o ca-
samento não é nenhum laço 
de famílias, mas dos cônju-
ges, por isso que tal acon-
tece hoje, e amanhã pode 
dissolver-se, o que pouco 
ocorre na união por Lobolo.

Mas há muito que se diz, 
para fundamentar a nega-
ção da purifi cação, fala-se 

da violação do direito da 
escolha, de consentimento 
da mulher, mas isto já foi 
referido antes, é que a mu-
lher não procura homem, 
ela é procurada por este; 
o amor de que se fala, nós 
construímos com base em 
elementos socioculturais ad-
quiridos, senão amaríamos 
e casaríamos nossas mães 
e irmãs educadas, zelosas e 
bonitas, senão amaríamos 
tantas marginais atraentes 
que deambulam pelas ruas, 
senão amaríamos e casaría-
mos fi lhas dos grandes, que 
têm todo o brilho, formosura 
e tesouro, mas não. Também 
se usa a questão HIV/SIDA 
para desencorajar a purifi -
cação da viúva e frustrar a 
união com um parente do fa-
lecido, mas isto também não 
passa de uma justifi cação va-
zia; a ciência fala dos grupos 
alvos e de todos os actos de 
risco, e não é a purifi cação da 
viúva que signifi ca contágio, a 
não ser que haja comprovação 
de que o falecimento do ma-
rido se deveu a esta doença.

Em suma, para encerrar 
esta refl exão, a sociedade 
deve refl ectir a volta de tudo 
isto, os estudiosos, antro-
pólogos, sociólogos, histo-
riadores, etnógrafos devem 
investigar a fundo estes as-

pectos e trazer clareza, a ver 
se paramos com os preconcei-
tos das ideologias políticas e 
crenças religiosas que muito 
estão preocupadas em alie-
nar, atrair muitas senão todas 
as pessoas para aderir suas 
percepções de vida, que jul-
gam ser as melhores e as mais 
justas, mesmo sabendo que 
há bastantes absurdos nesses 
domínios. Por exemplo, as 
religiões obrigam as pessoas a 
rezarem um Deus, descrito na 
Bíblia como sendo do Povo 
de Israel, adorando-o todos 
os santos dias, e desencoraja 
a inspiração, a força e o poder 
buscados aos antepassados. 
Os políticos fazem o mesmo, 
incutem as pessoas a imorta-
lizarem heróis estranhos às 
suas vidas e desencorajam-
-nas de imortalizar os seus 
próprios heróis, conhecidos.

Enquanto isto não consti-
tuir assunto para nós, sempre 
estaremos longe de sermos 
reconhecidos como um povo 
legítimo, uma sociedade que 
se preze. Um povo não se 
distingue do outro pela be-
leza ou feiura das cidades, 
pela pujança das indústrias 
e fábricas, pelas roupas ele-
gantes e coloridas… um 
povo sobrevive e se reco-
nhece pela sua cultura pecu-
liar, que aqui é vilipendiada. 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (20)

Sobre os Usos e Costumes – 3. A Purifi cação da Viúva (Kutxinga/ Kusambela/Kupita-kufa)
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O álcool é o 
pior inimigo 
do Homem, 
razão pela 
q u a l  o 

Qur’án declarou-o haraam 
(proibido) e ordenou que 
nos distanciássemos dele.

C o n s t a  n o  Q u r ’ á n , 
C a p .  2 ,  Ve r s .  2 1 9 :

“Perguntam-te acerca da 
bebida alcoólica e do jogo 
de azar; Diz: “Em ambos 
há grande pecado, embora 
haja algum benefício para as 
pessoas, mas seu pecado é 
maior do que seu benefício”.

Este nosso mundo civilizado 
não consegue impor o 
banimento do consumo de 
bebidas alcoólicas, não obstante 
reconheça os grandes males 
que lhes estão associados, 
mas o Islam conseguiu-o há 
1.450 anos, salvando assim a 
civilização e a Humanidade.  

O Qur’án enumerou vários 
males decorrentes do consumo 
de bebidas alcoólicas conforme 
consta no Cap. 5, Vers. 90 – 91:

Ó crentes! Certamente que 
o vinho, os jogos de azar, os 
sacrifícios (rituais) para os 
ídolos, e as setas (consultas 
à sorte ou ao destino), são 
uma abominação (i. é, obra de 
Satanás); Portanto, evitai isso 
para que possais prosperar. 

Satanás apenas quer criar 
entre vós a inimizade e o 
ódio através do vinho e dos 
jogos de azar, e impedir-vos 
da recordação a Deus, e do 
Swalaat (oração). Portanto, 
desisti (dessas abominações)”.

Os versículos supracitados 

indicam-nos que o consumo 
de vinho (ou de quaisquer 
outras bebidas fermentadas) é 
obra satânica, cujo objectivo é 
causar inimizade e ódio entre as 
pessoas, ao mesmo tempo que 
as impede de se entregarem à 
recordação do seu Senhor, de 
observar as orações obrigatórias. 
E é por tudo isso que Deus nos 
exorta a nos distanciarmos 
das bebidas alcoólicas.

O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) disse que “Por um 
período de 40 (quarenta) dias 
Deus rejeita o arrependimento e 
a oração da pessoa que consome 
bebidas alcoólicas”. (Na-Nassai)

E mais! Deus não só 
amaldiçoou as bebidas 
alcoólicas como também 
amaldiçoou quem as consome, 
quem as serve, quem as vende, 
quem as compra, quem as 
armazena, quem as transporta, 
quem as produz, etc. (Na-Nassai)

Othmaan (R.T.A.), o quarto 
Khalifa, disse: “Evitai a 
bebida alcoólica, pois ela é a 
causa de todos os pecados”.

O vinho, bem como qualquer 
outra bebida alcoólica, causa 
enormes danos à saúde, como 
por exemplo a gastrite, a anemia, 
a degradação do fígado, o 
surgimento de doenças ligadas 
aos sistemas circulatório e 
respiratório, a danifi cação dos 
rins, o enfraquecimento na 
capacidade de produção de 
anticorpos, tornando a pessoa 
mais vulnerável a doenças, etc.

O consumo de álcool também 
é prejudicial em termos sociais, 
pois, regra geral, afecta 
negativamente as relações entre 

as pessoas, criando disputas e 
antipatia entre elas, reduz a 
capacidade laboral, tudo isto 
para além de reduzir o tempo 
de vida dos seus consumidores.

Normalmente, o viciado em 
bebidas alcoólicas tem pouca 
simpatia e amor para com 
os seus familiares, podendo 
até chegar ao extremo de 
cometer homicídio contra eles.

Um alcoólatra é mais 
propenso ao cometimento de 
crimes quando está alcoolizado, 
e de forma recorrente envolve-
se em rixas, agressões, 
violações sexuais,  etc.

O alcoolismo causa também 
enormes prejuízos económicos 
às sociedades, porém os 
governos, infelizmente, 
olham apenas para as taxas, 
impostos e benefícios materiais 
decorrentes da sua produção, 
c i rculação e  consumo, 
descurando os enormes 
prejuízos deles advenientes. 
Não contabilizam os gastos 
causados pelo consumo 
de álcool, pelas doenças 
psicológicas, pelos danos à 
sociedade, pela perda de tempo, 
pelo elevadíssimo número de 
acidentes de viação ou de 
trabalho, pela destruição do 
tecido social, pela destruição 
de gerações, pelo atraso 
cultural e civilizacional, etc.

Os custos em tratamento 
médico em hospitais e lares que 
têm que cuidar de órfãos de pais 
alcoólicos, a sobrecarga aos 
tribunais no dirimir confl itos e 
crimes decorrentes do consumo 
de álcool, a superlotação dos 
estabelecimentos prisionais, 

con tam-se  t ambém de 
entre os prejuízos devidos 
ao consumo de álcool.

Enfim, se juntássemos 
os tantos males e prejuízos 
causados pelo álcool, os 
governos concluiriam que, 
de facto, as receitas de taxas 
e impostos cobrados pelo 
fabrico, circulação e venda de 
bebidas alcoólicas são muito 
inferiores comparativamente 
aos prejuízos. Não se pode 
comparar o triste resultado 
do consumo de álcool com os 
meticais / dólares cobrados 
nas vendas e nos impostos.

E o que dizer da morte de 
sentimentos, da destruição de 
lares, dos planos e esperanças, 
da corrosão da capacidade 
mental dos intelectuais? 
Será que tudo isso se pode 
comparar com o dinheiro?

Se de facto os governos 
garantissem o enceramento 
de metade das lojas de bebidas 
(bottle stores), quer parecer que 
metade das unidades sanitárias 
de psiquiatria iria encerrar, 
pois os males nelas tratados 
reduzir-se-iam a metade.

Sem dúvidas que o Islam 
ao proibir terminantemente 
o consumo de bebidas 
a lcoól icas  tomou uma 
posição distinta no Mundo.

Ficaríamos chocados se nos 
apercebêssemos do número 
de pessoas que se suicidaram 
devido à embriaguez, que 
cometeram diversos tipos de 
crimes, que se envolveram 
na destruição de lares, que 
cometeram violência doméstica 
e contra mulheres, etc.

No aspecto económico, 
muitos países desenvolvidos 
ressentem-se do absentismo 
laboral ,  bem como da 
instabilidade da mão-de-obra 
devido ao álcool, que causa 
anualmente avultadíssimos 
prejuízos na ordem de 
biliões de USD, o que daria 
para construir milhares de 
escolas  para  cr ianças .

Portanto, está claro que o 
número de doenças espirituais, 
assassinatos, assaltos, disputas, 
rixas, roubos, acidentes, etc., está 
directamente ligado ao número 
de lojas de vendas de bebidas.

Tão  pe rn ic iosos  são 
os efeitos do consumo 
de bebidas alcoólicas, que 
a t é  m e s m o  n a  B í b l i a 
encontramos a sua proibição.

“De vinho e de bebida 
forte se apartará; Vinagre 
de vinho ou vinagre de 
bebida forte não beberá”.

 (Número 6, Vers. 3)
“Porque será grande diante 

do Senhor, e não beberá 
vinho, nem bebida forte, e 
será cheio de Espírito Santo, 
já desde o ventre de sua 
mãe”. (Lucas I, Vers. 15)

“O vinho é escarnecedor e 
a bebida forte, alvoroçadora. 
E todo aquele que errar 
n u n c a  s e r á  s á b i o ” .

( P r o v é r b i o s  2 0 ;  1
Os males do vinho e de 

outras bebidas alcoólicas 
não se limitam ao corpo 
humano, mas também ao seu 
comportamento, daí que a 
classe médica seja unânime em 
considerar que os seus males são 
maiores que os seus benefícios.

 O pior inimigo do homem!
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CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO

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

Qu a n d o 
conduzo o 
meu carro 
na via pú-
blica cons-

tato comportamentos impru-
dentes como se os motoristas 
andassem à procura de aci-
dentes, sendo esta a razão 
que me faz pensar e questio-
nar se alguém ganha alguma 
coisa em provocar acidentes.

Num destes dias, vinha 
da Matola, e depois de pas-
sar pela portagem, transi-
tando na fi la da esquerda, a 
uma velocidade de 55Km/h, 
vi um camião aproximar-se 
pela retaguarda do meu car-
ro. A determinada altura, o 
camião estava acompanhan-
do o meu veículo, deixando 
uma distância entre os dois 
automóveis de aproxima-
damente 2 a 3 metros. Esta 
situação, reveladora de uma 
condução agressiva, deixou-
-me desconfortado, pois se 
surgisse alguma situação que 
me obrigasse a travar, seria 
colidido pela retaguarda. 
Como sou praticante da con-
dução defensiva, decidi sina-
lizar e passar para a fi la de 
trânsito do meio, deixando 
espaço para o camião passar.

Qual é a razão destes 
comportamentos desviantes 
e perigosos de uma grande 
parte dos automobilistas? 
Alguns estudos feitos em ou-
tros países, porque no nosso 
ninguém se dedica a estudar 
estes fenómenos rodoviários 
de comportamentos erra-
dos por parte dos conduto-
res, indicam, entre outras 
razões, que a condução em 
velocidade excessiva, com 
manobras perigosas e agres-
sividade contra os outros 
utentes da via, tem a ver com:

- O facto de os motoris-
tas circularem à pressa para 
ganhar prémios ou subsídios 
por terem feito mais viagens 
no transporte de bens ou de 
pessoas, aumentando tam-

bém, desta forma, as receitas 
do proprietário do veículo. 
Neste caso, quer o motorista 
quer a sua entidade patronal 
estão a pensar de forma er-
rada, porque se um acidente 
ocorrer devido a esta con-
duta negligente, o condutor 
pode perder a vida ou fi car 
ferido gravemente em situ-
ação irreversível. Pelo lado 
do proprietário do veículo, 
em caso de acidente, pode 
perder o veículo ou gastar 
muito dinheiro na reparação 
do mesmo. Pode ainda per-
der toda a carga transporta-
da e ter de vir a indemnizar 
por morte ou ferimentos 
graves dos passageiros, para 
além de ver a imagem da 
sua empresa manchada por 
uma conduta irresponsável;

- Falta de programação 
do tempo disponível para as 
tarefas a executar. Por exem-
plo, se para percorrer 10Km 
no trajecto casa/serviço são 
necessários 30 minutos, 
mas sai-se de casa faltan-
do apenas 15 minutos, para 
“ganhar tempo” e conseguir 
chegar a horas no trabalho, 
este condutor que habitual-
mente até costuma ser bem 
comportado na condução, 
vai desrespeitar a luz verme-
lha do sinal luminoso ou o 
Stop, vai cortar a prioridade 
de passagem dos outros con-
dutores nos cruzamentos de 
vias, vai praticar manobras 
perigosas, não vai respei-
tar a prioridade dos peões 
nas passadeiras, entre mui-
tas outras irregularidades, 
apenas por estar atrasado.

- Atitudes de irresponsa-
bilidade, quer por parte do 
motorista, quer por parte do 
proprietário do veículo, pelo 
facto de ambos não se pre-
ocuparem com os acidentes 
porque sabem que os danos 
causados serão suportados 
pelas companhias de seguros.

- Forma errada de pensar, 
fazendo partir do pressupos-

Será que alguém lucra com 
os acidentes rodoviários?
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to, de forma generalizada, 
de que são os outros auto-
mobilistas que cometem er-
ros na estrada e nunca eles 
próprios. Convencem-se de 
que as falhas que são co-
metidas nas vias públicas 
resultam de má sinalização, 
de estradas degradadas e 
perigosas, de veículos em 
mau estado mecânico, de 
condutores mal preparados, 
ou seja, de uma má gestão 
do sistema rodoviário, do 
qual eles não fazem parte, 

uma vez que se excluem. 
No entanto, qualquer um 
de nós pode cometer er-
ros durante a condução.

Infelizmente, em minha 
opinião, o combate à sinis-
tralidade rodoviária, no nos-
so País, não é devidamente 
implementado, alegadamen-
te porque o Estado considera 
que a organização e imple-
mentação das políticas e das 
estratégias de combate aos 
acidentes para salvar vidas 
têm um custo elevado e sem 

retorno. Porém, esta forma 
de raciocinar acaba sendo 
irracional ou ilógica, visto 
que ao não se investir na se-
gurança rodoviária gasta-se 
muito mais na assistência 
aos sinistrados, na repara-
ção dos estragos causados, 
sem falar do aspecto mais 
importante, que tem a ver 
com a depreciação da saú-
de e da vida dos cidadãos.

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

ÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
Respeito que se impõe nas 

democracias africanas

A Conferência “Democracia em África”, realizada a 24 de Fevereiro de 
2023, em Lisboa, Portugal, juntou vários líderes africanos dos partidos 
de oposição com o objectivo de unir forças e estratégias para a defesa da 
Democracia, dos Direitos Humanos e das Liberdades fundamentais e pela 
paz. O continente africano confronta-se com movimentos políticos sem 

precedentes, caracterizados por dinâmicas desestabilizadoras, por vezes violentas, como 

o terrorismo, o questionamento e a  inefi cácia do Estado, a fraude eleitoral, sem esquecer 

as tensões sociais daí resultantes, bem como o enfraquecimento das instituições políticas, 

ausência de liberdade de expressão, de imprensa e a corrupção, ademais, têm consegui-

do desestabilizar países e regiões do continente, levando-nos a reafi rmar os princípios 

democráticos que defendemos, bem como a afi rmar alto e com força os nossos compro-

missos a favor da Democracia, em conjunto com todas as mulheres e homens africanos.

O evento realizado nas terras lusas permitiu troca de pontos de vista, confrontação 

de opiniões e manter um diálogo construtivo sobre as grandes decisões da política, da 

geopolítica e da actual governança de muitos países, e a luta contra o terrorismo no 

Sahel e por toda África, com o objectivo de promover respostas e acções que contribuam 

para a consolidação da Democracia, dos Direitos Humanos, das Liberdades e a Paz, em 

benefício dos povos africanos. Em Lisboa foi analisada a actual situação geopolítica do 

continente africano, a inseguridade que se vive nos  países devido os ataques terroristas, 

destacando-se assim a falta de transparência democrática, a reiterada fraude eleitoral que 

têm acompanhado inúmeras eleições, o aumento demográfi co, a deterioração da escolari-

dade das mulheres e do seu empoderamento, o questionamento das minorias, a exclusão 

social e da juventude, o enfraquecimento político, bem como outras questões relevantes 

que afectam o presente e pesam sobre o futuro e o desenvolvimento de muitos países e 

regiões do continente. Esta constatação  permitiu compreender melhor as questões nacio-

nais e internacionais nestes momentos cruciais e poder enfrentar os compromissos e riscos 

presentes e futuros do continente, em particular, com vista à consolidação e promoção 

da Paz, da Democracia e da Liberdade, como motores fundamentais do desenvolvimento 

económico e social.Do encontro de Portugal saiu a seguinte declaração, Considerando:

Que a Democracia, o respeito pelos Direitos Humanos e as Liberdades universais são valo-

res e princípios fundamentais das Nações Unidas. Que a Democracia é a forma mais realizada 

de sociedade, que reconhece e respeita a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos perante a 

lei, sendo um dos valores universais. Que o oposto da Democracia é a ditadura, em todas as suas 

formas e expressões, o que implica a negação da igualdade e a negação dos Direitos individuais.

Que as eleições livres e transparentes, a independência da Justiça, o esta-

do de Direito, a divisão de poderes e o respeito pelos Direitos fundamentais 

são os pilares da Democracia e da Liberdade. Que o uso da tecnologia sir-

va para reforçar a Democracia e não para confiscar a escolha dos eleitores.

Muitas situações são comuns e inaceitáveis, e não devem ser toleradas, ou são atendidas de 

forma pouco transparentes e irregular, por representarem um alto risco para todo o continente 

africano e para a segurança dos seus cidadãos. Perante este desafi o, IDC África tomou a 

decisão de dar um passo emfrente e criar um grupo de trabalho para a defesa da seguridade 

dos Estados, da Democracia e das Liberdades fundamentais em África, com o compromisso 

de observar com total independência, e assegurar, de facto e de jure, o necessário seguimento, 

e a correcção das múltiplas e diversas irregularidades e arbitrariedades cometidas em vio-

lação do Estado de Direito, os Direitos Humanos e outras leis ou compromissos universais.

DOUGLAS MADJILA

As recentes mudanças na direcção da Imprensa 
Nacional de Moçambique chamam-nos bastante 
atenção ao que deve ser o objectivo central da 
actual governação deste país. Foi premiado, desta 
vez, o ex-Secretário de Estado de Niassa como 

presidente do conselho de administração daquela instituição, enquanto 
focamo-nos em dá-lo os parabéns, é certo que nos ocorra também 
a possibilidade do seu sucesso no desempenho de tais funções 
nesse mesmo instante pensamos no que será provavelmente o seu 
trabalho e então nos questionamos, porque precisamos refrescar 
as memórias. Qual é a função da Imprensa Nacional no seu todo?

Até aqui se pode dizer de maneira tão resumida que tem a função 
de publicar boletins e mais um pouco, para além do sumário, umas 
cadernetas e alguns cartões, algo que bem analisado tudo fi ca demasiado 
pouco, ou seja, são muitos directores e administradores mais o PCA 
na Imprensa Nacional para gerirem apenas esses pequenos artigos.

Há questões mais sérias neste país que poderiam muito bem ser 
geridas pela imprensa e jamais constituírem os problemas que têm 
chovido torrencialmente sobre o Estado moçambicano, e dessa 
mudança esperamos que se esteja a tratar de algo muito para além 
de um prémio de consolação ou então de relações de camaradagem, 
na verdade esperamos que o presidente tenha notado o quão potente 
é aquela instituição e se tenha empenhado em indicar, para o topo 
da sua direcção, um indivíduo capaz de fazer a Imprensa Nacional 
produzir à altura, pois a esperança é a última que morre, verdade é que 
muitas vezes esperançámos, e dessas tantas vezes maior parte delas 
continuamos à espera até hoje, triste, a verdade é que a esperança, ainda 
que seja a última, também morre, que não seja desta, esperançamos.

Como pode o manual do aluno, por exemplo, aguardar por 
importações por via de privados, sem qualifi cação ainda para tamanha 
responsabilidade, quando existe uma coisa da categoria da imprensa? 
Como pode o INATRO remeter-se a um jugo humilhante com privados 
para impressão de cartas de condução, quando existe a Imprensa 
Nacional, mas que paradoxo, uma imprensa que não pode imprimir.

Enfi m, a imprensa é só um detalhe em tudo que nos abisma, não é, 
na verdade, o nosso assunto, a nossa desilusão é muito maior, a forma 
desorganizada com que se organiza questões candentes da nação é de 
salivar de nervos, a forma apátrida pela qual se dirige o país confunde-
se com uma sabotagem governamental. Nada se leva a sério, até mesmo 
o que depende da terra, por exemplo, o país não produz, triste. Recursos 
minerais nesse país são explorados de forma tão singular como se 
fossem perder se o fi zessem pela via estatal e não só, o business de 
tais recursos é tão levianamente tratado que esses dirigentes não se 
importam que isso não benefi cie Moçambique e os moçambicanos, 
terrível, isso é um bando de terroristas e não um governo.

Falando mesmo  em terroristas, o Ministério da Defesa não tem 
um mínimo de patriotismo a ponto de ter no seu seio dirigentes 
capazes de vender para a morte os seus co-cidadãos, patriotas, 
entregar posições para uma festa mortal pelos insurgentes, 
negociar órgãos de cidadãos que morreram pela pátria, mas é o 
abismo do terrorismo, portanto a Imprensa Nacional é só uma 
gota neste oceano da desgraça ondulada por Filipe Nyusi e outros.

Este país tem até difi culdade de terminar com o brilho de projectos 
quaisquer de sua autoria ou de seu interesse, jamais termina 
efectivamente, acaba sempre aos farrapos, o de Filipe Nyusi, então, 
é absolutamente irresponsável, diz o que não se devia dizer, e ao 
desdizer é ele próprio com a mais lavada cara, como se tal povo fosse 
constituído um harém de seus animais de estimação, valha-nos Deus, 
por favor demitam-se. Nenhum povo merece um governo tão marginal.

Um governo Marginal
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LUIS AUGUSTO MEDEIROS 
RUTLEDGE

ANALISTA DE GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA

A crise ener-
gética ex-
posta ao 
mundo no 
último ano 

fez crescer o interesse por re-
giões produtoras que ao lon-
go dos últimos anos não pos-
suíam relevância geopolítica 
no cenário energético euro-
peu. A África, outrora extre-
mamente estratégica para os 
países do Mediterrâneo, está 
a tornar-se um actor mais 
expressivo neste rearranjo 
da geopolítica energética.

Observamos, ao longo de 
2022, os líderes europeus em 
busca de algumas soluções 
para atenuar a insegurança 
energética do continente. O 
aumento da produção do Mar 
do Norte e as novas plantas 
de regaseifi cação de gás na-
tural liquefeito (GNL) na 
Alemanha diminuirão par-
te da demanda por gás, mas 
não preencherão completa-
mente a malha de gasodutos 
alimentada pelo gás russo.

Líderes africanos sabem 
que o momento é ideal para 
o desenvolvimento de pro-
jectos de petróleo e gás em 
todo o continente. A África 
tem participação em quase 
20% das importações de gás 
natural da Europa, sendo o 
norte do continente possui-
dor de infra-estrutura estraté-
gica para aumentar o fl uxo de 
gás para a Europa. Os gaso-

dutos Maghreb-Europe Gas 
(MEG), Medgaz, Transmed 
e Green Stream alimentam a 
Península Ibérica e o sul da 
Itália, quando factores polí-
ticos internos não interferem 
no trânsito de óleo e gás.

Alguns países africanos 
saíram na frente e estão se 
movimentando. Argélia, Ní-
ger e Nigéria estão compro-
metidos com a construção 
do Gasoduto Transsariano 
(TSGP). A parceria envol-
ve a capacidade argelina na 
infra-estrutura e forte pro-
dução de 30 bilhões de me-
tros cúbicos de gás natural. 
Níger será um país trânsito, 
similar ao desempenhado por 
muitos anos pela Ucrânia. O 
grande obstáculo ao sucesso 
deste gasoduto é a região do 
Sahel, onde grupos rebeldes 
se opõem ao projecto. Ata-
ques islâmicos se tornaram 
uma preocupação constante.

Em médio prazo, a Eu-
ropa deverá substituir os 
combustíveis fósseis, mas 
qualquer transição energéti-
ca exigirá das actuais fontes 
fósseis uma grande partici-
pação. E, os países africanos 
podem se benefi ciar através 
de contratos longos que per-
mitam aumentar a capacida-
de de produção e transporte 
de óleo e gás. Os contratos 
a longo prazo serão funda-
mentais. O Catar, principal 
fornecedor de gás do Oriente 

Médio, está a exigir acordos 
de 20 anos aos europeus e 
os países produtores africa-
nos devem seguir o exemplo. 

Outra importante questão. 
Mesmo sendo um continen-
te com diversos recursos de 
energias renováveis, o fac-
to é que, em meio às brigas 
geopolíticas globais, o con-
tinente africano precisa de-
senvolver seus recursos de 
energia fóssil para atender às 
suas necessidades de desen-
volvimento socioeconómico.  

O desafi o de equilibrar 
o desenvolvimento susten-
tável e obter crescimento 
económico através de fontes 
poluentes pode parecer sem 
sentido. Todavia, a produção 
de gás natural irá fi nanciar a 
implementação de novas tec-
nologias de energia limpa.

Em um continente em 
que cerca de 500 mil pesso-
as precisam de electricidade 
contínua, sem interrupções 
abruptas, o gás natural será 
fundamental para o alívio 
energético africano. Portanto, 
investimentos em reservas de 
gás e exportações frequen-
tes de GNL já são realidade. 
Contratos de longo prazo 
com a forte presença de in-
vestimentos chineses no Nor-
te da África e compromissos 
de envios para a Europa fo-
ram estabelecidos em 2022.

Neste contexto, Nigéria 
e Moçambique se destacam. 

Hoje, estes dois países con-
tribuem com mais de 60% 
da produção diária de gás 
natural dos reservatórios afri-
canos. E, com o aumento de 
produção dos reservatórios 
da Mauritânia e de Sene-
gal a capacidade de produ-
ção poderá atingir números 
sufi cientes para atender o 
mercado interno e se solidi-
fi car no mercado europeu. 

Com o seu primeiro car-
regamento de GNL realiza-
do em Novembro de 2022, 
Moçambique ganhou impor-
tante destaque na concor-
rente geopolítica energética. 
E, não somente por cau-
sa de suas reservas de gás.

A intenção do gover-
no britânico em fi nanciar 
o desenvolvimento de um 
projecto de GNL em Mo-
çambique quase não sai do 
papel. Alguns órgãos de ac-
tivismo climático contrários 
ao projecto, alegando rup-
tura britânica ao Acordo de 
Paris, tentaram inviabilizar, 
na justiça britânica, a con-
tinuidade do acordo entre o 
Reino Unido e Moçambi-
que. O projecto, para o bem 
de Moçambique, foi adiante.

Este evento isolado é uma 
sinalização da crescente cor-
rente contrária à continuida-
de do uso de fontes fósseis 
no continente europeu. Uma 
parcela política da Europa e 
da sociedade civil está em 

busca de alternativas ener-
géticas limpas através de 
projecto de hidrogénio ver-
de. Portanto, agora é o mo-
mento ideal para os países 
africanos ocuparem o lugar 
que o gás russo deixou. Re-
alizar contratos de longo 
prazo, conter insurgências 
internas e aumentar a infra-
-estrutura de escoamento de 
óleo e gás se tornou urgente.

Espera-se que o direi-
to da África, de desenvol-
ver seus vastos recursos 
naturais, seja preservado 
e que a oportunidade seja 
transformada em benes-
ses para o povo africano.

* Luís Augusto Medeiros 
Rutledge é engenheiro de 
petróleo e analista de Geo-
política Energética. Mem-
bro Consultor do Observa-
tório do Mundo Islâmico 
de Portugal e Membro do 
CERES - Centro de Estudos 
das Relações Internacionais. 
Possui MBA Executivo em 
Economia do Petróleo e Gás 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e Pós-graduando em Rela-
ções Internacionais pelo Ib-
mec. Actua como colunista 
e comentarista de geopolíti-
ca energética do site Mente 
Mundo Relações Internacio-
nais. Colaborador de colunas 
de petróleo, gás e energia em 
diversos sites da área. Con-
tacto: rutledge@eq.ufrj.br

A África e sua relevância na 
geopolítica do gás natural 
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Psicólogos apelam a importância de os pais evitarem 
tabus na conversa com os filhos, dizer as coisas com o seu 
próprio nome e como elas são. Segundo sustentam, quando 
os pais inventam respostas para esquivar ou fugir de certos 
constrangimentos faz com que a criança investigue ou tenha 
curiosidade de experimentar o que foi dito a não poder fazer.

Mais ainda, 
a p e l a m 
a estes 
(pais) a 
abando-

narem certos comportamentos 
negativos na criação de seus fi-
lhos, condutas fortemente liga-
das à sua imagem pessoal e ao 
modo pelo qual foram criados.

Segundo a psicóloga Cel-
ma Ricardo, há necessidade 
de intervenções cognitivo-
-comportamentais para ajudar 
os pais a discriminarem seus 
sentimentos negativos ante-
riormente aprendidos, redu-
zindo a intensidade da culpa, 
da raiva, da vergonha e da au-
topiedade, possibilitando que 
reestruturassem os comporta-
mentos em relação aos filhos.

Ao mesmo tempo chama 
a atenção para que os pais re-
pensem um pouco na edução 
dos seus filhos, não deixar as 
suas responsabilidades a de-

mais pessoas, principalmen-
te para os professores, que 
não é sua função de educar as 
crianças, mas sim monitorar.

De acordo com Celma Ri-
cardo, os pais exercem um 
papel essencial no processo 
que começa a ser desenvol-
vido nos primeiros anos de 
vida. É durante a infância que 
os filhos aprendem sobre o 
que é certo e errado, conhe-
cer os valores morais, desen-
volvem crenças e princípios.

“Um pai, além de provedor 
da família, é importante que seja 
educador, conselheiro, amigo e 
acima de tudo ser exemplar na 
sua família. Uma criança que 
será um futuro adulto deve es-
tar engajada com capacidade 
do aprendizado, regras básicas, 
condições para estar numa so-
ciedade que há obrigações que 
se deve cumprir”, enfatizou.

“É preciso que os pais po-
tencializem as crianças de modo 

a ultrapassar qualquer barreira”
Por outro lado, a psicó-

loga clínica, Geraldina Lan-
ga, referiu que o objectivo de 

educar e ensinar é de extrair 
e potencializar indivíduo de 
forma a enfrentar e saber estar 
em qualquer situação da vida.

Segundo avançou a nossa 
entrevistada, os pais têm um 
papel crucial na educação, in-
dependentemente da rotina que 
a vida lhes impõe não podem, 
deforma alguma, faltar ou estar 
presente na vida dos seus filhos.

Geraldina Langa explicou 
que a pessoa responsável pela 
criança na ausência dos pais 
deve ser orientado pelos pro-
genitores, assim os mesmos 
podem participar de forma ac-
tiva. “Se eu oriento o cuidador, 
logo estará cumprindo as mi-
nhas diretrizes de educação”.

Avançou, igualmente, que 
os filhos herdam característi-
cas genéticas dos seus proge-
nitores, porém há que ter em 
conta este aspecto ao projectar-
mos sonhos e desejos sobre as 
nossas crianças e salvaguardar 
os seus interesses e sonhos.

Na sua explanação, a fonte 
disse que não é recomendável 
que os pais determinem taxati-
vamente o que os filhos devem 
ser em termos profissionais. 
No entanto, devem orientar e 
respeitar assim as suas espe-
cificidades como um ser úni-
co na sua totalidade; pois, do 
contrário, estariam os pais a 

sujeitar as crianças a um sofri-
mento e pressão psicológica. 

Contudo, é preciso ter 
em conta que o papel de edu-
car não se restringe apenas 
aos progenitores, mas todos 
aqueles que assumem na ín-
tegra a responsabilidade so-
bre a criança, e também é ne-
cessário dotar de medidas de 
reforço positivo desde a pri-
meira instância, disse a fonte.

Para Sónia Rafael, mãe de 
dois filhos, o papel dos pais é 
ensinar boas práticas de modo 
a que os filhos estejam prepa-
rados com as exigências da 
sociedade, disse e acrescenta, 
os nossos filhos não estão no 
seio da sociedade porque es-
tes fogem bastante dos ensina-
mentos dos seus progenitores.

Contou que nenhum pai 
educa mal os seus filhos, o que 
faz com que os mesmos se des-
viem dos ensinamentos são os 
aparelhos electrónicos. Acres-
centa, eu tenho replicado o 
esforço e os ensinamentos que 
me foram transmitidos na sua 
infância pelos meus pais e avós.

Avançou, igualmente, que 
as crianças actualmente são 
bastante voluntárias e curio-
sas, é importante que os pais 
façam o acompanhamento e 
transmitam os valores e regras 
para terem um futuro próspero.

Psicólogos advertem pais a evitarem 
tabus na comunicação com os seus filhos

crizalda Vilanculos
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“Freddy” enfraqueceu mas 
não deixou de fazer estragos

Desde a entrada do ciclone “Freddy” ao canal de Moçam-
bique na passada quarta-feira, que foi dada como tempestade 
tropical moderada, intensificou-se passando para a categoria 
de tempestade tropical na quinta e sexta-feira. A situação 
agravou-se condicionando o estado do tempo com chuvas 
muito fortes, ventos ate 110 km/h e rajadas ate 150 km/h. 

Outrora, mes-
mo tendo 
sido consi-
derada uma 
t e m p e s t a -

de severa, no fim da tarde de 
sexta-feira, alguns especialis-
tas afirmaram que apesar da 
intensificação, o pior já terá 
passado e consideraram que 
este já terá enfraquecido.  

Segundo Manuel Francis-
co, representante do INAM, 
ao falar de uma tempestade 
enfraquecida, existe um padrão 
que, para atingir tempestade 
moderada tem um determi-
nado grupo linear de ventos, 
sendo estes classificados de 
63 a 88 km/h, ao passar de 88 
km/h até 117 km/h é considera-
do tempestade tropical severa, 
de 117 a 212 km/h é conside-
rado ciclone tropical intenso. 

Acrescenta que até a actua-
lização das 4 horas de quarta-
-feira, o INAM previa que 
“Freddy” entrasse como ciclo-
ne tropical, a noite favorecia 
esta previsão, contudo o ciclone 
tem uma particularidade, é um 
sistema que evolui consoante 
as condições que for encontrar 
no local, significa que duran-
te a sua introdução encontrou 
condições que favoreceram 
para o seu enfraquecimento, 
ao invés de entrar como tem-
pestade tropical, entra como 
tempestade tropical severa. 

“Ao entrar no continente 
moçambicano, no caso de en-
trar em atrito com o solo, ele 
reduz ainda mais a sua inten-
sidade, ele perde a sua força, 
porque a sua fonte é o ocea-
no, então entrando em atrito 
com as águas quentes, ele vai 
reduzindo a sua intensida-
de”, disse Manuel Francisco. 

Antes de este fenómeno 
aproximar a costa tivemos mui-
ta chuva, este evento contribuiu 
bastante para o enfraquecimen-
to deste ciclone. Acrescenta 
ainda que o pior já passou, em 
termos de quantidade de ven-
to, contudo se ele perde essa 

componente “vento” ele ganha 
a componente “precipitação”. 

“Posso dizer que agora va-
mos enfrentar vários problemas 
com precipitação, ele perde a 
corrente vento, mas ganha o 
domínio da precipitação, por-
tanto, neste momento vai dar 
muita precipitação na zona 
de Inhambane, alguns pontos 
de Gaza, Manica e Sofala”. 

A Cidade da Beira, na úl-
tima sexta-feira, caracterizou-
-se por um ambiente estável, 
assim como outras regiões 
daquele ponto do país, com 
excepção de alguns distritos 
como Machanga e Chibabava, 
que se registou alguma preci-
pitação com ventos não muito 
fortes, como estava previsto. 

De salientar que naquela 
sexta-feira muitos munícipes 
não se fizeram aos seus postos 
de trabalho porque já tinham 
uma previsão de muita chuva 
e vento. Os munícipes procu-
ravam manter-se em locais se-
guros para evitar que o ciclone 
entrasse com muita força, por-
que a experiência que carregam 
na Cidade da Beira é bastante 
triste, por ter que enfrentar um 
fenómeno similar ao IDAI.

Importa referir que até a 
noite da mesma sexta-feira a 
Cidade da Beira não registava 
chuva nem vento, o cenário era 
calmo, mas ainda existia receio 
por parte de alguns. Naquele 
ponto não houve, até sexta-fei-
ra, registo de vítimas mortais ou 
danos matérias avultados, ape-
nas a preocupação com a inun-
dação causada pelas chuvas. 

Agostinho Vilanculos, hi-
drólogo e também Director 
Nacional Adjunto da Direcção 
Nacional de Gestão de Recur-
sos Hídricos, que falou a partir 
de Gaza, disse que é importante 
que os moçambicanos come-
cem a dominar a questão do 
clima de Moçambique, pois 
temos um clima que é tropi-
cal húmido e duas estacões 
distintas (húmida e a seca). 

“Agora estamos na estacão 

silVino Miranda

A passagem do ciclone 
Freddy por Moçambique foi 
mais suave do que se pre-
via, mas mesmo assim dei-
xou um rastro de danos a 
infra-estruturas como água, 
saneamento e até o funciona-
mento de escolas e hospitais.

No fim-de-semana, mora-
dores das províncias de Mapu-
to, Inhambane e Sofala conta-
ram com apoio das agências da 
ONU, incluindo o Unicef, que 
despachou uma equipa ao local 
como parte das preparações.

As agências da ONU con-

tinuam no terreno a fazer o le-
vantamento para prestar apoio 
as populações. O Instituto Na-
cional de Meteorologia, INAM, 
alerta que a tempestade tropical 
moderada Freddy enfraqueceu 
e passou a depressão tropical, 
um estágio menos arrasador.

Nesta entrevista à ONU 
News, no sábado, o meteorolo-
gista do INAM, Acácio Tembe, 
afirma que, apesar de enfraque-
cido, o sistema ainda se faz sen-
tir na província de Inhambane.

“Neste momento ele ainda 
está sobre Inhambane e já está 

como depressão tropical, os 
ventos são mais fracos, estamos 
a falar de 35 km/h, já não são 
ventos destrutivos, mas estes 
sistemas sempre que diminuem 
a velocidade de vento, aumen-
tam a quantidade de precipi-
tação, é por isso que na nossa 
previsão estamos a informar a 
ocorrência de muita chuva para 
a região no interior de Inham-
bane, Manica e a parte de norte 
de Gaza, nos distritos consi-
derados áridos e semiáridos.”

As agências das Nações 
Unidas estão em prontidão 

húmida e quero apelar que os 
nossos compatriotas acompa-
nhem tudo que vai acontecer, 
quando estamos no início da 
época chuvosa, o cidadão tem 
que acompanhar e ver o cli-
ma de Moçambique”, acon-
selhou Agostinho Vilanculos. 

Apesar de este fenómeno 
tomar rumo para algumas pro-
víncias do sul (Gaza, Inham-
bane, Manica), a autarquia de 
Quelimane também tem sofrido 
com chuvas, resultante daquele 
fenómeno, desde a entrada de 
Freddy, a autarquia de Queli-
mane tem medido esforços para 
que o pior não aconteça e esta 
preparada para responder as 
possíveis causas do fenómeno. 

Até o dia 24 de Fevereiro, 
em virtude do Ciclone Tropical 
Freddy, no Município de Queli-

mane, houve registo de algumas 
ruas que ficaram intransitáveis, 
sendo 2 no Posto Administrati-
vo Numero 2, 3 ruas no Posto 
Administrativo 3 e 2 no Posto 
Administrativo Numero 4. Fo-
ram também registadas inun-
dações urbanas no Bairro San-
tagua, Aeroporto, Acordo de 
Lusaka e Bairro Mariana, como 
impacto destas inundações, 
23 famílias foram afectadas.

O coordenador Técnico 
Municipal de Gestão de cala-
midades, Plácido Sabonete, 
refere que, apesar deste regis-
to, não foi necessário activar 
os centros de acomodação, 
pois os impactos foram consi-
derados moderados, uma vez 
que a vida destas pessoas não 
foi afectada de forma signifi-
cativa, o que não exigiu algu-

ma assistência da edilidade. 
Para este acaso, esta sen-

do feito um trabalho de moni-
toria da situação desta famí-
lias, pelos Comités Locais de 
Gestão de Riscos e Desastres 
dos bairros em referências.

Face ao ocorrido, cabe sa-
lientar a prontidão do Conselho 
Técnico de Gestão de Desastres 
Municipal e dos Comités Local 
de Gestão de Riscos e Desastre, 
em responder de forma eficien-
tes as exigências da situação, 
acrescenta Plácido Sabonete.

Ressaltar que, até a tarde de 
segunda-feira, a cidade de Que-
limane tem registado chuvas 
fortes, mas até o momento nada 
alarmante, e as equipes de res-
gate e salvação daquela autar-
quia já foram activadas em caso 
de qualquer tipo de incidente. 

ONU avaliam resposta após 
passagem do ciclone Freddy
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A chuva que vem 
fustigando a 
província e 
cidade do Ma-
puto durante o 

mes de Fevereiro está a fazer estra-
gos em vários bairros da capital e 
não só. Na cidade de Maputo, por 
exemplo, varias casas e ruas fica-
ram inundadas e intransitáveis, e 
muitas familias convivem com as 
águas dentro das suas residências 
ou mesmo tiveram que as aban-
donar por estarem submersas. 

Para ficarmos com um ideia 
clara do que se vive nos bairros 
municipais da cidade de Maputo, 
por exemplo, a nossa reportagem 
foi ver de perto o drama que se 
vive no bairro de Maxaquene “C” 
e no bairro de Hulene “A”, onde 
as pessoas, quando viram a nossa 
reportagem, ficaram mais furio-
sas. Disseram-nos que estávamos 
a lhes fazer falar para depois não 
terem solução, pois clamam de 
apoio do município e não têm.

No bairro de Maxaquene 
“C”, visitamos a bacia constru-
ída pelo município como meio 
alternativo para a retenção das 
águas das chuvas durante a épo-
ca chuvosa, que transbordou 
e consequentemente inundou 
a rua e casas circunvizinhas.

Depois de ver a situação ten-
tamos saber dos afectados o que 
o município teria feito, pois há 
poucos dias esteve naquela zona 
o presidente Eneas Comiche, ao 
que nos disseram “nos queremos 
que o município venha bombear 
a água que está na bacia para po-
demos estar a salvos nas nossas 
casas, porque a maior quantidade 
que encheu as nossas casas veio 
daquela bacia que transbordou”, 
disseram alguns residentes que 

não quiseram dar cara. Segun-
do nossos entrevistados, “são 
mais de dois quarteirões naque-
le bairro que estão cheios de 
água que devia ser bombada”.

A nossa reportagem foi ver 
outro drama vivido pelos muní-
cipes do bairro de Hulene “A”, 
concretamente nas ruas 1 a 9. 
Neste local, outros tiveram que 
abandonar as suas casas e ou-
tros estão a viver com as águas 
da chuva dentro das suas casas. 
A situação naquele bairro é tão 
lamentável porque muitas casas 
estão cheias de água e viraram 
tanques de reprodução do peixe 
barba, vulgarmente conhecido 
como peixe preto, que dentro de 
poucos dias será pescado, pois 
muita gente gosta e consome.

Naquele bairro, a nossa repor-
tagem conversou com alguns resi-
dentes e quase que teve a mesma 
resposta, ou seja, “o município não 
faz nada por nós e nem nos apro-
xima para nos dar apoio ou mes-
mo para nos consolar”, disseram.

São mais de sete quartei-
rões inundados e, segundo nos 

disseram, ainda não tiveram ne-
nhum apoio. “Nós precisamos 
de apoio porque também fica-
mos sem nada, mas ninguém nos 
aproximou ainda”, reclamaram.

Entretanto, segundo os ser-
viços metrológicos, a chuva vai 
continuar a cair por mais tempo. 

 Calanga isolado 

O problema causado pela 
chuva não é apenas da cidade de 
Maputo ou mesmo do distrito de 
Boane, na província de Maputo, 
é também do distrito da Manhiça.

Este distrito tem alguns pos-
tos administrativos que entram 
na historia, como a zona 3 de 
Fevereiro, que habitualmente é 
afectado, mas também o posto ad-
ministrativo de Calanga, que está 

isolado do resto do pais e de tudo. 
Para se chegar a Calanga 

atravessa-se as machambas do 
canavial da empresa açucareira da 
Maragra, que ocupa grandes ex-
tensões de terra para a produção 
de cana-de-açúcar. Porem, as ma-
chambas estão inundadas e a cana 
está submersa, cortando por com-
pleto a ligação do posto adminis-
trativo e a vila sede da Manhiça, 
local onde as populações de Ca-
langa normalmente fazem as suas 
compras para a sua alimentação 
caseira, bem como para o comér-
cio, pois existem pequenos co-
merciantes que abastecem a zona. 
Hoje, ninguém vai ou vem da vila 
sede da Manhiça para fazer com-
pras porque a ligação está cortada.

A estrada que passa do cana-
vial da Maragra não é a única li-
gação com Calanga, existe a liga-
ção através da estrada que vai do 
distrito da Macia, na província de 
Gaza, mas também está cortada. 
Outra saída seria a ligação através 
do posto administrativo de Ma-
chubo, no distrito de Marracuene, 
mas também está cortada devido 
as chuvas que caem. Assim, a 
população de Calanga está numa 
ilha sem saída, pois nenhuma 
embarcação está autorizada para 
desafiar a corrente das águas do 
rio Incomati que já transbordou.

Segundo informações que 
nos chegam daquela zoa da pro-
víncia de Maputo, as populações 
estão sem comida e os poucos 
comerciantes que existem já 
não têm nada nas prateleiras, 
pois não têm como ir a vila da 
Manhiça para fazer compras.

“Estamos a pedir socor-
ro porque em breve havemos 
de morrer a fome”, disseram. 

José Matlombe

Chuva provoca choro e fome nas familias em Maputo
Maputo

para apoiar as populações. O 
exemplo é o Unfpa que já tem 
programado a distribuição do 
apoio, logo após a avaliação 
das necessidades junto com o 
governo, com destaque para 
kits de saúde reprodutiva.

Walter Mendonça Filho, 
representante Adjunto do Un-
fpa, destaca que o apoio vai 
abranger as províncias de 
Maputo, Sofala, Nampula, 
Zambézia e Cabo Delgado.

“Estes elementos incluem 
15 mil kits de dignidade para 
assegurar a higiene pessoal e a 
saúde. Igualmente, o Unfpa está 
a brindar o apoio com aproxi-
madamente 60 tendas que ser-
vem como espaço para provisão 
de serviços médicos, registro 

de pessoas e também com es-
paço seguro para mulheres e 
raparigas e outras pessoas.”

Cerca de 184 pessoas es-
tão abrigadas na Escola Pri-
mária de Cachane, na Cidade 

de Vilanculo. Trata-se de 80 
famílias, das quais 83 crian-
ças, 56 mulheres e 45 homens.

Para o administrador de 
Vilanculo, Galiza Matos, a 
passagem do ciclone Fre-
ddy é descrita como cal-
ma e sem registro de víti-
mas humanas e nem feridos.

“Há arvores e machambas 
perdidas, escolas e centro de 
saúde também parcialmente 
destruídos, inclusive o nosso 
hospital rural de Vilanculo, o 
de maior referência, infeliz-
mente nestas situações tam-
bém vão ocorrendo outros 
males, tal o caso de cidadãos 
que se apoderaram de siste-
mas informáticos, computa-
dores, impressoras, monitores 

e não só, na Escola Primária 
de Mavanza, o que no nosso 
entender é muito mau para 
o que nós já estamos a pas-
sar, que é este sofrimento.”

Em Vilanculo, devido 
ao ciclone Freddy, cerca de 
2504 hectares de culturas 
agrícolas foram destruídas e 
mais de quatro mil crianças 
ficarão temporariamente sem 
aulas, devido a destruição 
total de 33 salas de aulas e 
128 parcialmente destruídas.

Com a passagem do ci-
clone Freddy, Moçambique 
espera receber nove ciclones 
que poderão fustigar o país 
até Abril do corrente ano, sen-
do que cinco podem causar 
consequências arrasadoras.
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Agência Nacional de Desenvolvimento Geo-Espacial 
assume liderança na gestão de dados de todo o território

É preciso acelerar voos de mudança no turismo

O Primeiro-Ministro de Moçambique, Adriano Maleiane, 
empossou, na sexta-feira, dia 17 de Fevereiro, a nova Direc-
tora-Geral da Agência Nacional de Desenvolvimento Geo-
-Espacial (ADE), Odete Semião.

A ADE é um 
o r g a n i s m o 
tutelado pelo 
ministro dos 
Transportes 

e Comunicações, criado em 
2020 com o objectivo de pro-
mover boas práticas de plani-
ficação do território nacional, 
bem como gerir a Rede Nacio-
nal de Informação Geográfica, 
uma plataforma online que 
permite ter acesso a dados ac-
tualizados dos vários sectores, 
fazer análise espacial e desen-
volver ferramentas tecnológi-
cas para tomada de decisões. 

Durante a cerimónia de 
tomada de posse, o Primeiro-
-Ministro referiu o facto de o 
Governo querer maximizar a 
eficiência no planeamento e 
tomada de decisões com base 
em evidências geo-espaciais. 
“É assim que esperamos que a 

ADE assuma o papel de lide-
rança ao nível de gestão de da-
dos, informação e conhecimen-
to geo-espaciais para apoiar 
na formulação de políticas 
públicas, planeamento e im-
plementação de programas es-
truturantes do nosso país”, afir-
mou, ainda, Adriano Maleiane.

Para o seu mandato, Odete 
Semião pretende transformar a 
ADE numa “Agência robusta, 
bem como conceber os instru-
mentos normativos que vão 
permitir que seja funcional e 
responda aos propósitos para 
a qual foi criada”. Segundo a 
Directora-Geral da ADE, a sua 
missão passa ainda por “ma-
ximizar a eficiência no plane-
amento e tomada de decisões 
com base em evidências, pro-
porcionar uma visão holísti-
ca das questões que afectam 
as comunidades e melhorar 

a monitoria dos indicadores 
de desempenho do Governo”.  

Mestre em Administração 
Pública e Licenciada em Me-
dicina Veterinária com mais de 
28 anos de experiência na Ad-
ministração Pública, Odete Se-
mião tem liderado, ao longo do 
seu percurso profissional, várias 
áreas com foco na promoção de 
investimentos, desenvolvimen-
to de negócios, análise de pro-
jectos e facilitação de ligações 
empresariais entre PME e pro-
jetos corporativos. Tem, ainda, 
uma vasta experiência de admi-
nistração, liderança, gestão de 
recursos financeiros e huma-
nos, bem como na elaboração, 
implementação e monitoria de 
projectos de desenvolvimen-
to  sócio-económico integral. 

De 2011 até à data da sua 
nomeação, coordenou o Pro-
grama de Desenvolvimento Es-
pacial - Agência de Desenvol-
vimento Geo-Espacial, unidade 
responsável pela promoção das 
Iniciativas de Desenvol-
vimento Espacial (IDEs).

Apesar da mu-
dança deriva-
da de medidas 
de aceleração 
e c o n ó m i c a 

em curso anunciadas pelo chefe 
do estado, os turistas que entram 
e saem em Moçambique para 
usufruir das praias, parques na-
cionais e oportunidades de negó-
cios estão aquém do desejável e 
do potencial que o país oferece. 

Na verdade é um paradoxo 
do continente que viu número de 
entradas de turistas internacionais 
a duplicar nas últimas décadas e a 
receita mais do que triplicar, ge-
rando mais de 47 mil milhões de 
dólares e um contributo em cerca 
de 3.9 % no ano findo, ao que se 
junta o seu peso nos 10,4% do 
produto interno bruto mediante 
o contributo com uma receita de 
8,8 bilhões de dólares, gerando 
319 milhões de empregos, tal 
como indica a pesquisa World 
Travel and Tourism Council, na 
sua sigla WTTC, sobre o impacto 
económico do sector do turismo.

De acordo com o estudo, 
esse sector é responsável por dar 
emprego a 1 em cada cinco no-
vos postos de trabalho criando 
no mundo, seguido pelo sector 
de saúde e serviços financeiros.

A organização revela que a 

saúde contribui com 3,1%, TICs 
1,7%, serviços financeiros 1,7%. 
Na investigação da WTTC sa-
lienta um dado interessante e 
indica que 71,2% dos gastos 
com o turismo á nível global são 
provenientes de turistas nacio-
nais, o que demonstra a impor-
tância por turismo doméstico.

Indicadores a terem em con-
ta para essa análise existe o peso 
da aviação civil no turismo e nos 
últimos anos chegou a contribuir 
em 4 bilhões de dólares da econo-
mia mundial, o que equivale a 4% 
do PIB global, cerca de 300 vezes 
mais do que é gerado em toda eco-
nomia moçambicana num só ano.

Moçambique, como qualquer 

outro mercado, tem itens e com 
um peso específico na estrutura 
de custos dos operadores, nome-
adamente combustíveis, aluguer 
de aeronaves, manutenção, segu-
ros, taxas de sobrevoo, taxa de 
aterragem, handlings, mão-de-
-obra, formação e outros serviços. 

Tais indicadores, ainda se-
gundo o estudo, influem bastan-
te no preço final dos bilhetes, 
porque as variações cambiais, 
inflação e as taxas de juros do 
mercado são demasiado elevadas.

De igual modo, Moçambique 
tem dois milhões de passageiros, 
enquanto África do Sul está acima 
dos 18 mil milhões de passageiros.

Quanto maior for o merca-

do, maior é a escala de usuário 
de serviços, o que conta para 
um bilhete de avião mais barato.

Outros factores que colocam 
dificuldades para o país tem a ver 
com o tamanho, idade das aero-
naves, sendo que quanto maior e 
moderno a aeronave for, menor 
serão os custos associados e as 
condições para operar no país por 
ter aeronaves envelhecidas com 
custos altos de manutenção, as-
sistência técnica débil, preços de 
peças e sobressalentes elevados.

Numa altura em que a le-
gislação oleou a porta para uma 
possibilidade a abrir-se a novos 
“players”, o que promove a con-
corrência de qualquer actividade, 

precisa-se de dar uma formação e 
de uma correcta prossecução dos 
objectivos e dos níveis de qualida-
de de que o país tem para oferecer.

“ Temos aeronaves suficien-
tes para o que aí vem? Se não, 
temos que colocar os planos em 
marcha e já estamos a fazer atra-
vés de parcerias”, disse João Pó 
Jorge, director-geral da Linhas 
aéreas de Moçambique, falan-
do da necessidade de fluidez na 
movimentação com a chegada de 
mega-projectos e impõe volumes 
enormes e níveis de exigências 
com certificações nacionais e in-
ternacionais e auditorias sem as 
quais não seremos capazes de res-
ponder ou servir os megaprojetos.

Apesar de tudo, o turismo 
vai colher frutos nesse gran-
de impulso, fazendo com que 
o país economicamente crie 
serviços e gere turismo inter-
no em quantidade e qualidade.

No quadro descritivo, o sector 
da aviação civil de Moçambique 
é de algum optimismo, sobretu-
do no que tange as novas rotas, 
partilha de códigos e descentra-
lização de hubbies, redução do 
tempo de viagem e de retenção 
nos aeroportos, sobretudo quan-
do já foi aprovado a decisão de 
Yamossovro, que visa liberar o 
mercado de transporte africano.
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*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

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

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

O médico investigador Eduardo Samo Gudo é o novo 
Diretor-Geral do Instituto Nacional de Saúde, tendo sido em-
possado esta quarta-feira, pelo Primeiro-ministro, Adriano 
Maleane. Samo Gudo, que era Director-geral adjunto do INS 
desde 2018, sucede a Ilesh Jani, que recentemente foi nomea-
do Vice-Ministro da Saúde.

Na mesma 
c e r i m ó n i a 
foi nomea-
da e empos-
sada Sofia 

Viegas para o cargo de Direc-
tora-geral Adjunta do INS.

Na ocasião, o Primeiro-
-ministro, Adriano Maleane, 
destacou a necessidade de 

continuidade do investimen-
to no fortalecimento institu-
cional nas áreas de compe-
tência do Instituto Nacional 
de Saúde, com vista a manter 
o papel chave da instituição 
na resposta às ameaças de 
saúde pública actuais e fu-
turas. Igualmente, convidou 
os empossados no sentido de 
contribuírem para o fortale-
cimento do sistema nacional 

de saúde, tendo em vista o 
alcance dos Objectivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável no domínio da saúde.

Eduardo Samo Gudo 
é licenciado em Medicina 
Geral (2003) e doutorado 
em Imuno-retrovirologia 
(2012). Após o doutoramen-
to, cumpriu 2 programas 
de pós-doutoramento (Jú-
nior e Sénior) em doenças 

virais emergentes pelo Eu-
ropean Foundation Initiati-
ve into African Neglected 
Tropical Diseases na Ale-
manha (2012 a 2015 e 2015 
a 2018, respectivamente).

Samo Gudo possui 20 anos 
de carreira ao serviço do INS 
e antes da presente nomeação 
ocupou os seguintes cargos: 
Director-geral Adjunto do 
INS (2018 a 2023), Director 
Científico do INS (2014 a 
2018) e de Chefe do Depar-
tamento da Rede de Labo-
ratórios e Serviços de Refe-
rência no INS (2010 e 2014).

Refira-se que, actual-
mente, Samo Gudo preside o 
Comité Técnico Regional do 
África CDC, o órgão de acon-
selhamento dos Ministros da 
Saúde da região, e foi mem-
bro do Comité da OMS AFRO 
para eliminação/pre-elimina-
ção da transmissão vertical 
do HIV entre 2016 e 2018.

Sófia Viegas é Bióloga e 
Doutorada em Ciências Mé-
dicas pelo Instituto de Ka-
rolinska, Suécia. Possui 17 
anos de carreira ao serviço 
do INS. Até a sua nomeação, 
Sofia Viegas ocupava o cargo 
de Directora Nacional de La-
boratórios de Saúde Pública, 
e entre 2015 a 2018 desem-
penhou as funções de chefe 
do Departamento de Rede de 
Laboratórios e Serviços de 
Referência, ambos no INS.

Primeiro-Ministro empossa novo 
Director-Geral e Directora-Geral Adjunta do INS
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No leito do grande rio
Maningue Magic é distinguida com o Prémio 
Revelação na 1ª Gala de Media e Marcas do Media Club

O canal Maningue Magic foi distinguido, na noite do 
dia 23 de Fevereiro, durante a primeira gala de Media e 
Marcas do Media Club, com o Prémio Revelação do ano 
2022. Trata-se de uma iniciativa inédita em Moçambique, 
que visa estimular e celebrar o profissionalismo, excelên-
cia, ética e cidadania no sector da comunicação social.

A p r e m i a ç ã o 
acontece num 
contexto em 
que o Manin-
gue Magic ce-

lebrou, no mês passado, o primei-
ro ano de existência. Telenovelas, 
séries de ficção, reality shows, 
music shows, magazines de lifes-
tyle e de sociedade foram os con-
teúdos locais de aposta do canal. 
Além de oferecer entretenimento 
com qualidade internacional aos 
telespectadores da DStv (posição 
503) e GOtv (posição 19), tem 
contribuído para o crescimento 
das indústrias culturais e criativas 
moçambicanas impactando em 
larga escala na cadeia de valores 
baseada no talento e nas habilida-
des artísticas dos produtores, com 
a capacidade de geração de empre-
go e mais receitas para o Estado.

 “O conteúdo nacional está 
num momento excelente e (o 

prémio) é prova do reconheci-
mento do diferencial compe-
titivo que o Maningue Magic 
trouxe no sector da comunicação 
social e das indústrias culturais 
e criativas moçambicanas. É, 
com certeza, um grande orgulho 
para nós (MultiChoice Group)”, 
disse João Ribeiro, Director 
do Canal Maningue Magic.

 Ribeiro agradeceu aos teles-
pectadores pela audiência e às 
equipas técnicas e artísticas, aos 
produtores com quem trabalha 
e às equipas de gestão, marke-
ting, comunicações, operações 
e suporte ao cliente que trans-
formaram o sonho de ter um ca-
nal na DStv e GOtv com “cenas 
moçambicanas” em realidade.

 Este ano, o Maningue Magic 
vai impulsionar ainda mais os 
seus conteúdos locais com mais 
novidades e programas de pri-
meira classe. Por exemplo, em 

Janeiro, estrearam: Mix Show 
e O Nosso Casamento Perfeito.

 A primeira gala de Media e 
Marcas do Media Club contou 
com 10 categorias (carreira, ex-
celência, coragem, resiliência, 
inovação, revelação, profundi-
dade, relevância, cidadania e im-
pacto). Durante o evento, houve 
uma sessão especial de prestação 
de homenagem aos fundadores 
da comunicação social moçam-
bicana – seus ícones, vivos e 
falecidos, desde a proclamação 
da independência nacional em 
1975. Trinta figuras históricas 

ou representativas da comunica-
ção social moçambicana foram 
recordadas e homenageadas.

 Sobre o Maningue Magic:
O Maningue Magic é um ca-

nal de entretenimento geral dese-
nhado para a audiência moçam-
bicana, que funciona 24 horas 
por dia. Oferece uma mistura de 
conteúdos produzidos localmente 
(telenovelas, séries, programas de 
música, reality shows, Fashion e 
Lifestyle) que junta a alguns con-
teúdos africanos com a marca e a 
qualidade da M-Net (séries e fil-
mes) e ainda algumas telenovelas 

internacionais que estão a mar-
car a tendência internacional.

 O canal é transmitido 
no pacote Família na DStv 
(posição 503) e no pacote 
Max na GOtv (posição 19).

 A M-Net é uma empresa 
de produção de conteúdos de 
entretenimento (programas 
infantis, desporto, filmes, re-
ality shows) que faz parte do 
grupo MultiChoice. Alguns 
dos seus conteúdos são pro-
duzidos localmente e os outros 
adaptados a partir de forma-
tos internacionais de sucesso.

x

HR Breakfast Club debate gestão de equipas híbridas

Teve lugar, re-
c e n t e m e n t e , 
em Maputo, 
o HR Break-
fast Club, um 

evento que reune, bimestral-
mente, gestores de Recursos 
Humanos, num pequeno-al-
moço, para partilhar experiên-
cias e boas práticas no sector.

O espaço de debate de assun-
tos relevantes de Recursos Hu-
manos, promovido pela Atittude, 
uma empresa especializada em 
soluções de Recursos Humanos, 
que opera em Moçambique, An-
gola e África do Sul, decorreu sob 
o tema “Gestão de equipas híbri-
das – desafios e oportunidades”.   

Trata-se de um conceito 
criado em Angola, em 2022, 
cujo sucesso fez com que, este 
ano, chegasse a Moçambique, 
tendo o Standard Bank se tor-
nado no patrocinador principal 
das próximas cinco edições 
do HR Breakfast Club, a se-

rem realizadas ainda este ano.
A propósito, a directora in-

terina de Pessoas e Cultura do 
Standard Bank, Neusa Nhatsa-
ve, referiu que um dos objecti-
vos desta iniciativa é contribuir 
para o “Objectivo de Desen-
volvimento Sustentável 8 das 
Nações Unidas: trabalho dig-
no e crescimento económico”.

Para Neusa Nhatsave, o 
Standard Bank entende que, para 
liderar a plataforma de oferta de 

serviços financeiros no mercado, 
é imperioso que o banco esteja 
atento para explorar novas for-
mas de alcançar esta realidade: 

“Por isso, apostamos nesta 
plataforma de partilha de sa-
bedoria e de boas práticas de 
gestão de pessoas, com a qual 
contamos sair enriquecidos 
de experiências que vão, cer-
tamente, acrescentar valor na 
forma como gerimos as nossas 
pessoas e como construímos a 

Cultura Standard Bank”, frisou.
Na sua opinião, pessoas e/

ou entidades que se apoiam, 
certamente crescem juntas e 
transformam mentes capazes 
de construir uma sociedade 
mais informada e desafiadora:

“Deste modo, reiteramos que 
investir na realização de cinco 
edições desta plataforma signi-
fica criar cinco oportunidades 
ímpares, para partilhar conhe-
cimentos e experiências, assim 

como para colher o que melhor 
temos em matéria de gestão de ta-
lentos no nosso País”, enfatizou.

Fazendo uma avaliação pre-
liminar, a gestora de Projectos da 
Atittude, Cláudia Opincai, consi-
derou que o HR Breakfast Club 
foi caracterizado por abordagens 
bastante ricas, particularmente 
para esta fase marcada pelos de-
safios impostos pela pandemia do 
coronavírus, em que as empresas 
e instituições adoptaram diferen-
tes formas de trabalho, nomea-
damente, o trabalho híbrido, o 
que constitui um repto para os 
gestores de Recursos Humanos.

Com a realização deste even-
to, segundo indicou a gestora de 
Projectos da Atittude, pretende-se 
criar um espaço onde os gestores 
e técnicos de Recursos Humanos 
possam partilhar experiências e 
práticas, por forma a contribuir 
positivamente para o sucesso 
das empresas onde actuam e no 
seu crescimento profissional.
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No leito do grande rio

A ADPP Moçambique efectuou, na semana finda, a en-
trega oficial, ao Governo da província de Maputo e ao Ins-
tituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres 
(INGD), de 19,5 toneladas de roupa para as vítimas das 
inundações na província de Maputo. O donativo corres-
ponde a 3900 kits de família de 5kg com roupa classificada 
para homens, mulheres e crianças.

No mesmo 
acto, efec-
tuou-se a 
entrega de 7 
mil litros de 

água purificada, oferecidos pelo 
parceiro da ADPP, a Exxon-
Mobil Moçambique Limitada.

O Governador da provín-
cia de Maputo, Júlio Parruque, 
congratulou os esforços que 
a ADPP e seus parceiros têm 
empreendido sempre que há 
catástrofes no país, na provín-
cia de Maputo em particular.

“ADPP está connosco nes-
te momento desafiante em que 
mais de 22 mil pessoas sofrem 
directamente com o impac-
to desta calamidade. O apoio 
em vestuário é de extrema 
importância porque as roupas 
são para conferir dignidade, 
e para recomeçar a vida é um 
apoio muito acertado. Este ges-
to vem conferir aquilo que a 
marca ADPP é, ajudar os mo-
çambicanos a vestirem-se com 
dignidade”, disse o executivo.

Referir que o executivo 

se comprometeu de forma vi-
gorosa em fazer chegar todos 
os donativos àqueles que pre-
cisam, exigindo para tal uma 
gestão transparente e flexi-
bilidade na sua canalização.

No acto da entrega, o repre-
sentante da ADPP, Sebastião 
Mangue, disse que a ADPP 
tem estado a acompanhar com 
preocupação a situação que 
prevalece na província de Ma-
puto, caracterizada pelas inun-
dações e, portanto, não podia 
ficar indiferente à situação.

“Decidimos mobilizar apoio 
junto do nosso parceiro Exxon-
Mobil para solidarizarmo-nos 
com as famílias afectadas, 
prestando o apoio mais urgen-
te através da entrega de roupa 
e água potável,  mesmo reco-
nhecendo que elas carecem de 
tantos outros bens essenciais”.

Para o representante da 
ExxonMobil, Fernando Pe-
gado, o acto representa mais 
uma acção de resposta aos da-
nos humanos e materiais que 
a província de Maputo enfren-

ta na presente época chuvosa.
“Do ponto de vista humano, 

é evidente que as necessidades 
primárias, como o abrigo, ves-
tuário, comida, água potável, 
são as mais prioritárias, por isso 
a ExxonMobil tem colaborado 
com a sociedade civil, demons-
trando a sua compaixão com 
as populações vulneráveis”.

Após a entrega simbóli-
ca, procedeu-se a distribuição 
de parte dos produtos (roupa 
e água) à 86 famílias, corres-
pondente a 396 pessoas que 
se encontram abrigadas no 
centro de acolhimento da Mas-
saca 2, no distrito de Boane. 
Segundo os beneficiários, a 
quantidade de roupa distribu-

ída a cada família vai suprir 
em grande medida a necessi-
dade de roupa, uma vez que 
inclui todas as faixas etárias.

Nicolau Mara, Primeiro Se-
cretário do círculo Massaca 2, 
falando do dia-a-dia do centro 
diz que há suficiência de bens 
alimentícios incluindo água, 
mas há escassez do vestuário.

“Há muita carência de ves-
tuário em toda a população 
porque com as inundações 
muita gente perdeu muita coi-
sa, o vestuário foi levado pela 
água, outra parte da roupa foi 
recuperada, mas depois de ter 
ficado dias na água ficou rota 
e inútil. Apesar de já termos 
tido doação de roupa não foi 

suficiente, mas este apoio vai 
responder a esta necessida-
de primária da população”.

Por sua vez, Tobifute Tsa-
betse, mãe de três filhos, des-
locada do bairro Massaca 1, 
refere-se à falta de roupa para 
toda a família, uma vez que a 
roupa anteriormente distribu-
ída não tenha sido suficien-
te para toda a sua família.

“Estou bastante satisfei-
ta porque na minha famí-
lia sou a única que apanhei 
roupa quando fomos distri-
buídos pela primeira vez, 
agora toda a família vai pu-
der ter roupa porque os kits 
foram pensados para to-
dos os membros da família.

Standard Bank ameniza dor e sofrimento 
dos desalojados pelas cheias em Boane

O Standard Bank 
entregou, sex-
ta-feira, 24 de 
Fevereiro, ao 
Conselho Mu-

nicipal da Vila de Boane, o epicen-
tro das inundações que assolaram 
a província de Maputo, um total de 
15 toneladas de produtos alimen-
tares, de higiene pessoal e uten-
sílios domésticos diversos desti-
nados às vítimas das enxurradas.

A este donativo, acresce-
-se vários outros produtos, entre 
alimentos e roupa, oferecidos 
pelos colaboradores do banco, 
que não mediram esforços para 
contribuir no alívio ao sofri-
mento das vítimas das chuvas.

No acto de entrega, o director 
de Marketing e Comunicação do 
Standard Bank, Alfredo Mucave-

la, referiu que o gesto do banco 
visa minimizar o sofrimento de 
milhares de pessoas, em Boa-
ne, que perderam o que tinham:

“Esperamos que a nossa oferta 

melhore as actuais condições de 
vida e a dieta alimentar dos afec-
tados pelas inundações, até que se 
recomponham dos danos provo-
cados pela intempérie”, disse, re-

alçando o facto de a população ter 
perdido quase tudo, incluindo cul-
turas agrícolas, habitações e bens.

Por sua vez, o presidente do 
Conselho Municipal da Vila de 
Boane, Jacinto Loureiro, indicou 
que o apoio do Standard Bank re-
presenta um grande conforto para 
os munícipes que enfrentam a 
dramática situação originada pelas 
cheias que assolaram a autarquia:

“Temos cerca de 5.400 pes-
soas ainda alojadas em centros de 
acolhimento e 18 mil afectados, 
que se encontram nos seus bair-
ros, mas com água ainda ao nível 
do joelho. Muitas dessas pessoas 
tentam dormir sobre as mesas ou 
com as camas colocadas sobre 
caixas. O cenário é ainda mui-
to difícil para essas populações 
que perderam tudo, incluindo 

ADPP entrega 19,5 toneladas de roupa para as 
vítimas das cheias na província de Maputo 

as suas machambas”, frisou.
Em breve, conforme en-

fatizou, as populações, que se 
encontram nos centros de aco-
lhimento, vão voltar para as 
suas casas, pois as águas estão 
a baixar, mas não vão encontrar 
nada nas suas residências: “Daí 
que o conforto e o carinho do 
Standard Bank revestem-se de 
um significado enorme, uma vez 
que vão minimizar o sofrimen-
to dessas famílias”, sublinhou.

Em Boane, funcionam 10 
centros de acomodação com 
cerca de 13.700 pessoas. Vio-
leta Álvaro foi acolhida num 
dos centros, com três filhos e o 
marido. Abordada a propósito 
do apoio do banco, manifestou 
a sua gratidão pelo gesto: “Es-
tou muito agradecida. A oferta 
do Standard Bank vai ajudar na 
melhoria da nossa alimentação e 
higiene. Nos primeiros dias, após 
as nossas casas ficarem submersas, 
as condições eram péssimas, mas 
agora, nos centros de acomodação, 
melhoraram bastante”, referiu.
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Desenvolvimento mais 
Verde, Resiliente e Inclusivo

Fórum debate “Qualidade, Inovação 
e Segurança Agroalimentar”

Nova Estratégia do Grupo Banco Mundial para Moçambique

O Conselho de Administração do Grupo Ban-
co Mundial aprovou hoje um novo Quadro de Parce-
ria com o País para Moçambique, para o período 2023-
2027, com o objectivo de apoiar Moçambique a alcançar 
um desenvolvimento mais verde, resiliente e inclusivo. 

“Esta es-
t r a t é -
gia vai 
inves-
tir em 

instituições inclusivas, lançan-
do as bases para uma sociedade 
mais resiliente. Vamos apoiar 
o aumento de emprego inclu-
sivo e verde, principalmente 
através da criação de oportuni-
dades para mão-de-obra pouco 
qualificada fora da agricultura 
de subsistência”, observou Idah 
Z. Pswarayi-Riddihough, Di-
rectora do Banco Mundial para 
Moçambique, Madagáscar, Ilhas 
Maurícias, Comores e Seychelles. 

“Apoiaremos o capital huma-
no e o empoderamento das mu-
lheres, ajudando assim a reduzir 
a desigualdade, a melhorar a in-
clusão e a aumentar a resiliência.” 
Moçambique teve uma das maio-
res taxas de crescimento econó-
mico da África Subsaariana du-
rante mais de duas décadas. Este 
crescimento foi impulsionado por 
investimentos de larga escala nas 
indústrias do alumínio e do car-
vão, e facilitado por uma boa ges-

tão económica que ajudou a atrair 
investimento directo estrangei-
ro e ajuda ao desenvolvimento. 

O forte crescimento do país 
também contribuiu para reduzir 
a pobreza, embora de forma de-
sigual, devido à dependência na 
indústria extractiva. “No âmbi-
to das receitas esperadas como 
resultado da exploração de gás 
natural liquefeito, é fundamental 
que Moçambique mude gradual-
mente para um modelo de cres-
cimento menos dependente da 
indústria extractiva”, observou 
Paulo Correa, Líder do Programa 
do Banco Mundial para Moçam-
bique e principal coordenador 
do Quadro de Parceria com o 
País. “Além disso, é importante 
que o país concentre esforços na 
criação de emprego para a maior 
parte da população”, acrescentou.

 “O Quadro de Parceria com 
o País reflecte as novas priorida-
des de Moçambique e as lições 
aprendidas em ciclos de parceria 
anteriores”, acrescentou Fernan-
da Massarongo Chivulele, Ana-
lista de Investigação do Banco 
Mundial, que coliderou a pre-

paração do quadro de parceria. 
“Vamos focar-nos em in-

vestimentos de maior escala e 
potencial transformador, en-
fatizando a dimensão regional 
do desenvolvimento com um 
maior foco em género, cria-
ção de emprego, transforma-
ção económica e governação.” 

Durante este novo ciclo de 
parceria, o trabalho centrar-se-
-á no reforço da recuperação 
económica, em sintonia com as 
iniciativas de reforma do gover-
no moçambicano, tais como o 
Pacote de Medidas de Acelera-
ção Económica (PAE), lançado 
em Agosto de 2022. O pacote de 
reformas, com implementação 
prevista para 2023-2024, visa 

promover o desenvolvimento 
do sector privado, melhorando o 
ambiente de negócios e alinhando 
a política fiscal com os objecti-
vos de desenvolvimento do país.

 “Continuaremos a procurar 
oportunidades para desenvolver 
parcerias público-privadas robus-
tas, de acordo com a agenda de 
reformas mais ampla do gover-
no”, observou Carlos Katsuya, 
Director da Corporação Finan-
ceira Internacional (IFC) para 
Moçambique. “Este novo ciclo 
de parceria irá basearse numa 
sólida colaboração entre a IFC 
e a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA), princi-
palmente através da mobilização 
de capital privado, que resulta-

rá em investimentos adicionais 
àqueles já planeados pela IDA.”

 O desenho do Quadro de 
Parceria com o País baseou-se 
em extensas consultas com ele-
mentos do governo, da sociedade 
civil e da comunidade de doado-
res. Este processo considerou cui-
dadosamente os objectivos estra-
tégicos, as políticas e programas 
do governo e as lições aprendidas 
durante o período de parceria an-
terior, bem como as prioridades 
identificadas através dos diag-
nósticos do Banco Mundial. 

Foram ainda aplicados dois 
filtros críticos na determina-
ção das prioridades da estra-
tégia: melhorar a resiliência e 
abordar a fragilidade do país. 

O BCI partici-
pou, na sexta-
-feira (24), 
em Maputo, 
no Fórum 

“Qualidade, Inovação e Segu-
rança Agroalimentar”, organiza-
do pela Associação dos Jovens 
Agricultores de Portugal – AJAP, 
que abordou as trocas comerciais 
e a competitividade do sector 
agroalimentar, assim como a in-
ternacionalização das empresas 
agroalimentares. No encontro, 
o Administrador do BCI, Pe-
dro Reis, falou sobre o contri-
buto do Banco no domínio do 

agronegócio em Moçambique. 
Ao longo dos anos, o BCI 

tem vindo a afirmar-se como 
um dos principais parceiros 

deste sector, associando-se aos 
actores mais representativos da 
cadeia de valor dos produtos de 
desenvolvimento do agronegó-

cio em todo o país, participando 
na discussão e no desenvolvi-
mento e lançamento de melho-
res soluções para o negócio.

O BCI tem firmado, igual-
mente, parcerias com diver-
sas entidades para criar Linhas 
de Crédito que visam supor-
tar as necessidades de apoio à 
Tesouraria e ao Investimento 
das PME moçambicanas, es-
pecialmente as que operam 
no sector do agronegócio.

Refira-se que no encontro em 
que intervieram oradores de Mo-
çambique e de Portugal foi dis-
cutido, entre outras temáticas, o 
Comércio Mundial dos Produtos 
Agrícolas e Segurança Alimen-
tar e as Parcerias Portugal - Mo-
çambique para o Investimento.
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Após lesão Reinildo operado com 
sucesso e promete regressar mais forte

O internacional moçambicano de 29 anos, Reinildo Man-
dava, foi operado neste domingo, 26 de Fevereiro, na clínica 
CMETRO, após contrair lesão no dérbi madrileno, que teve 
lugar no Santiago Bernabéu, no último sábado (25), entre o 
Atlético e o Real Madrid, que terminou empatado a uma bola.

Re i n i l d o 
M a n d a v a 
foi subme-
tido a uma 
cirurgia de 

ruptura do ligamento cruza-
do anterior do joelho direito 
que teve a participação de 4 
especialistas e médicos do 
clube, que após o acto emiti-
ram um relatório que refere 
que a cirurgia decorreu sem 
incidentes, entretanto este 
facto vai desfalcar o conjun-
to comandado por Diego Si-
meone nos próximos jogos.

A lesão aconteceu na pri-
meira parte do jogo, num 
lance de disputa de bola com 
Fede Valverde, em que Man-
dava apoiou mal a perna e 
caiu imediatamente no chão, 
com dores, e não voltou mais 
para o jogo, o que vai colo-
car o craque moçambicano 
fora dos relvados nos próxi-
mos cinco a seis meses, o que 
quer dizer que Mandava não 
poderá jogar até o fim desta 
época no Atlético de Madrid.

Na mesma posição em que 

Reinildo actua, está também 
o lateral esquerdo Reguilón, 
que igualmente está lesiona-
do, o que vai obrigar o téc-
nico Simeone a colocar outro 
jogador naquela posição. No 
jogo em que o moçambicano 
saiu lesionado, Mário Hermo-
so ocupou o lugar, o que pode 
suceder nos próximos jogos. 
Mandava poderá voltar a jogar 
no início da próxima época.

Reinildo vai falhar operação 
Senegal

A selecção nacional de fu-
tebol Mambas, que em Março 
recebe o Senegal no Estádio 
Nacional do Zimpeto, a contar 
para a quarta jornada de quali-
ficação ao CAN Costa do Mar-
fim 2023, quatro dias depois 
viaja a Dakar, Senegal e esta-
rá desfalcada com a lesão de 
Reinildo Mandava, lateral es-
querdo que brilha na Espanha.

O Seleccionador Nacio-
nal, Chiquinho Conde, pode-
rá optar por Edimilson Dove, 
que actua no Kaizer Chiefs da 

África do Sul, ou por Bruno 
Langa, que joga na primeira 
divisão Portuguesa, enver-
gando a camisola do Chaves.

Assim, Reinildo Mandava 
estará ausente neste importan-
te confronto entre os Mam-
bas e os Leões de Teranga.

 

Nyusi triste com a lesão de 
Reinildo

 O Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, utilizou 
a sua página oficial no Face-
book para transmitir o senti-

mento de tristeza dele e dos 
moçambicanos pela lesão de 
Reinildo Mandava, ao ser-
viço do Atlético de Madrid.

 

Eis a mensagem de Filipe Nyusi

 Caro Reinildo!
Tomei conhecimen-

to da lesão que sofreu du-
rante a partida de fute-
bol entre o Real Madrid 
e o Atlético de Madrid.

Esta notícia deixou a 
todos nós moçambicanos, 
amantes do Desporto Rei 

(Futebol), tristes, porque por 
algum tempo não veremos a 
evoluir em palcos mundiais 
do futebol profissional o nos-
so compatriota, que dia e noite 
carrega consigo o peso de re-
presentar a nossa nação. Augu-
ramos que toda a equipa médica 
que cuida de si tenha a sabedo-
ria necessária e faça o máximo 
que puder para garantir que tão 
cedo quanto possível regresse 
aos campos para mostrar o seu 
talento de bem jogar a bola.

Rápidas melhoras, Reinil-
do Mandava. (LANCEMZ)
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Moçambique carimba passaporte para 
AfroBasket no Ruanda e AfroCan em Angola

As selecções nacionais de basquetebol de seniores femini-
nos e masculinos de Moçambique qualificaram-se para a fase 
final do AfroBasket - 2023 e AfroCan-2023, que vão ter lugar 
em Ruanda e Angola, respectivamente, nos meses de Julho 
e Agosto, na sequência das vitórias sobre Angola 90-82 e do 
Zimbabwe por 71-59, nas finais decorridas esta terça-feira, 
28 de Fevereiro, em Bulawayo.

A primeira a ca-
rimbar o pas-
saporte para 
a fase final 
da competi-

ção em que está envolvida foi 
a selecção orientada por Carlos 
Aik, que completou uma série 
de sete jogos e igual número 
de vitórias, sendo três sobre 
a sua arqui-rival de Angola.

Assim, Moçambique vai 
registar mais uma presença no 
AfroBasket, depois de em 2021 
ter terminado na quinta posição 
desta competição decorrida em 
Yaoundé, nos Camarões. As 
raparigas da Pérola do Índico 
conseguiram o primeiro objec-
tivo duma campanha que tem 
como meta a qualificação para 
os Jogos Olímpicos Paris-2024.

O duelo entre as duas se-
lecções dos PALOP`s foi mar-
cado pelo equilíbrio com a 

alternância na liderança do 
marcador, com Moçambique a 
sair em vantagem no primeiro 
período por 27-24, sendo que 
ao intervalo a vantagem de 
Moçambique era de 5 pontos 
com o marcador a assinalar 
45-40, destacando-se a capi-
tã Odélia Mafanela, que em 
todo jogo assinalou 21 pontos, 
4 ressaltos e 4 assistências.

No terceiro quarto, as ango-
lanas fizeram um parcial de 20-
30, passando para a liderança 
do marcador com Italee Lucas, 
a aparecer no jogo marcando 
22 pontos, levando a que esta 
etapa terminasse com o mar-
cador a registar o resultado de 
65-70 favorável às angolanas.

Porém, no último quarto, 
Carlos Aik voltou a colocar o 
seu melhor cinco, com Silvia 
Veloso a marcar 18 pontos e rou-
bar 8 bolas, enquanto Ingvild 

Mucauro deu um verdadeiro re-
cital de basquetebol ao marcar 
32 pontos e ganhar 7 ressaltos, 
galvanizando a equipa de todos 
nós para uma vitória por 90-82, 
numa partida em que Moçam-
bique foi superior e Angola 
deixou indicações de merecer o 
“wild card” (convite da FIBA-
-África) para tomar parte no 
AfroBasket 2023 no Ruanda.

  

Masculinos calam adeptos 
Zimbabweanos

Depois de ter estado na imi-
nência de ficar de fora da final 
de acesso ao AfroCAN-2023 
devido ao atraso no pagamen-
to das despesas de hospedagem 
e alimentação em Bulawayo, a 
selecção sénior masculina de 
Moçambique (que ficou uma 
boa parte da tarde de segunda-
-feira fora do hotel onde estava 
hospedada) esteve altamente 
concentrada no objectivo que 
passava por vencer o Zimbabwe 
de modo a marcar presença na 
prova que terá lugar em Angola.

A turma moçambicana 
inspirou-se no “mind game” 
(jogo psicológico) protagoni-
zado pelos anfitriões e partiu 
para a liderança do marca-
dor que no final do primeiro 
quarto indicava o resultado de 
29-16 e ao intervalo o marca-
dor indicava 43-28 favorável 
à equipa da Pérola do Índico.

Na segunda parte coman-
dados por Elves Howana (que 
marcou 18 pontos e ganhou 7 
ressaltos em todo jogo) o cin-
co nacional continuou a con-
trolar a marcha do marcador, 
ainda que tenha permitido 
um parcial de 13-18 que co-
locou o resultado em 56-46, 
que mantinha a liderança dos 
moçambicanos em dez pontos.

Nos últimos dez minutos, o 
jogo foi pautado por Pio Ma-
tos Júnior (15 pontos e 3 pon-
tos) que foi bem secundado na 
posição de base por Baggio 
Chimonzo (7 pontos e 5 res-
saltos) pautando o ataque com 
tranquilidade, enquanto Isma-
el Nurmamade (13 pontos e 5 
ressaltos) mostrou-se certeiro 
debaixo do cesto conduzindo a 
turma moçambicana para uma 
vitória convincente por 71-59.

Assim, Moçambique vai 
marcar presença no Afro-
Can-2023, que terá lugar en-
tre os dias 8 e 16 de Julho, em 
Angola. Para além do país an-
fitrião, estão qualificados para 
esta prova as selecções da Re-
pública Democrática do Con-
go (campeão de 2019), Quénia 
(segundo classificado) e Mar-
rocos (quarto classificado).

Recordar que, na edi-
ção 2019, Moçambique con-
seguiu qualificar-se para a 
primeira edição da prova, 
porém não conseguiu reunir 
condições financeiras para 
se fazer presente a fase fi-
nal da prova. (LANCEMZ)
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Trinta Zero Nove busca inclusão do 
eminino e das minorias na literatura 

A Editora Trinta é a primeira editora independen-
te vocacionada para a publicação de obras traduzidas 
em Moçambique. Fundada em 2018 por Sandra Tame-
le para publicar a coletânea de contos traduzidos pelos 
vencedores do Concurso de Tradução Literária alusivo 
ao dia Internacional da Tradução, 30 de Novembro, ex-
pandiu o seu catálogo para dar voz a autores de minorias. 

Sandra Tamele 
inicia muito cedo 
a sua paixão pela 
arte, apesar de 
ser formada em 

arquitetura e planeamento físi-
co, pelo seu perfil empreende-
dor e ambicioso, foi na tradução 
linguística que viu mergulhada 
em ondas conhecidas. Estabe-
lece-se hoje como prestadora 
de serviços de tradução e in-
terpretação. Sandra Tamele é 
fundadora “mãe” da renoma-
da Editora Trinta Zero Nove.

“A literatura esteve sem-
pre presente na minha vida, 
desde muito nova, logo que 
aprendi a ler, aproximei-me 
dos livros e nunca mais quis 
largar”, disse Sandra Tamele. 

Sandra afirma que, aquando 
da publicação da sua primeira 
obra de tradução literária, batia 
portas e naquela época havia 
tanta resistência entre as edito-
ras para editar tradução, é desta 
forma que decide dar um passo 
na criação da Trinta Zero Novo. 

Os livros publicados pela 
Trinta Zero Nove, segundo ex-
plica Tamele, são um convite a 
reaproximação do moçambica-
no ao livro, pela sua arquitetura 
presente, a estética, não conside-
rando um objecto de luxo, talvez 
um objecto de desejo, trazendo 
livros visualmente atraentes. 

O concurso de tradução lite-
rária cresceu, indo agora na sua 
9ª edição, para além de publica-
rem a colectânea resultante des-
te evento, a Trinta Zero Nove 
tem igualmente o catálogo con-
tendo poesia, romance, conto e 
a dois anos o infanto-juvenil. 

A Trinta Zero Nove ira 
participar da Feira do livro de 
Bolónia, onde estão nomeados 
para a editora do ano em Áfri-
ca para o infanto-juvenil, isto 
mostra que essa pequena se-
mente que foi o concurso fez 
com que a Trinta Zero Nove 
desse um grande salto. “Pela 
nossa participação, trabalho de 
qualidade e presença em várias 
feiras do livro, temos celos de 
reconhecimento internacional”. 

No início de Fevereiro, a 

editora apresentou um projecto 
novo a colecção “Quatro Du-
zentos”, que tem como objec-
tivo propor uma leitura aces-
sível, primeiro pelo seu preço 
e segundo pela fácil leitura. 

Segundo explica Sandra Ta-
mele, a Trinta Zero Nove pauta 
igualmente por publicar livros 
que tenham menos de 5 anos 
no mercado, isto permite que 
tenhamos livros mais recentes, 
a questão de género está paten-
te na nova colecção da editora, 
como também escritores por-
tadores de alguma deficiência. 

“Queremos promover a 
presença feminina e a minoria 
na literatura, como a comuni-
dade LGBT, e a nova colecção 
tem presença de quatro mulhe-
res”, esclarece Sandra Tamele. 

Todos os livros da Trin-
ta Zero Nove estão também 
disponíveis em audiolivro, 
inicialmente faziam CDs e as 
capas dos mesmos vinham 
em braile, que é para tornar o 
livro acessível para as pesso-
as com deficiências visuais. 

A Trinta Zero Nove tem 
um total de 13 livros já pu-
blicados e um catálogo de 50 
títulos vindo de todo mundo. 
Aos poucos vai expandindo a 
tradução em línguas moçam-
bicanas, começando nas colec-
ções do infanto-juvenil, sendo 
que alguns já publicados são 
em Emakwa, Sena e Changana. 

Inicialmente a editora tra-
duzia livros de Inglês e Fran-
cês para a língua portuguesa, 
eventualmente passaram ao 
alemão, italiano, espanhol. 
A tradução gerada pela Trin-
ta Zero Nove é de português, 
Emakwa, Sena e Changana 
de modo a ter acesso e repre-
sentatividade em todo o país.

  

O que a Trinta Zero Nove 
trouxe de novo para a literatura 

moçambicana?

“Nós trazemos géneros que 
ainda não haviam sido explora-
dos, como afro futurismo, a in-
clusão de pessoas portadoras de 
deficiência, jovens escritores, 

a facilidade de expressar tudo 
que pensa através do português 
quebrado, ou seja, português 
de rua, e para nós é trazer algo 
que não estamos habituados a 
fazer, puxar acima de tudo os 
nossos pensadores a saírem da 
caixa e brindarem-nos com no-
vos estilos”, Sandra Tamele. 

A Trinta Zero Nove pre-
tende também levar vozes mo-
çambicanas para fora, através 
da colecção “Sete Por Quatro”, 
por conta do 7 de Abril, em que 
desafiaram mulheres a fazerem 
mais pela literatura, temos pou-
cas vozes femininas nessa arte, 
como Paulina Chiziane, Lília 
Momplé, entre outras, e quando 
chegamos à nova geração existe 
uma grande lacuna de mulhe-
res jovens fazendo literatura. 

Neste workshop “Sete Por 
Quatro” são escolhidas 7 vo-
zes que serão traduzidas nas 
quatro línguas moçambicanas 
(Português, Emakwa, Sena e 
Changana) e já tem o primeiro 
volume, que saiu em 2021, e ex-
ploraram géneros desde o conto 
infanto-juvenil ao conto eróti-
co. Prevê-se o lançamento do 
segundo volume para este ano. 

“Temos este potencial de 
levar as línguas moçambicanas 
para mais além, porque somos a 
primeira editora dos PALOP re-
presentada pelo African Books 
Collective”, disse Sandra. 

A African Books Collec-
tive junta livros africanos e 
distribui para todo o mundo, 

portanto os livros da Trinta 
Zero Nove chegam a 80 pon-
tos de venda em todo o mundo 
por um click, e a medida em 
que os livros são comprados, 
são impressos, ou seja, traba-
lham em função da demanda. 

Sandra Tamele diz que 
estão em processo de aber-
tura da própria livraria e Bi-
blioteca em Marracuene, isto 
porque anteriormente traba-
lhavam com a minerva, que 
ao fechar as suas portas tive-
ram grandes prejuízos, sendo 
que a Trinta Zero Nove ainda 
trabalha por meios próprios.

“Este é um projecto que 
ainda está na minha garagem. 
Neste momento, para quem 
deseja adquirir os livros, temos 
um número e presença nas re-
des sociais, entrem em con-
tacto e entregamos na região 
metropolitana”, refere Tamele.

 

Sandra Tamele, como analisa o 
mercado nacional literário?

“Olha, o cenário actual en-
tristece, mas ao mesmo tempo 
vejo muito potencial de traba-
lho, principalmente por lide-
rar a Associação Moçambi-
cana de Editores e Livreiros, 
acho que vamos fazer algum 
trabalho, porque ainda não 
temos uma cadeia de livra-
rias em todo o país, os nossos 
escritores não têm agentes”. 

Sandra Tamele acrescenta 
que é preciso criar mais es-

paços para que as crianças te-
nham acesso aos livros, para 
que a classe média volte a ga-
nhar um gosto pela leitura. “Eu 
sinto que a classe média é um 
cliente mais difícil para um edi-
tor ou livreiro, porque tem ou-
tras formas de entretenimento”. 

Existem ainda grandes de-
safios em relação a zona rural, 
para Tamele, os leitores es-
tão também nas zonas rurais, 
porque eles não têm tantas 
opções de entretenimento, fa-
zendo uma ponte, alguns es-
critores, poetas e músicos vem 
da zona rural, pois cresceram 
amigos do livro e encontran-
do nos livros a única forma 
de escapar daquela realidade. 

“Estamos a tentar fazer 
um trabalho de coordena-
ção com as escolas, tanto em 
Marracuene como na Cidade 
de Maputo, com vista a pro-
mover o gosto pela leitura”. 

Os eventos organizados 
pela Trinta Zero Nove geral-
mente são em leitura encenada, 
mas em teatro mudo, e quando 
fazem a tradução quebram to-
das as barreiras linguísticas, 
porque é o corpo a comunicar, 
além disso, é feito uma ver-
são musicada para os cegos. 

Bem! É de se aplaudir que 
temos em Moçambique uma 
editora única, que promove um 
espectáculo em torno do livro, 
valorização da mulher na litera-
tura, a inclusão de pessoas porta-
dores de deficiência e a minoria. 

silVino Miranda
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Colecta de memórias descartadas 
retratadas em crónica 

O designer, artista visual e empreendedor Vasco Daniel 
Mahumane, na passada quarta-feira, 23 de fevereiro, lançou 
o seu primeiro e-book “Colectores de Memórias”. O livro 
digital ora publicado faz parte do projecto “Um Conto por 
Mês”, uma iniciativa da Kulera, que visa publicar, durante o 
presente ano, um livro digital a cada mês, e, posteriormente, 
distribui-lo de forma gratuita, com o objectivo de tornar a 
produção literária dos autores afiliados àquela editora mais 
acessível e inclusiva, de modo a promover a produção, publi-
cação e disseminação de obras literárias de qualidade e es-
tética exemplares e estimular o gosto universal pela leitura.

A crónica se-
gue a histó-
ria de João 
e Mário, 
dois jovens 

que na sua jornada de vida, 
pela necessidade de sobrevi-
vência, envolvem-se numa 
actividade de colecta de me-
mórias descartadas incons-
cientemente por famílias em 
três bairros circunvizinhos 
de nome Chinonanquila, Be-
lo-Horizonte e Campoane. 

Em plena jornada de traba-
lho, estes jovens colectores de 
memórias descobrem segre-
dos misteriosos e comprome-
tedores numa família estável 
e religiosamente influente no 
bairro. Depois da posse des-
sas memórias, os jovens co-
lectores ameaçam a família 
em troca de bens financeiros 
como forma de melhora-
rem a sua condição de vida.

“A ideia sobre o livro 
surge numa relação com um 
grupo de jovens que presta 
serviços de recolha de lixo 
nos bairros de Chinonanquila, 
Campoane e Belo Horizon-
te”, refere Vasco Mahumane. 

“Sou do bairro de Chino-
nanquila e quando observo 
os jovens nessa actividade 
desperta em mim muitos mis-
térios a volta dessa activida-
de, e acabei começando uma 
conversa com os mesmos 
para perceber os cenários a 
volta dessa actividade. Em 
conversa com os jovens fui 
percebendo que eles acabam 
descobrindo muita informa-
ção sobre as famílias onde 
prestam os seus serviços. Daí 
surge a inspiração”, sublinha.

A ideia está aliada ao mo-
vimento do projecto Kulera, 
de um conto a cada mês, mas 
o artista pretende dar conti-
nuidade sobre outros prová-
veis colectores de memórias 
em suas actividades profis-

sionais, como prostitutas, 
bar mans, cobradores e mais.

O livro foi escrito em um 
período de 1 mês e com inten-
ções de continuar. Colectores 
de memórias porque tudo o 
que depositamos na lixeira 
revela a nossa forma de ser 
e estar. É na lixeira onde po-
demos desvendar várias me-
mórias que nos perseguem.

O lixo que produzimos 
pode sim ser uma prova mais 
certeira sobre a nossa con-
dição de vida em vários as-
pectos. Podemos, através 
da lixeira caseira, saber a 
condição financeira de fa-
mílias, saber das suas cren-
ças culturais e religiosas. 

Segundo explica o autor, 

os colectores de memórias, 
na verdade, somos todos nós 
e vivemos dessas memórias, 
elas nos perseguem e produ-
zem nossos pensamentos, é 
com base nelas que decidimos 
e chegamos a nos confundir 
com elas, quando na verdade 
são meras memórias e que 
podemos esquecê-las se for-
mos a observá-las de modo 
a gerar novas realidades em 
nossas vidas, sendo que se 

ficarmos presos a elas corre-
mos o risco de sofrer o pre-
juízo que nos proporcionam. 

“O meu entendimento 
sobre o livro é: Na vida to-
dos temos nossas falhas e 
podres que não queremos 
que ninguém saiba, projecta-
mos aos outros apenas o que 
queremos que elas saibam 
de nós e assim mantemos o 
nosso falso eu aparentemen-
te perfeito”, explica Vasco.

As memórias que acu-
mulamos durante a vida em 
algum momento nos perse-
guem e fazem da nossa vida 
uma rotunda de acções re-
petidas, sendo que o pensa-
mento é produto dessas me-
mórias. Ficamos amarados 

a memórias, alimentando 
crenças que muita vezes nos 
impedem de agir e gerar no-
vas realidades a nossa vida.

Independentemente do que 
aconteceu ou do que esteja a 
acontecer na nossa vida, sem-
pre há uma luz verde, um sinal 
de virada no fundo que pos-
samos seguir sem remorsos 
e nos sentirmos merecedores 
de novas oportunidades que 
a vida sempre nos oferece ca-

bendo a nós ficarmos atentos 
a isso e saber tirar proveito. 

“A crónica está a volta de 
dois jovens irmãos e amigos 
que tiveram uma intuição de 
fazer limpeza no mercado do 
bairro de chinonanquila como 
forma de ganhar pão e depois 
começaram a fazer o mesmo 
nas casas, de modo a estender 
o seu grupo alvo e aumentar o 
seu rendimento, só que quando 
estes jovens começaram a reco-
lher lixo em casas nos bairros de 
Chinonanquila, Belo Horizonte 
e campoane, envolveram-se em 
vários cenários que lhes liga a 
essas famílias, onde existem re-
lacionamentos íntimos e desco-
berta de segredos que algumas 
famílias não gostariam quem 

fossem espalhados pelo bairro”. 
“Numa das casas onde os 

jovens recolhiam lixo, acabam 
descobrindo que a filha de um 
pastor meteu-se em proble-
mas vergonhosos a luz do dia 
e os colectores chantageiam a 
família com base nessas me-
morias descobertas por eles, 
dizendo que queriam muito 
dinheiro como forma de man-
ter o segredo e salvar a repu-
tação da família da Jesse”.

O livro foi lançando em 
forma de E-book para defen-
der que devemos manter a 
chama viva em nossas acti-
vidades e sonhos, sendo que 
este mecanismo de lançamen-
to é mais acessível financei-
ramente e podemos atingir 
facilmente quase todos os lei-
tores que tenham interesse de 

degustar do livro e sentirem a 
liberdade que o mesmo pro-
põe, disse Vasco Mahumane.

“É o meu primeiro E-book, 
nunca lancei livro antes. Te-
nho em vista, para este ano, o 
lançamento de um livro físico, 
que carrega um poema da vida. 
Curiosamente, neste livro tem 
também algumas obras mi-
nhas como artista visual e fui 
eu quem fez o design do livro”.

Vasco Daniel Mahumane é 
professor de Educação Desig-
ner, artista visual e empreen-
dedor, licenciado em Design 
de Comunicação pelo ISArC 
(Instituto Superior de Artes e 
Cultura). É pesquisador inde-
pendente e produtor de conteú-
do na área de Educação Finan-
ceira, Empreendedorismo e 
Espiritualidade, co-fundador 
e Director Criativo da BEKO 
– Design e Serviços LDA, 
uma empresa virada para o 
ramo de Design de Comu-
nicação e produção gráfica.

silVino Miranda

“É o meu primeiro 
E-book, nunca lancei 
livro antes. Tenho em 
vista, para este ano, 
o lançamento de um 
livro físico, que carre-
ga um poema da vida. 
Curiosamente, neste 
livro tem também 
algumas obras minhas 
como artista visual 
e fui eu quem fez o 
design do livro”
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Oposição moçambicana e angolana 
denunciam “farsa eleitoral” 

Os líderes da Resistência Nacional Moçambicana (Rena-
mo) e da União Nacional para a Independência Total de Angola 
(UNITA) criticaram a “farsa eleitoral” que deu a vitória ao Mo-
vimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) em Agosto.

“N
ão precisamos de ir lon-
ge, basta olhar para Ango-
la, onde a UNITA venceu e 
convenceu, mas não está a 
governar, como consequên-
cia dessa farsa eleitoral”, 
disse Ossufo Momade, líder 
da Renamo, durante a sua in-
tervenção numa conferência 
sobre a democracia em Áfri-
ca, que decorreu em Lisboa.

O líder da oposição em 
Moçambique intervinha na 
conferência “Democracia em 
África”, promovida pela In-
ternacional Democrática do 
Centro (IDC), e que decorre 
hoje em Lisboa, na qual pas-
sou em revista as principais 
dificuldades da implemen-
tação democrática nos paí-
ses africanos, com especial 
destaque para Angola e para 
o seu país, no qual conside-
rou que o processo eleitoral 
está “viciado” pela Frente 
de Libertação de Moçambi-
que (Frelimo) desde 1994.

As críticas de Ossufo Mo-
made surgiram poucos mi-
nutos depois de o presidente 
da UNITA ter feito uma in-
tervenção na qual passou em 
revista as principais dificul-
dades enfrentadas para garan-
tir eleições justas em Angola.

“Em três anos de liderança 
da oposição, nunca me deixa-
ram debater com o Presidente 
João Lourenço, nunca fui en-
trevistado nos canais públicos 
de comunicação social, o Tri-
bunal Constitucional anulou, a 
10 meses das eleições, o con-
gresso que elegeu o candidato 
da oposição, que tinha sido fei-
to três anos antes”, exemplifi-
cou Adalberto da Costa Júnior 
na intervenção na conferência 
sobre a democracia em África, 

na qual considerou que ganhou 
as eleições de Agosto de 2022.

“Faço daqui um apelo à 
União Africana, à União Euro-
peia, ao parlamento português 
e aos Estados Unidos para que 
não fechem os olhos aos actos 
inconstitucionais que o parti-
do no poder fez e faz para se 
manter no poder e perpetuar 
a pobreza, as dificuldades e 
as crises que afectam os di-
reitos e a liberdade do povo”, 
disse o presidente da UNITA.

Entre os vários exemplos 
de irregularidades eleitorais, 
Adalberto da Costa Júnior cri-
ticou a “conivência” de vários 
países e instituições, entre as 
quais o Banco Mundial, que, 
afirmou, “aprovou programas 
de financiamento formalmen-
te concebidos para comprar 
votos”, e disse que há “milha-
res de angolanos a abandonar 
o país a seguir às eleições”.

A crítica ao processo eleito-
ral foi também uma das linhas 
fortes do discurso do líder da 
oposição moçambicana: “Em 

Moçambique, o processo elei-
toral está viciado desde 1994, 
com adulteração do registo 
eleitoral, eleitores-fantasmas, 

fraco registo eleitoral nas zonas 
onde as pessoas mais apoiam a 
oposição, intolerância política, 
intimidações e assassínios de 
membros da oposição, acadé-
micos, activistas e jornalistas 
pelas forças de segurança, tudo 
para intimidar os eleitores”, 
disse Ossufo Momade, expli-
citando que tudo isto é feito 
“a mando de quem governa 
o país há mais de 40 anos”.

Na intervenção, o presi-
dente da Renamo, que disputa 
eleições municipais no final do 
ano e presidenciais em 2024, 
disse que em Moçambique 
“as eleições estão longe de 
ser livres, justas e transparen-
tes”, mas salientou que mes-
mo assim foi possível obter 
algumas vitórias eleitorais.

“Apesar do confronto entre 
o exército e uma polícia for-
temente armada com tanques 
blindados contra membros 
da oposição completamente 
desprotegidos, conseguimos 
resistir e obter algumas vi-

tórias, elegemos deputados 
para a Assembleia Nacional, 
ganhámos alguns municípios 
e assembleias municipais e 

somos governo em algumas 
autarquias; nas últimas muni-
cipais de 2018, por exemplo, 
ganhámos quase metade das 
53 autarquias, mas governa-
mos apenas oito”, afirmou.

A situação em Moçambi-
que, onde a Frelimo sempre 
governou desde a independên-
cia, à semelhança do MPLA 
em Angola, “a situação adul-
terou-se e está favorável à vi-
tória da oposição”, o que é di-
fícil no actual contexto, disse.

“É arrepiante dizer, mas 
chegou-se ao cúmulo de se 
enterrarem pessoas vivas, en-
tre as quais as de membros da 
autoridade, o que é um sinal 
claro de saturação da popu-
lação face ao regime”, con-
cluiu o político moçambicano.

O problema, apontou, não 
é exclusivo de Moçambique 
ou de Angola, mas sim uma 
preocupação que atravessa vá-
rios países africanos, onde não 
há uma separação clara entre o 
partido que governa e o Estado.

“O cidadão, por muito qua-
lificado e competente que seja, 
não consegue ocupar um lugar 
de destaque na administração 

pública se não pertencer ao 
partido que suporta o Gover-
no”, lamentou Ossufo Momade.

Antes, já Adalberto da Costa 
Júnior tinha utilizado o índice 
da Economist Intelligence Unit, 
a unidade de análise económica 
da revista The Economist, para 
concluir que “só uma democra-
cia é plena, as Maurícias, haven-
do seis imperfeitas, entre as quais 
Cabo Verde, 14 híbridas e 23 pa-
íses autocráticos, entre os quais 
está Angola e Moçambique”.

O passado colonial, con-
cluiu, “não explica as dificul-
dades actuais, mas sim as elites 
governantes e os golpes consti-
tucionais, como aconteceram em 
Angola e na Guiné Equatorial”.

A reunião que decorre hoje 
em Lisboa tem como tema 
“Democracia em África”, e é 
promovida pela Internacional 
Democrática do Centro (IDC), 
que reúne mais de 90 partidos 
políticos, e decorre na sede da 
União das Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa (UCCLA).


