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ONU sublinha apoio à luta de África contra o terrorismo

Nyusi apela comunidade internacional a 
reestruturar dívida e facilitar acesso ao 
financiamento para países de alto risco

Líderes de todo o continente juntaram-se aos embaixado-
res para examinar como combater o terrorismo e prevenir 
melhor o extremismo violento por meio de uma cooperação 
mais forte entre a ONU e as organizações regionais. 

O debate foi 
presidido pelo 
Presidente da 
República de 
Moçambique, 

Filipe Nyusi. O país, que ocupa a 
presidência rotativa do Conselho 
de Segurança este mês, vem lutan-
do contra uma insurgência mortal 
no norte há mais de cinco anos. 

O Secretário-Geral expressou 
profunda preocupação com os 
ganhos que os grupos terroristas 
estão obtendo no Sahel e em ou-
tras partes da África. “Desespero, 
pobreza, fome, falta de serviços 
básicos, desemprego e mudanças 
inconstitucionais no governo con-
tinuam a criar um terreno fértil 
para a expansão insidiosa de gru-
pos terroristas para infectar novas 
partes do continente”, disse ele. 

Além disso, combatentes, 
fundos e armas estão fluindo 
cada vez mais entre regiões e 
em todo o continente, disse ele, 
enquanto grupos terroristas es-
tão forjando novas alianças 
com redes de crime organiza-
do e grupos de pirataria. Suas 
“ideologias violentas” também 
estão sendo divulgadas online. 

 

Unidos contra o terrorismo 

“Assim como o terrorismo 
separa as pessoas, combatê-
-lo pode unir os países ”, disse 
Guterres, apontando várias ini-
ciativas em toda a África, in-
clusive no Sahel, na bacia do 
Lago Chade e em Moçambique. 

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, discursa na 
reunião do Conselho de Se-
gurança sobre as ameaças à 
paz e segurança internacionais 
causadas por actos terroristas.

“As Nações Unidas estão com 
a África para acabar com este fla-
gelo”, acrescentou. “Acima de 
tudo, inclui nossa estreita colabo-
ração contínua com a União Afri-
cana (UA) e organizações africa-
nas regionais e sub-regionais”. 

Guterres disse que a ONU está 
prestando assistência personaliza-
da aos países africanos em áreas 
que incluem prevenção, assistên-

cia jurídica, investigações, proces-
sos, reintegração e reabilitação.  

Juntamente com a Nigéria, a 
ONU também está co-organizan-
do a próxima Cúpula Africana 
Contra o Terrorismo e está forta-
lecendo o trabalho conjunto em 
importantes iniciativas de paz. 
A Organização também defen-
de novas missões “robustas” de 
imposição da paz e operações 
antiterroristas lideradas pela UA, 
com mandatos do Conselho de 
Segurança. Ele instou os paí-
ses a apoiar este trabalho vital. 

O secretário-geral também 
olhou para Junho, quando a Es-
tratégia Global Contra o Terroris-
mo da ONU, adoptada em 2006, 
passa por sua oitava revisão. 
Isso marcará uma “oportunidade 
crítica” para os países encontra-
rem novas maneiras de enfrentar 
com mais eficácia as condições 
que criam um terreno fértil para 
a propagação do terrorismo. 

A reunião também servirá 
como um lembrete de que os 
direitos humanos devem estar 
no centro dos esforços de com-
bate ao terrorismo, acrescentou. 

“As evidências mostram que 
os esforços antiterroristas foca-
dos apenas na segurança, e não 
nos direitos humanos, podem au-
mentar inadvertidamente a mar-
ginalização e a exclusão e piorar 
ainda mais a situação”, disse ele.

 

O ‘contágio’ terrorista continua 

O novo presidente da UA, o 
presidente Azali Assoumani, das 
Comores, observou que, embo-
ra o terrorismo exista há sécu-
los, “desde a crise da Líbia, em 
2011, ele realmente explodiu, 
e particularmente na África”. 

Como resultado, milhares 
de combatentes e combatentes 
estrangeiros inundaram o Sahel, 
o que ajudou na importação de 
grupos terroristas para o conti-
nente, juntamente com “uma cir-
culação incontrolável de armas”. 

“Desta forma, progressiva-
mente, o terrorismo foi ganhan-
do cada vez maior dimensão em 
África – de norte a sul, de leste 

a oeste. E o contágio terrorista 
continua, ampliando-se em qua-
se todas as regiões da África”, 
disse, falando por meio de um 
intérprete.  Ele prometeu “não 
poupar esforços” para garantir 
que uma iniciativa emblemáti-
ca da UA para “silenciar as ar-
mas” até 2030 se torne realidade. 

Filipe Jacinto Nyusi, Presiden-
te da República de Moçambique, 
preside à reunião do Conselho 
de Segurança sobre as ameaças 
à paz e segurança internacionais 
causadas por actos terroristas.

Diferentes contextos, ameaça 
global 

Tal como as alterações cli-
máticas, o terrorismo está entre 
as ameaças mais graves para a 
comunidade internacional, disse 
o Presidente Nyusi, proferindo 
as suas primeiras declarações ao 
Conselho de Segurança da ONU. 

“A expansão do terrorismo é 
bastante ameaçadora e é impul-
sionada por factores que variam 
de contexto para contexto. Por um 
lado, a radicalização baseada em 
variáveis identitárias alimentadas 
pela intolerância e, por outro lado, 
a manipulação de factores socioe-
conómicos têm acelerado o recru-
tamento para grupos terroristas, 
particularmente de jovens”, disse, 
falando por meio de um intérprete. 

Citando o Índice Global 
de Terrorismo de 2022, ele in-

formou que cerca de 48% das 
mortes relacionadas ao terro-
rismo ocorreram na África, en-
quanto o Sahel é o “novo epi-
centro” dos ataques terroristas. 

Experiência e soluções 
africanas 

O Presidente Nyusi disse que 
os países africanos, a UA e as 
organizações regionais no conti-
nente – como a Comunidade de 
Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC), o bloco da África 
Ocidental CEDEAO e a sua con-
traparte da África Oriental, IGAD 
– acumularam anos de experiên-
cia na resolução de conflitos. 

Uma Missão da SADC em 
Moçambique (SAMIM) tem 
lutado contra terroristas na 
província de Cabo Delgado, no 
norte, há quase dois anos – um 
exemplo de “soluções africa-
nas para problemas africanos” 
e uma abordagem que pode ser 
replicada em outros lugares.   

“Para Moçambique, esta 
experiência reveste-se de 
um valor acrescentado, pois, 
neste momento, combate-
mos o terrorismo combi-
nando os esforços regionais 
multilaterais da SADC com 
os esforços bilaterais entre 
Moçambique e o Ruanda, e 
juntos combatemos com su-
cesso o terrorismo”, afirmou. 

O Presidente Nyusi tam-

bém ofereceu propostas para a 
próxima revisão da Estratégia 
Global Contra o Terrorismo da 
ONU, instando os países a esta-
belecer um fundo que fortaleça 
a resiliência da comunidade lo-
cal, inclusive por meio de pro-
jectos de criação de empregos 
para jovens, particularmente 
na África e no Oriente Médio. 

Suas outras recomendações 
incluíam priorizar o apoio a so-
luções regionais para combater 
o terrorismo e promover uma 
abordagem holística que com-
binasse segurança, intervenções 
judiciais e socioeconómicas.  

Ele também destacou a 
necessidade de apoiar os paí-
ses em desenvolvimento que 
são incapazes de responder 
de forma eficaz aos impactos 
das “mudanças climáticas e 
outras crises provocadas pelo 
homem” porque estão so-
brecarregados com dívidas. 

Nyusi alertou que a situação 
torna esses países cada vez mais 
vulneráveis ao extremismo, ter-
rorismo e conflitos violentos.  

“Para que estes países 
saiam da actual crise, apelamos 
à comunidade internacional para 
reestruturar a dívida e facilitar o 
acesso a financiamento acessível 
a estes países de alto risco”, disse. 

“Para esse fim, o sistema fi-
nanceiro internacional precisa ser 
transformado pela reforma das ins-
tituições financeiras multilaterais.”

Quinta-feira, 30 de Março de 20232 |  zambeze  



| destaques |

Casa do Povo transformado 
em escolinha do barulho

Tumulto na Assembleia da República

Nesta quarta-feira, os ânimos estiveram exaltados na 
Casa do Povo. A Bancada Parlamentar do Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM) preferiu abandonar a sala de 
sessões, ao passo que a Renamo preferiu manifestar-se, den-
tro da sala, com dísticos de ordem, apitos, batuques, vuvu-
zelas e outros instrumentos sonoros. Tirano…fora! Abaixo à 
ditadura marxista, era possível ler nos dísticos que a Renamo 
levou para dentro da Assembleia da República.

A bancada par-
l a m e n t a r 
da Renamo 
tentou, sem 
sucesso, boi-

cotar a apresentação e apre-
ciação do projecto de revisão 
pontual da lei que estabelece 
o quadro jurídico para a elei-
ção do Presidente da Repú-
blica e dos deputados da As-
sembleia da República (AR).

Segundo a bancada da Re-
namo, a Frelimo apareceu, na 
sessão desta quarta-feira com 
uma “proposta de lei idêntica” 
a que a Renamo apresentou 
em Fevereiro, que foi pronta-
mente reprovada pela Freli-
mo na Comissão Permanente.

“Nós submetemos uma pro-
posta de lei aqui, que a Frelimo 
rejeitou nesta casa (em Feverei-
ro), mas infelizmente foi chum-
bada (pela Frelimo). Hoje, es-
tamos perante uma proposta de 

uma bancada, que mais uma 
vez pretende violar os princí-
pios democráticos. Então, qual 
é o critério? A outra bancada 
aparece com a mesma propos-
ta e deve ser debatida. No pro-
jecto da Frelimo, as eleições 

distritais já não são chama-
das”, disse Viana Magalhães, 
chefe da bancada da Renamo.

A Renamo diz que se está 
perante um risco de retorno 
à ditadura e acusa a Frelimo 
de se achar lei, constituição e 
regimento. A revisão permite 
a Frelimo ganhar mais tem-
po até que a constituição lhe 
permita revê-la sem neces-
sidade de voto da oposição. 
Neste momento (até dia 12 
de Junho de 2023), a Freli-
mo precisaria de ¾ de depu-
tados, o que, sem o voto da 

oposição, não seria possível.
Mas, passados cinco anos 

após a constituição entrar em 
vigor (vigora desde 12 Junho 
de 2018), a Frelimo pode revê-
-la sem o voto da oposição, 
recorrendo a maioria de 2/3 
e não a 3/4 de deputados (ver 
detalhes no boletim 40). A po-
sição do MDM é que tentar 
adiar as eleições é uma gra-
ve violação da constituição.

Entretanto, o porta-voz 
da Frelimo, Félix Silva, diz 
não haver problema a ban-
cada da Renamo e do MDM 

não terem participado no de-
bate sobre a revisão da Lei.

“É democracia, estar au-
sentes na sala é uma das ma-
nifestações deles, do ponto de 
vista do Direito que lhes assis-
te. Podem não participar das 
sessões plenárias, desde que 
devidamente esteja justificado. 
O mais importante é que a le-
gislação foi aprovada e vai ser 
disponibilizada ao governo, a 
sua excelência presidente, para 
que com melhor análise possa 
convocar as eleições que es-
tão previstas para Outubro do 
próximo ano”, começou por 
dizer o porta-voz da Frelimo.

Feliz Silva acrescentou 
dizendo que é normal a não 
presença da oposição na sala 
de sessões e que há várias 
Leis que foram aprovadas sem 
a contribuição da oposição.

“Eles estão a manifestar a 
sua forma de realizar a demo-
cracia, que é esta de faltar a 
responsabilidade daquilo que 
o povo lhes concedeu, que é 
o assento da AR. Nós como 
deputados da Frelimo con-
tinuamos firmes e estamos 
cientes de que temos condi-
ções para continuar a servir 
os interesses do povo”, disse.
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Último adeus ao médico diplomata
Foram enterrar, na última terça-feira, em Maputo, o pri-

meiro primeiro-ministro do governo saído das primeiras elei-
ções gerais no país, Pascoal Mucumbe. Mucumbe era vetera-
no da luta armada de libertação nacional, tendo participado 
na fundação da Frelimo, em 1962, e para além do cargo de 
primeiro-ministro, ocupou cargos ministeriais como ministro 
da Saúde e ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Nascido a 10 
de Abril de 
1941, na ci-
dade de Ma-
puto, Mu-

cumbe iniciou os seus estudos 
universitários em Medicina, 
na Universidade de Lisboa, e 
pouco tempo depois mudou-se 
para França, onde continuou 
a estudar na Universidade de 
Poitiers até 1963. Contribuiu 
activamente para a fundação 
da FRELIMO em 1962, e no 
ano seguinte interrompeu os 
estudos para se tornar membro 
do Comité Central da Frelimo 
e chefiar o Departamento de 
Informação e Propaganda do 
movimento. Só em 1967 voltou 
a estudar, desta vez na Univer-
sidade de Lausanne, na Suí-
ça, país onde trabalhou como 
médico assistente no Hospital 
de St. Loup e se tornou espe-
cialista em Internato Geral.

Recebeu também o Diplo-
ma de Planificação Sanitária 
em 1975, em Dakar, no Sene-
gal. De volta ao seu país, de-
sempenhou funções de médico 

e de director em várias insti-
tuições de saúde. Foi também 
Coordenador da Base Nacional 
da Beira durante a Campanha 
Nacional de Vacinações, que 

qualificou Moçambique para a 
erradicação da varíola, e cola-
borou na elaboração do relató-
rio sobre a Saúde no Mundo.

A sua participação políti-
ca mais activa teve início em 
1980, quando se tornou minis-

tro da Saúde, passando depois, 
em 1987, a ocupar o cargo de 
ministro dos Negócios Estran-
geiros até 1994, altura em que 
passou a Primeiro-Ministro, 
tendo sido reconduzido em 
1999. Após cerca de dez anos 
a chefiar o governo, foi exone-
rado do cargo pelo presidente 
Joaquim Chissano, a 17 de Fe-
vereiro de 2004. Desta forma, 
pode ocupar o cargo, a convi-
te da Organização Mundial de 
Saúde, de Alto-comissário da 
Parceria sobre Ensaios Clíni-
cos entre países europeus e 
países em vias de desenvolvi-
mento, com sede na Holanda.

Era membro de várias as-
sociações, como a Associa-
ção Médica de Moçambique, 
a Associação Moçambicana 
de Defesa da Família, a As-
sociação dos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional, 
a Associação Moçambicana 
de Saúde Pública e a associa-
ção nova-iorquina Internatio-
nal Women Health Coalition.

Foi condecorado com a 
Ordem Grande Cruzeiro do 
Sul (Brasil, 1992) e com o 
Grau Cruz - Ordem de Bernar-
do O’Higgins (Chile, 1993).

 

 Grande profissional

 Falando durante o veló-
rio, o antigo Presidente da 

República, Joaquim Chissano, 
seu amigo de infância, disse 
que Pascoal Mocumbi foi um 
profissional exímio e formou 
excelentes quadros em cada 
área onde trabalhou. Chissano 
manifestou ainda o companhei-

rismo que mantinha com Mo-
cumbi, seu amigo de infância.

 Num longo discurso, 
Chissano recordou-se da rela-
ção íntima e confidente com 
Pascoal Mocumbi. Foram 
vários os episódios vividos 
e partilhados, tanto entre os 
dois, bem como com as suas 
famílias, que se confundiam.

Chissano conta que sem-
pre teve o amigo como com-
panheiro, mesmo à distância, 
devido às várias missões que 
o crescimento (vida profissio-
nal) os impunha, mas sem-
pre estiveram lado a lado.

Mas, por causa da doença 
que o consumiu durante os úl-
timos cinco anos, partiu aquele 
que muito sabia da vida dele.

“Estivemos sempre juntos. 
Nesta viagem que começas 
hoje, não poderemos acom-
panhar-te a pé, nem de car-
ro, mas sabemos que estarás 
sempre em contacto connos-
co”, disse Chissano, durante 
o seu discurso de despedida.

O antigo Chefe de Estado 
diz que a sua família, que é 
também do finado, esteve sem-
pre unida em orações quando o 
finado estava doente: “Aqueles 
mais de cinco anos de sua doen-
ça serviram para sempre virar-
mos as nossas almas para Deus 
pedindo por ti. Estamos certos 
de que ele nos ouviu. Acre-

ditamos que vais estar perto 
dele e vais interceder por nós”.

No último adeus a Pascoal 
Mocumbi, esta terça-feira, du-
rante o velório, o antigo Pre-
sidente da República, Joaquim 
Chissano, agradeceu pelo facto 

de ter tido o antigo Primeiro-mi-
nistro como amigo e confidente.

“Estivemos juntos, desde 
aquele ano de 1952. Trilha-
mos muitos caminhos para 
criarmos as condições de luta, 
criarmos uma frente que é a 
Frelimo. Estávamos juntos, 
quando encontramos Eduar-
do Mondlane e traçamos a 
estratégia que culminou com 
a união dos movimentos de li-
bertação”, avançou Chissano.

Já com o país liberto, Joa-
quim Chissano diz que Mocum-
bi formou mentes e profissionais 
em cada local por onde passou.

“Sua família não sabia que 
era para ser médico, mas tor-
naste-te médico, um médico 
de competência. Não sabiam 
que ia ser diplomata, mas fos-
te diplomata de craveira in-
ternacional. Foste cientista de 
craveira internacional. Foste 
professor e deixas muita gente 
formada em todos os domínios.”

Por sua vez, Armando Gue-
buza entende que continuar 
o legado de Mocumbi é uma 
das formas de o imortalizar.

“Era um patriota, cientista, 
trabalhador… perdemos isso. 
Mas, como diziam muitos in-
tervenientes, pegaremos na 
sua arma para podermos pros-
seguir com o trabalho que ele 
tão bem fazia”, disse Armando 
Guebuza, ex-Chefe de Estado.
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Ministério Público instaura processo criminal contra
coordenador do Fundo de Gestão de Calamidades

Por participação em negócios e abuso de cargo 

Guebuza reconheceu 
ainda que a morte de Mo-
cumbi é uma grande per-
da para o país, família, bem 
como para o partido Frelimo.

Notabilização

 Várias personalidades, en-
tre actuais e antigos governan-
tes, renderam homenagem a 
Pascoal Mocumbi e destacaram 
as qualidades profissionais e 
o lado humano do antigo Pri-
meiro-ministro. Defenderam, 
ainda, que a sua grandiosa obra 
seja estudada pela academia.

Pascoal Mocumbi será re-
cordado pelo envolvimento 
em várias frentes em prol do 
país, na administração do Es-
tado, na política, na investi-
gação científica, entre outras 
áreas em que se notabilizou.

O ministro da Saúde, Armin-
do Tiago, e o antigo vice-minis-
tro do mesmo sector, Leopoldo 
da Costa, falam de um homem 
que deu tudo de si nesta área.

“Neste momento, a família 
da saúde perdeu uma referên-
cia, um ícone, uma referência 
em todos os elementos. Portan-
to, a única coisa que devemos 
fazer é garantir que continue-
mos com o seu legado e com 
a sua obra, mas, sobretudo, 
continuar com a bondade de 
médico que ele era”, disse Ar-
mindo Tiago, para, de seguida, 
Leopoldo Costa afirmar que 
“Como ministro da Saúde, foi 
uma pessoa que nos transmitiu 
lições, sobretudo de interac-
ções com a comunidade, hu-
mildade, para além do conhe-
cimento científico. Investiu na 
formação de muitos de nós”.

Mocumbi é igualmente re-
ferenciado como humanista e 

mestre de muitos governantes. 
Hermenegildo Gamito, antigo 
presidente do Conselho Cons-
titucional, destaca a abertura 
do antigo Primeiro-ministro: 
“Dedicou a marca de abertura 
e disponibilidade para com os 
cidadãos, deixou a marca de 
um trabalho feito em profun-
didade, sempre preocupado 
com o seu próximo e esta ima-
gem que queremos guardar”.

Henrique Banze, antigo 
vice-ministro dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, fala do 
papel de Mocumbi na diploma-
cia: “Claramente que ele contri-
buiu para poder colocar o nos-
so país na arena internacional, 
numa altura em que acabáva-
mos de sair da guerra. Era preci-
so construir o país, e a imagem 
do país era muito importante 
para que fosse aceite e pudesse 
beneficiar-se de todo o apoio 
da comunidade internacional”.

Para os académicos e ou-
tros actores políticos e sociais, 
é preciso estudar e divulgar o 
pensamento de Mocumbi: “Eu 
acredito que a trajectória de 

Pascoal Mocumbi merece um 
estudo e uma preservação para 
ajudar as novas e futuras gera-
ções a compreender que esta 
pátria produziu filhos com com-
petência, capacidade e entrega 
na busca de soluções para os 
problemas dos moçambicanos”, 
defendeu o antigo vice-ministro 
da Educação, Luís Covane.

O Reitor da Universidade 
Pedagógica de Maputo, Jorge 
Ferrão, também comunga da 
ideia de se estudar o pensamen-
to e figura de Pascoal Mocumbi: 
“Agora, precisaremos de enten-
der e estudar melhor o pensa-
mento de Pascoal Mocumbi”.

O escritor Nelson Saúte tam-
bém partilhou o seu pensamento 
em relação ao malogrado: “Com 
a sua abertura como homem pú-
blico, tive o privilégio de tra-
balhar com ele, por isso sei do 
quanto era aberto e sabia valori-
zar os quadros moçambicanos”.

Eduardo Nihia, veterano da 
Luta de Libertação Nacional, 
conta as suas memórias com o 
antigo Primeiro-ministro: “Eu 
tive um encontro com ele pela 

primeira vez na Argélia em 
1963. Encontramo-nos lá quan-
do ele vinha representar a Freli-
mo e nós em treino. Depois daí, 
voltamos a encontrar-nos em 
Tanzânia, nos anos 1964 ou 65”.

Refira-se que Pascoal 
Mocumbi foi um dos funda-
dores da Frelimo e fez parte 
dos que lutaram pela inde-
pendência de Moçambique.

 

Moçambique perdeu um génio 
na saúde, defende OAM

 A Ordem dos Médicos de 
Moçambique diz que Pascoal 
Mocumbi foi um génio na área 
da saúde. Por sua vez, o partido 
Frelimo entende que é preciso 
manter vivos os seus ideais. 
Já a Associação dos Comba-
tentes da Luta Libertação Na-
cional diz que era um exem-
plo de lutador pela liberdade.

Bom médico, génio e 
exemplo de liderança. É assim 
que a Ordem dos Médicos de 
Moçambique descreve as qua-
lidades de Pascoal Mocumbi.

 Para o bastonário da 

classe, Gilberto Manhiça, o 
antigo Primeiro-ministro de 
Moçambique era praticante, 
pragmático, da liderança e 
os seus impactos no Ministé-
rio da Saúde até hoje duram.

“Ficámos órfãos de um pai 
e do modelo de ser um bom 
médico, dirigente e funcioná-
rio público. Neste momento 
de luto, a Ordem dos Médicos 
de Moçambique e a Associa-
ção Medica de Moçambique 
querem expressar a sua gra-
tidão por ter compartilhado 
a sua vida com a nossa clas-
se”, disse Gilberto Manhiça.

A Frelimo assume o com-
promisso de manter os valo-
res e princípios defendidos 
por Mocumbi. “Queremos 
assegurar que manteremos 
sempre vivos os valores e 
princípios que sempre defen-
deste”, disse Roque Silva, 
secretário-geral da Frelimo.

Para a Associação dos 
Combatentes da Luta de Liber-
tação Nacional, com a morte de 
Pascoal Mocumbi, Moçambi-
que perdeu um combatente fiel.

“Queremos afirmar que 
seguiremos o teu exemplo 
de lutador persistente, jun-
to do povo. O teu exemplo 
de dirigente consequente, 
patriota, militante presente, 
vamos transmitir aos jovens 
de hoje e de amanhã para 
saberem e terem uma cons-
ciência que a pátria não se 
vende”, disse Carlos Siliya, 
representante da Associação 
dos Combatentes da Luta Ar-
mada de Libertação Nacional.

Médico de formação e mi-
nistro da Saúde e dos Negó-
cios Estrangeiros na década 
de 1980, Mocumbi juntou-
-se à Frelimo ainda jovem.

O Gabinete Central do Combate a Corrupção (GCCC) 
instaurou um processo-crime contra o coordenador do fundo 
de gestão de calamidades, uma entidade adstrita ao instituto 
Nacional de Calamidades por alegado envolvimento em actos 
que se consubstanciam abuso de cargo e participação em 
negócio.

Segundo uma 
nota em posse 
do nosso jornal, 
o Ministério 
Público refere 

que a denúncia reporta, entre 
outras inconformidades, a si-
tuação de pagamentos indevi-
dos e aproveitamento ilegal 
do erário público, por meio de 
subfacturação e falsificação de 

guias de prestação de serviços. 
O documento ressalva 

ainda que por existirem for-
tes práticas e tipos legais de 
crimes de participação eco-
nómica em negócio e abu-
so de cargo ou função foi 
instaurado o procedimento 
criminal contra o coordena-
dor do fundo de gestão e ca-
lamidades, pelo Ministério 

Público, com o processo nú-
mero 118/11/P/GCCC/2022.

O Ministério Público es-
creve ainda que correu termos 
no GCCC o processo número 
93/11/p/GCCC/2022, relacio-
nado com contratos fraudu-
lentos para fornecimento de 
bens, em que 4 servidores pú-
blicos, sendo 1 de um Minis-
tério e 3 de um instituto públi-
co, celebraram um contrato 
fraudulento para o forneci-
mento de bens, onde viriam a 
aproveitar-se da diferença entre 
o custo de aquisição pelo forne-
cedor e o preço pago pelo esta-
do, que se mostrava empolado.
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MaputadasF r a n c i s c o  r o d o l F o

Hoje, de-
cidimos 
t r a z e r 
um tema 
novo nas 

tuas MAPUTADAS, neste 
teu Grande Rio ZAMBEZE.

Um amigo, que comi-
go toma habitualmente a 
sua bica de café, no café 
e restaurante Abfc, disse 
que os jornais moçambica-
nos quase trazem as mes-
mas “coisas”. Parece que 
se copiam uns aos outros.

Eu respondi-lhe que 
eles escrevem para “seus” 
leitores, mas esquecem-se 
de que quando vamos no 
escaparate vemos títulos fa-
mosos nas capas e lá dentro 
obtemos pouco conteúdo.

O estilo dos jornais de 
ontem não pode ser o mes-
mo como hoje, que temos 
toneladas de informação 
através do nosso telemóvel. 
Veja que alguns países como 
os EUA (Estados Unidos da 
América) ou a França, até 
proibiram ou aboliram o TI-

KTOK, pela velocidade que 
são transmitidas as infor-
mações, pondo o faceboock 
ou Meta, Youtube para trás.

Mas, deixemos os gi-
gantes das comunicações 
na “sua” guerra, porque até 
promovem “guerras ver-
dadeiras”, em defesa dos 
seus interesses. Vejam a 
“Guerra” Ucrânia/Rússia, 
que todo o Mundo paga 
através do custo de vida.

Este longo intróito le-
vou-nos ao tema de hoje:

Na alienação do 
Património dos Cor-
reios de Moçambique:

Deixem os “belíssi-
mos” “Marcos de Correio” 
para a “Fundação SÉRGIO 
GAGO”, por serem “co-
biçados” pelos turistas…

É que a velocidade com 
que a IGEPE (Instituto de 
Gestão de Empresas e Pa-
trimónio de Estado) está 
a imprimir o princípio de 
que “o que não dá lucro 
não vende”, daqui há pou-
co pode nos dar o vere-

dicto de que, na realidade, 
os Correios de Moçambi-
que já foram “vendidos”.

Faço essa análise por-
que há tempos fui a uma 
consulta de rotina ao Dr. 
Amândio Aurélio Zilhão, na 
Medicina, no Hospital Cen-
tral de Maputo e vi doentes 
que estavam a ser trans-
portados nas cadeiras de 
rodas com “timbre” “Fun-
dação SÉRGIO GAGO”.

Bonito serviço, sim se-
nhora – pensava cá comigo, 
pois o que seria daqueles 
doentes sem as “carinhas de 
rodas”, muito embora têm 
prioridade quando chegam.

Mas, o trabalho reali-
zado por esta “Fundação 
SÉRGIO GAGO” de que 
é Presidente do Conselho 
de Administração, Aníbal 
Samuel, conheço, porque 
quando temos barcos “cru-
zeiros” que visitam Mapu-
to, os turistas vêm em au-
tocarros para o “Museu da 
História Natural”, para con-
templar os animais e aquele 

rico património – que mui-
tos pais e encarregados de 
educação moçambicanos 
não levam os filhos para 
lá. Os turistas ficam à vol-
ta do “Marco do Correio”, 
que tem a placa “Funda-
ção SÉRGIO GAGO” e 
com a divisa “Valorize-
mos o nosso património”.

Por isso, um aler-
ta: E se quem “ganhar” o 
concurso decidir vender 
os “marcos” como fer-
ro fundido na “sucata”?

Vão chorar os que dão 
volta ao Mundo em cru-
zeiros e outros meios de 
transporte para não pude-
rem “postar” e “partilhar” 
naqueles marcos linda-
mente pintados pela “Fun-
dação SÉRGIO GAGO”, 
depois de removidos e ven-
didos mesmo como sucata.

Um alerta, não só para a 
ministra da Cultura, Dra. Etel-
vina Materula, mas também 
ao Dr. Eneias da Conceição, 
mayor da Cidade da “Acá-
cias e Jacarandás”, pois que 

a não definição pode ser que 
o futuro dono venda os em-
blemáticos “Marcos de Cor-
reio” como se faz com ferro 
velho que vai para “sucata”.

Um dia não iremos ex-
plicar aos netinhos e bisne-
tos a história dos marcos de 
correio, que eram abertos 
todos dias muitas vezes ao 
dia, quando nós, com o Eng. 
Rui Fernandes, éramos fun-
cionários dos Correios e Te-
lecomunicações de Moçam-
bique, antes da separação 
das Empresas, criando-se 
Mcel e TDM, agora TMcel.

Já agora, por que não 
acordo com a Funda-
ção SÉRGIO GAGO a 
alienar este património?

Mas alguém me dizia: 
mudam-se os tempos…

Uma batata quente, 
certamente, para o mi-
nistro dos Transportes e 
Comunicações, Mateus 
Magala. Preservar o pa-
trimónio público também 
é assunto de Estado, do 
Governo de Moçambique.

Deixem os “belíssimos” “Marcos de Correio” 
para a “Fundação SÉRGIO GAGO”, por 

serem “cobiçados” pelos turistas…

Na alienação do Património dos Correios de Moçambique:

 z E se quem “ganhar” o concurso decidir vender os 
“marcos” como ferro fundido na “sucata”?

 z “Valorizemos o nosso património”
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O Jejum de Ramadan é 
uma grande bênção para 
os muçulmanos, pois ele 
fortifica a fé e aproxima 
os crentes a Deus, que é 
o Criador, o Nutridor e o 
Sustentador do Universo.

Purifica o corpo e a 
alma do jejuador, e aguça 
o espírito de submissão 
à vontade de Deus.

Este abençoado mês 
pode ser designado de 
“repositório” das bênçãos 
de Deus, o Omnisciente, 
o  O m n i p r e s e n t e .

Um verdadeiro crente 
pode, nestes dias, esperar 
o perdão, a compaixão 
e misericórdia sem 
limites do seu Criador.

A instituição do Jejum 
é tão antiga quanto a 
Humanidade, pois todos 
os profetas jejuaram, 
desde Adão, assim 
como consta no Cap. 2, 
Vers. 183 do Qur’án:

Ó vós que credes! 
Foi para vós prescrito o 
Jejum, como o foi aos que 
vos antecederam, para 
que possais ser piedosos”.

O Jejum dos que nos 
antecederam não tem 

necessariamente que ter 
sido igual ao instituído 
aos muçulmanos da 
nossa Era, pois pode 
haver diferenças, mas o 
facto é que a abstinência 
foi prescrita a todas 
as religiões celestiais.

A  p r i v a ç ã o  d a 
comida, da bebida e 
das relações carnais é 
um ordálio virtuoso a 
que o muçulmano se 
submete  a  f im de 
lograr um objectivo, 
que é a comunhão 
com Deus, o Poderoso.

Enquanto este auto-
imposto ordálio estimula 
e catalisa a elevação do 
espírito do jejuador, o 
seu cumprimento como 
acção de massas contribui 
para o melhoramento e 
iluminação ascética da 
Humanidade em geral.

O Jejum é um acto 
de submissão do servo 
perante a vontade do 
seu Senhor. Este acto 
é cumprido com um 
zelo incansável e com 
uma forte determinação 
que gera a alegria que 
normalmente acompanha 

o cumprimento do 
dever de cada um.

É, sem quaisquer 
dúvidas, uma instituição 
valiosa de auto-disciplina, 
que abre caminho ao 
controlo das emoções 
tumultuosas e dos desejos 
carnais, criando o que 
podemos designar de 
estado harmonioso da 
mente, proporcionando 
assim uma espécie de 
devaneio retrospectivo, 
no qual a pessoa pode 
justamente pesar e medir 
as suas acções pessoais.

É  u m  p o d e r o s o 
incentivo para fugir dos 
pecados e associar-se aos 
piedosos, pois transporta 
consigo o senso virtual 
de sacrifício através 
da recusa dos prazeres 
evanescentes, para o bem 
geral da Humanidade.

O Ramadan é uma 
época de introspecção 
intensa, já que, regra 
geral, o ambiente que 
nos rodeia se apresenta 
ca lmo e  pac í f i co .

É uma prescrição divina 
para erradicar todas as 
doenças espirituais que 

habitam o corpo humano, 
ao mesmo tempo que 
p r o p o r c i o n a  u m a 
consolação genuína aos 
corações angustiados.

O Jejum não se resume 
à simples abstenção do 
consumo de comida ou 
bebida, mas também 
incumbe o muçulmano 
de preservar os seus cinco 
sentidos contra o mal.

Leva a que o Homem 
c o m p r e e n d a  q u e , 
quando  r ea lmen te 
quer, em submissão às 
ordens divinas pode 
abster-se daquilo que 
noutras ocasiões é 
lícito. E consegue-o.

E se consegue abster-se 
completamente do lícito, 
então quão importante 
e necessário é abster-se 
completamente do ilícito!

Jejuar significa abster-
se, durante o dia, de 
comer, de beber e de se 
relacionar sexualmente 
com a sua esposa. Estas 
três coisas, sendo lícitas 
fora do período de Jejum, 
neste período tornam-
se ilícitas, devendo a 
pessoa abster-se delas.

Porém, as coisas que 
mesmo fora do período 
de Ramadan eram ilícitas, 
como por exemplo mentir, 
caluniar, olhar (perversa, 
insistentemente e com 
desejo) para uma mulher 
estranha, continuam a 
sê-lo, por serem haraam 
(proibidas), em qualquer 
que seja a circunstância, 
e se a pessoa as pratica 
estando de Jejum, ou passa 
o tempo a ver novelas 
ou filmes imorais, que 
Jejum estará a observar? 
Simplesmente  terá 
deixado de praticar coisas 
lícitas, não se abstendo 
da prática de coisas 
ilícitas. Portanto, a sua 
abstinência à comida e à 
bebida terá sido em vão.

Este tipo de Jejum 
é oco e sem nenhuma 
recompensa e bênção, 
pois quem aparentemente 
jejua, mas não se abstém 
da prática de coisas 
haraam, que saiba que 
não conseguiu adquirir 
a  a lma  do  Je jum.

 CONTINUAÇÃO 
DE UM RAMADAN 

PROVEITOSO.

A alma do Jejum
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cassaMo  lalá* sobre o aMbiente rodoviário

 z II Sessão do Conselho de Ministros fixa novos Salários (última hora)

As escolas 
de con-
dução são 
institui-
ções da 

sociedade as quais está con-
fiada uma importante missão 
de formar condutores, uma 
actividade considerada de 
interesse público, que exige 
competência, dedicação e 
elevado sentido de responsa-
bilidade. Porém, apesar de o 
ensino da condução ser uma 
tarefa de interesse público 
e contribuir bastante para 
proporcionar empregos, as 
escolas de condução não 
recebem do Estado nenhum 
apoio, tal como se verifica 
na actividade de transporte.

Estamos num país cuja 
legislação não prevê recicla-
gens aos cidadãos encarta-
dos, verificando-se que uma 
pessoa pode obter a sua car-
ta de condução aos 18 anos 
e morrer com 70, 80 e 90, 
sem nunca ter beneficiado, 
alguma vez mais, de uma 
reciclagem sobre regras, 
procedimentos e sinalização 
rodoviárias. Ciente desta 
realidade, a nossa escola de 
condução, com os artigos 
que vão sendo publicados 
no Jornal Zambeze, vai 
aproveitando esta oportu-
nidade para compartilhar, 
com os automobilistas leito-
res deste prestigiado Jornal, 
conhecimentos no âmbito 
da segurança e prevenção 
rodoviárias. É neste sentido 
que nos propusemos, desta 
vez, a abordar o tema da dis-
tracção durante a condução.

A DISTRACÇÃO – Um 
condutor deve, durante a 
condução, permanecer num 
estado de vigilância contí-
nua, hábito este que deve ser 
conscientemente adquirido. 

As estatísticas da sinistrali-
dade rodoviária já compro-
varam que as distracções, 
mesmo por poucos segun-
dos, reduzem a vigilância do 
condutor e podem envolvê-
-lo em acidentes fatais. Não 
há como um automobilista 
poder dar-se ao “luxo” de 
conduzir distraidamente, 
uma vez que os perigos po-
dem surgir repentinamente, 
vindos da frente, da reta-
guarda e dos lados, haven-
do que contar com os bura-
cos na estrada, a sinalização 
rodoviária, os peões distra-
ídos, condutores com com-
portamentos desviantes, en-
tre outros perigos adversos. 
Por esta razão, considera-
mos que a distracção é inad-
missível, visto que, perante 
uma situação de emergên-
cia, a falta de concentração 
do condutor fá-lo cometer 
erros com consequências 
desastrosas, por não conse-
guir reagir atempadamente.

As situações que ocor-
rem com mais frequência e 
que tendem a desviar a aten-
ção dos automobilistas são: 
o acender um cigarro, sinto-
nizar uma estação na rádio, 
voltar a cabeça para trás ao 
conversar ou discutir assun-
tos com os passageiros, ten-
tar matar ou expulsar uma 
mosca ou outro tipo de in-
secto que entrou no habitá-
culo, observar ou filmar um 
acidente ocorrido, usar o 
telefone para falar e enviar 
mensagem, entre outras.

Quando um condutor, 
com o veículo em movi-
mento, desvia da estrada 
a atenção e o olhar, por 
exemplo, para acender um 
cigarro, em um, dois ou 
três segundos, dependendo 
da velocidade praticada no 

A distracção durante 
a condução
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momento, o veículo pode 
ter-se deslocado grandes 
distâncias num período de 
tempo em que não houve 
nenhuma vigilância, per-
dendo assim o contacto 
com a realidade das situ-
ações exteriores que mu-
dam rapidamente a cada 
instante. Neste período 
de distracção, o condutor 
não captou os índices de 
risco à sua volta, não fez 
as respectivas previsões 

ou antecipações e, conse-
quentemente, nem reagiu 
em conformidade com a 
situação, ou seja, o veícu-
lo percorreu desgoverna-
do. Num acidente ocorri-
do em situações de falta 
de atenção pode-se matar, 
ficar gravemente ferido, 
incorrer em processos judi-
ciais, ficar inibido de con-
duzir, entre outras conse-
quências nada agradáveis.

Estimado automobilis-

ta, evite colocar-se em si-
tuação de perigo ou criar 
perigo para os outros. A dis-
tracção foi sempre inimiga 
da condução. Vamos mu-
dar o nosso comportamen-
to. Cada um tem a sua cota 
parte de responsabilidade 
no objectivo de se criar um 
ambiente rodoviário mais 
são. Contamos consigo.

Por: Cassamo Lalá – DIREC-
TOR DA ESCOLA DE CON-
DUÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
Médico diplomata 

que dispensa qualquer 
apresentação

Foi-se um dos mais fortes da jovem democracia moçambicana. 
Pascoal Mucumbi, primeiro-ministro saído das primeiras eleições 
deixa um legado e, acima de tudo, vários ensinamentos no 
que à convivência e debate de ideias diz respeito. Não só se 
fez respeitar, como também distribuiu respeito em todo lado.

Pascoal Mucumbi nasceu a 10 de Abril de 1941, na cidade de Maputo, tendo feito os seus 
estudos universitários em Medicina na Universidade de Lisboa, e pouco tempo depois 
mudou-se para França, onde continuou a estudar na Universidade de Poitiers até 1963.

É membro fundador da Frelimo em 1962 e, no ano seguinte, interrompeu os estudos 
para se tornar membro do Comité Central da Frelimo e chefiar o Departamento 
de Informação e Propaganda do movimento. Só em 1967 voltou a estudar, desta 
vez na Universidade de Lausanne, na Suíça, país onde trabalhou como médico 
assistente no Hospital de St. Loup e se tornou especialista em Internato Geral.

Patr iarca do Centro de Invest igação da Manhiça,  Mucumbi 
conquistou vários diplomas internacionais,  com destaque para 
o Diploma de Planificação Sanitária, em 1975, em Dakar, no Senegal.

A sua participação política mais activa teve início em 1980, quando se 
tornou ministro da Saúde, passando depois, em 1987, a ocupar o cargo de 
Ministro dos Negócios Estrangeiros até 1994, altura em que passou a Primeiro-
Ministro, tendo sido reconduzido em 1999. Após cerca de dez anos a chefiar 
o governo, foi exonerado do cargo pelo presidente Joaquim Chissano a 17 de 
Fevereiro de 2004. Desta forma, pode ocupar o cargo, a convite da Organização 
Mundial de Saúde, de Alto-comissário da Parceria sobre Ensaios Clínicos entre 
países europeus e países em vias de desenvolvimento, com sede na Holanda.

Era membro de várias associações, como a Associação Médica de Moçambique, 
a Associação Moçambicana de Defesa da Família, a Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacional, a Associação Moçambicana de Saúde 
Pública e a associação nova-iorquina International Women Health Coalition.

Foi condecorado com a Ordem Grande Cruzeiro do Sul (Brasil, 1992) 
e com o Grau Cruz - Ordem de Bernardo O’Higgins (Chile, 1993).

 No seu percurso como governante, numa altura em que o país fervilhava 
devido às carências paridas da guerra civil, Pascoal Mucumbi não se fechou em 
copas ou mesmo procurou bode expiatório para discutir o país, principalmente 
com os órgãos de comunicação onde a exposição era maior. Mucumbi enfrentou 
a todos, incluindo questões candentes da sua era, como por exemplo o caso 
BCM, um escândalo financeiro, seguido de perto pelo jornalista Carlos Cardoso.

A verticalidade de Pascoal Mucumbi enquanto político devia ser, nos dias de hoje, 
objecto de estudo para os nossos governamentais. Hoje em dia convivemos com 
governantes que são intolerantes à prestação de contas. Quando os fazem recorrem 
a cartilhas, ou seja, seleccionam órgãos de comunicação, inclusive os jornalistas 
que devem fazer as questões que invariavelmente já estão combinados antes.

Mucumbi era da sua iniciativa crivar com imprensa e muita das vezes sem 
filtro. As decisões tomadas pelo Governo eram devidamente explicadas aos 
jornalistas e estes, por sua vez, informavam ao povo. Nos dias que correm, o 
primeiro-ministro ou um qualquer ministro são deuses. São seres superiores 
inquestionáveis, cujas decisões equivalem a sentenças judiciais. Uma simples 
pergunta sobre agenda de governação cria nervosismo sem precedentes e logo em 
seguida os milicianos digitais pululam em redes sociais para sentenciar os inquiridor.

Até sempre Pascoal Mucumbi!

douglas Madjila

Pesou demais quando o líder da Nova 
Democracia, há algumas semanas, afirmou 
que o ocidente não deseja que a democracia 
moçambicana se efective, pesou a estereótipo 
para com os outros, mas parece que o ocidente 

nem sequer leu tal entrevista, porque a ter lido, anui então 
com a afirmação de Salomão Muchanga e mais, afirma 
por sua vez, e categoricamente, que mais do que uma 
democracia fracassada também deseja ver os direitos 
humanos esfarrapados. Pouquíssimos dias antes da dolorosa 
declaração de Linda Thomas, Moçambique viveu um 
estrondoso vendaval contra os direitos humanos, a polícia 
desceu do degrau das suas botas, visto que jamais subiu para 
além disso, desceu e exibiu a sua arquivada força, quando 
Cabo-delgado chora por ela, sobre o simples cidadão 
desarmado com a mais pura animação de se sentir um 
verdadeiro e activo moçambicano, e ainda assim os elogios 
da mãe Linda sobre o filho bonitinho. Terrível embaixatriz, 
então o ocidente leu a entrevista, só que a agenda do 
ocidente deve ser mesmo essa, a de destruir o convívio 
e uma possível postura democrática a qualquer custo.

“Tua cara é linda, mas tu não és”, assim cantou Azagaia, 
que na verdade não se sabe ao certo ao que se referia nessa 
altura, mas a verdade é que a embaixatriz também é linda, 
indiscutivelmente, a ponto de ser Linda Thomas, mas 
os actos dela não o são igualmente, elogiar Filipe Nyusi 
pelo factor segurança é um terrorismo diplomático, um 
abismo internacional, uma perplexidade nacional diante 
dos horrores que o país enfrenta, muita insegurança.

Vamos então procurar fazer justiça e tentar perceber 
porque razão Moçambique pode estar de parabéns pelo 
seu empenho na presidência do tal conselho de segurança, 
verdadeiramente nada, ou talvez parou a guerra na 
Ucrânia e não sabemos, porque Cabo-delgado continua 
um terror, para lá zonas calmas, só com a intervenção 
de Kagame, aliás, a este talvez a Linda podia chamá-lo 
bonitinho pelo domínio que tem sobre um país diferente, 
tem a vocação colonizadora que o ocidente gosta. 
Estamos claros que nada somos, certos de que vocês em 
nada nos querem transformar, mas, faz favor, que não 
nos ridicularizem, pois estamos seguros de que seremos.

Certo que os direitos humanos são para vocês um fiasco 
ou algo a considerar muito pouco, o mundo sabe, ainda que 
não diga, mas é notável que as vidas para vocês não têm 
valor, é por isso que as tiram por simplesmente julgarem que 
determinado indivíduo não merece viver. As nossas vidas 
cá em África, moçambique concretamente, são valiosas, 
primariamente valiosas, portanto, não nos ofenda excelência 
Linda, enquanto continuarmos a morrer e a levar porrada 
sem razões pela polícia, o Presidente desta República 
não pode ser felicitado, isso é um insulto embaixatriz.

A dolorida 
declaração de Linda
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randulani

Não voltar-
mos às nos-
sas coisas, 
à nossa ori-
ginalidade 

e à nossa auto-estima significa 
continuarmos a suspender a 
nossa própria história de evo-
lução e desenvolvimento. As-
fixiamos quase todos os nossos 
traços identitários, e depois es-
trangulamo-los, viraram todos 
fantasmas, temos medo deles, 
assustam-nos e denunciamos 
na sede do concerto global, e 
logo se produziram decretos 
e leis para a sua revogação.

Eliminamos a nossa sábia 
medicina e seus legítimos e 
capacitados praticantes, des-
carregamos todos os nomes 
que nem ao diabo ficam bem, 
e hoje estamos todos depen-
dentes de uma medicina terri-
velmente lucrativa e alienan-
te; todos os dias alimentamos 
uma rede gigantesca de in-
dústria farmacêutica que não 
restitui a saúde ninguém, mas 
sim cria uma dependência in-
terminável. Matamos nossas 
manifestações artístico-cultu-
rais, muito saudáveis e inspi-
radores de valores socialmente 
bons. Extinguimos a nossa 
própria economia, já mais as 
pessoas criam economias 
sustentáveis como de antes, 
e todos viraram vendedores 
da rua em todas as ruas e es-
quinas dos nossos países, nas 
cidades, vilas, postos admi-
nistrativos até nas povoações.

Será esta a natureza do 
africano, de viver uma vida 
ambulante, vendendo indiscri-
minável e interminavelmente? 
Que futuro alcançará o afri-
cano vendendo bagatelas só 
para garantir o pão-nosso de 
cada dia? Essas actividades, 
segundo a história, surgiram 
muito antes das grandes re-
voluções que transformaram 
o mundo. E parece que nós 
os africanos ainda nos situa-
mos nessa época remota e por 
isso até parece precisarmos 
de alguma nossa revolução.

Encorajam até certo ponto 
algumas pouquíssimas nações 
africanas, que têm mostrado 
algum dinamismo no sentido 
de se afirmarem como africa-
nos. Valorizam suas marcas 
de originalidade, produzem 
suas marcas locais e colocam-
-nas na competição e con-
quistam espaço global, e são 
reconhecidos por aquilo que 
são e sabem fazer de original.

Entretanto, muitos de nós 
queremos esse reconheci-
mento oferecendo ao mundo 
global marcas alheias; ven-
demos música Hip Pop que 
não é nossa, e ninguém nos 
percebe; vendemos até mú-
sica Zouk e só provocamos 
espanto ao mundo; dançamos 
muito bem Rap e ficamos pa-
lhaços aos olhos do mundo; 
fazemos melhores Passadas 
e Kuduro e tanta outra coisa, 
mas nunca seremos admirados 
por isso porque essas coisas 

têm donos. Fazemos com ex-
traordinariedade gastronomia 
portuguesa, italiana, indiana, 
americana, mas odiamos as 
originárias gastronomias afri-
canas. Sobre as línguas e ci-
ência já falamos, não falamos 
ou somos medíocres nas nos-
sas línguas e na ciência sobre 
as nossas coisas, por exemplo 
sobre o nosso direito consuetu-
dinário, sobre a nossa filosofia, 
a nossa ética, a nossa biologia, 
a nossa matemática e lógica, 
sobre a nossa astrologia, etc. 
Aqui em África sempre houve 
grande navegadores, não tinha 
como não os ter, com tantos 
oceanos, mares, rios, lagos 
que este continente tem, mas 
não se conhecem na história 
terríveis naufrágios e acidentes 
marítimos, graças a exímia sa-
bedoria dos africanos na leitu-
ra e previsibilidade do tempo.

O africano precisa estudar 
a sua originalidade para que 
ele compreenda a sua essência; 
ele precisa de abstrair-se e es-
quecer que o seu começo coin-
cide com o processo de coloni-
zação, o africano existe muito 
antes desses processos todos 
de subjugação e alienação em 
massa, e é crucial percebermos 
a nossa linha evolutiva, o nosso 
potencial diferenciador e apos-
tarmos e seguirmos em frente.

Não está valendo em nada 
seguirmos os outros como se 
estivéssemos desprovidos da 
nossa própria racionalidade, 
desde que existimos como 

nações, estamos numa longa 
marcha de seguirmos tudo do 
outro: seguimos sistemas de 
ensino dos outros, incrível; 
diabolizamos, condenamos 
e de tudo fazemos para aca-
bar com os ritos de iniciação 
das nossas crianças, mas hoje 
aceitamos educação sexual 
nas escolas públicas para es-
tas mesmas crianças; segui-
mos estilos económicos dos 
outros, a agricultura, a pesca, 
a extracção mineira, etc., se-
guimos até estilos de vestir, de 
comer, de amar, e não perce-
bemos que estamos desligados 
da nossa essência, que pre-
cisamos voltar a sermos nós.

De tanto obcecado que o 
africano está com as coisas 
dos outros, afectou-se-lhe 
uma preguiça patológica que 
o impede de renascer, desper-
tar e assumir o seu próprio 
caminho. Todos parecem es-
tar convencidos de que outra 
saída não há senão esta de 
continuar seguindo, não nos 
importando as consequências 
resultantes desse processo de 
seguir, porque quem segue não 
vê e nem sabe para onde vai, 
não domina os caminhos que 
percorre nem entende dos equi-
pamentos que o fazem mover.

Hoje, ouvimos até grandes 
figuras africanas a gritarem no 
vácuo, mas ninguém tem ouvi-
dos para ouvir, porque a surdez 
começou há muito tempo com 
esses que hoje clamam por uma 
África unida, uma África cons-

ciente da sua própria história, 
cultura e tradição. Foram eles 
que começaram a virar tudo ao 
avesso, e hoje já começam a 
perceber porque percebem que 
a história de seguir é sempre 
infinita e só compensa àquele 
que está à diante, que conhece 
o caminho e o lugar que pre-
tende chegar. Queremos hoje 
que o africano se identifique 
com a África, mas ele há muito 
despiu todos os traços de afri-
cano, ele apenas vive neste ter-
ritório da África, mas ele o que 
vive pouco ou nada tem a ver 
com esta África. Muitos afri-
canos não sentem o pulsar da 
mãe África, o sangue que lhes 
corre nas veias está infestado 
de substâncias alheias à natu-
reza africana, e como, assim, 
os africanos terão o entendi-
mento e orientação africanos?

Nunca é tarde – esta é uma 
breve frase popular que pre-
tende dizer que todas as coisas 
podem mudar, podem ajustar-
-se e tomar novos rumos. Tudo 
depende de todos os africanos, 
se queremos continuar a fretar 
o nosso destino colectivo por 
mais um tempo indetermina-
do ou se achamos que já bas-
ta, e decidirmos fazer a nossa 
própria história como tantos 
o fizeram e fizeram bem sem 
maldades, com sabedoria, sem 
arrogâncias, com humildade, 
sem prepotências, com equilí-
brio, sem humilhações, com in-
teligência. Vamos ser africanos 
de verdade e não de símbolos. 

Querer ser Africano em 
África e no Mundo (concl.)

rosariogwaMbe@gMail.coM
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País adiou processo de ordenamento territorial 
Segundo o representante da Agência do desenvolvimento do Vale do Zambeze

O e m p r e s á r i o 
moçambica-
no Salimo 
Abdula foi 
atribuído o tí-

tulo de Doutor Honoris Causa 
em Filosofia, pela Trinity Uni-
versity of Ambassadors, dos Es-
tados Unidos da América (EUA). 

A cerimónia decorreu du-
rante o evento “Empower Her 
Shoes Summit”, no qual ocorreu 
a premiação global da United 
Nations Women Foundation em 
associação com Trinity Girls Ne-
twork Corp. e TIUA School of 
Business, no passado dia 14 de 
Março de 2023, em Nova Iorque.

De referir que no evento rece-
beu também o Award do UN Glo-
bal Woman, um reconhecimento 
para personalidades que têm con-
tribuído para o desenvolvimento 
do Empoderamento feminino. O 
Dia Internacional da Mulher das 
Nações Unidas comemora o papel 
das mulheres comuns em fazer a 
diferença na história e está enrai-
zado na luta secular das mulheres 
que participam da sociedade em 
pé de igualdade com os homens. 
Em 1910, numa reunião inter-

nacional em Copenhague, com 
mais de 100 mulheres presentes 
de 17 países, o Dia da Mulher 

foi estabelecido para homenagear 
o movimento pelos direitos das 
mulheres e ajudar a alcançar o su-

frágio universal para as mulheres.
No mesmo evento foram 

também homenageadas vinte e 
cinco mulheres de diferentes pa-
íses do continente africano com 
a certificação Women Empo-
werment Peace Ambassadors e o 
Honorary Doctorate pelo exce-
lente trabalho que realizam em 
seus sectores de influência e nas 
comunidades em que actuam.

O acto de atribuição do tí-
tulo de Doutor Honoris Causa 
a Salimo Abdula foi dirigido 
pela Dra. Jacqueline Mohair.

Em Novembro do ano pas-
sado, recorde-se, Salimo Abdula 
recebeu o título de Doutor Ho-
noris Causa pela University of 
South Africa (UNISA), da Áfri-
ca do Sul. O título foi atribuído 
em reconhecimento ao trabalho 
que o empresário tem estado a 
desenvolver na área do empre-
endedorismo em Moçambique. 

Salimo Abdula nasceu a 18 de 
Junho de 1963, em Quelimane, 
província da Zambézia. É empre-
sário e líder de um grupo empresa-
rial com 25 anos de operações em 
Moçambique, a Intelec Holdings, 
que actua nos ramos de energia, 

publicidade, turismo, finanças, 
recursos minerais, telecomuni-
cações, imobiliária e consultoria. 

Foi Presidente da Confede-
ração Empresarial da Comuni-
dade dos Países de Língua Por-
tuguesa (CE-CPLP), agremiação 
que se tornou economicamente 
relevante e com capacidade de 
influência na formulação de po-
líticas para a dinamização de ne-
gócios entre os países membros. 

Recentemente, materiali-
zou o sonho de criação da Fun-
dação Salimo Abdula, entidade 
cujo foco é o fortalecimento dos 
vários segmentos da socieda-
de e desenvolvimento do país.

É Cônsul Honorário da 
Malásia em Moçambique e já 
presidiu à Confederação das 
Associações Económicas de Mo-
çambique (CTA) e à operadora 
de telefonia móvel Vodacom. 

Salimo Abdula já foi dis-
tinguindo, entre outros, com os 
prémios: Euro Knowledge Lea-
dership Award 2020; Prémio de 
Reconhecimento Países de Lín-
gua Portuguesa – AJEPC - FIN 
2018; Excelência Empresarial 
Bizz 2016; e World Finance 100. 

O ordenamento territorial constitui uma aposta fun-
damental para o contexto das mudanças climáticas que se 
abatem sobre o país, o representante da Agência de desenvol-
vimento do Vale do Zambeze, José Cardoso, reconhece que 
depois da independência, no ano de 1975, o país não investiu 
no ordenamento territorial, o que provocou cenários de 
assentamentos informais em todo território nacional, cujas 
consequências se verificam em situações de queda excessiva 
de chuvas que provocam abandono das populações afectadas.

Os assentamen-
tos humanos 
i n f o r m a i s 
têm estado a 
aumentar a 

uma velocidade excessiva, reco-
nhece José Cardoso, para quem 
a agência do desenvolvimento 
do Vale do Zambeze tem esta-
do a apoiar as entidades que ge-
rem a terra, na necessidade de 
se apostar no ordenamento ter-
ritorial tendo em conta os desa-
fios que se impõem actualmente.

A  componente do ordena-
mento territorial é importante, 
porque garante os espaços or-
denados e alguma resiliência, 
sendo que há espaços que são 
frequentemente vulneráveis aos 

efeitos das mudanças climáticas 
que concorrem para a destruição 
de residências e desalojamento 
de famílias para locais seguros.

“Existem indivíduos que im-
plantam residências em locais 
de passagem de água, e quando 
chove o resultado tem sido aque-
le que todos membros acom-
panham: destruição de bens. É 
lamentável. Mas, isso ocorre 
porque não ordenamos os espa-
ços”, sublinhou José Cardoso.

A proliferação de assen-
tamentos humanos informais, 
vincou Cardoso, tem também 
criado cenários de dificuldades 
no fornecimento dos serviços 
básicos, nomeadamente água 
e energia  para a população, de 

forma eficiente, porque as ruas 
encontram-se numa situação de-
sordenada, dificultando o acesso.

“Em caso de necessidade de se 
evacuar um cidadão doente por via 
de uma ambulância, é muito difícil 
procede-la em situação de assen-
tamentos informais”, sublinhou a 
fonte, para quem no contexto do 
comércio electrónico através dos 
serviços de correios será um exer-

cício aturado aceder a uma resi-
dência, uma vez que as ruas estão 
desordenadas, daí que o planea-
mento territorial deve ser a base 
para o desenvolvimento do país.

Porque muitas vezes os cida-
dãos questionam a morosidade 
na atribuição dos espaços para 
a construção por parte das enti-
dades municipais, não será um 
dos factores para a proliferação 

dos assentamentos informais? A 
esta questão, o representante da 
agência de desenvolvimento do 
Vale do Zambeze fechou-se em 
copas sobre o assunto, afirmando 
ser uma matéria que desconhece.

A agência do desenvolvi-
mento do Vale do Zambeze tem 
estado a apoiar os distritos na 
incorporação dos elementos de 
ordenamento territorial, assim 
que os mesmos solicitam, é fei-
ta a análise e oportunamente 
a implementação desse plano, 
apostando na demarcação e aber-
tura das vias de acesso. Relati-
vamente ao estágio do processo 
de ordenamento territorial no 
país, José Cardoso diz ser um 
exercício aturado trazer as esta-
tísticas, sendo que nos últimos 
anos o Vale do Zambeze tem es-
tado a apoiar muitas localidades.

“Seria bom fazer um plano 
de ordenamento territorial ao ní-
vel dos distritos, mas é bastante 
oneroso, tendo em conta vários 
elementos, como aberturas de 
ruas, delimitação de espaços para 
habitações e outras infra-estruturas 
sociais” disse, mesmo sem definir 
o orçamento para estabelecer o or-
denamento territorial num distrito.

Salimo Abdula é Doutor Honoris Causa em Filosofia 
Pela Trinity International University of Ambassadors dos EUA

elton da Graça
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Enquanto se discutem modelos de 
crescimento, má governação perpetua 
pobreza e reproduz desigualdades

A discussão sobre o modelo de crescimento e a necessida-
de de um novo paradigma de desenvolvimento em Moçambi-
que tem sido uma conversa de surdos. Apesar dos discursos 
e várias estratégias aprovadas, a (má) governação impede 
o país de acelerar a redução da pobreza nem de reduzir as 
desigualdades espaciais e entre grupos de rendimento.

Além da ten-
tativa de ex-
plicação das 
p o l é m i c a s 
três refei-

ções por dia, as últimas sema-
nas foram particularmente mar-
cadas por discussões em torno 
da necessidade de um novo 
modelo de crescimento em 
Moçambique. As discussões 
surgiram na sequência da di-
vulgação, no dia 10 de Março, 
da 9ª edição do Relatório “Ac-
tualidade Económica de Mo-
çambique” do Banco Mundial. 
A repercussão nos media sur-
giu sob a forma de manchetes, 
destacando o fracasso do actual 

modelo em termos de redução 
da pobreza e os elevados ní-
veis de desigualdades no país.

Fundamentalmente, o re-
latório destaca a necessidade 
de reduzir a dependência na 
agricultura de baixa produtivi-
dade e na indústria extractiva, 
propondo um novo paradigma 
de desenvolvimento assente em 
fontes diversificadas de cresci-
mento, produtividade e empre-
gos. O sector de serviços é apon-
tado como o potencial motor do 
processo de crescimento eco-
nómico e geração de empregos.

Esta não é a primeira vez 
que a instituição financeira in-
ternacional alinha com as crí-

ticas que vêm sendo feitas ao 
modelo de crescimento do país. 
De acordo com o relatório, o ac-
tual modelo tem tido uma capa-
cidade limitada para gerar em-
pregos produtivos e apoiar uma 
redução acelerada da pobreza. 
Um resultado, em parte, da 
dependência da economia na-
cional em relação aos grandes 
projectos no sector extractivo, 
com poucas interligações com 
o resto da economia e uma agri-
cultura de baixa produtividade.

Os dados sobre a prevalên-
cia de pobreza e desigualdades 
que circularam em forma de 
manchetes nas últimas sema-
nas não são novos. Na verda-
de, estão até desactualizados 
e só continuam a ser citados 
para suprir o défice de esta-
tísticas mais recentes sobre o 
assunto. Não constitui nenhu-
ma novidade que o processo 
de crescimento económico de 

Moçambique tem sido pouco 
inclusivo e com limitado con-
tributo na redução da pobreza. 
Após quase meio século de 
independência, Moçambique 
continua na cauda do desenvol-
vimento (sempre no grupo dos 
10 piores no ranking do Índice 
de Desenvolvimento Humano).

Com mais de 30 milhões de 
habitantes, o país conta actual-
mente com mais de 59,9% da 
população total (18 milhões de 
moçambicanos) vivendo abai-
xo da linha de pobreza ($1.90/
dia), com baixo acesso a servi-
ços sociais básicos e os níveis 
de desigualdades são os mais 
elevados da região da África 
subsaariana. Mais do que uma 
“indústria”, a miséria e pobreza 
em Moçambique são uma rea-
lidade que afecta diariamente 
a milhões de moçambicanos.

A Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento (ENDE 

2015-2035), aprovada no pri-
meiro mandato do Presidente 
Filipe Nyusi e em processo de 
revisão desde 2021, ficou como 
um documento de consulta nas 
gavetas do Executivo, usado 
apenas no momento de elabora-
ção dos discursos. A abordagem 
holística de desenvolvimento, 
com ênfase na transformação 
estrutural da economia, expan-
são e diversificação da base 
produtiva preconizada na estra-
tégia nunca saiu do papel. Com 
efeito, no lugar de uma con-
vergência para a meta de de-
senvolvimento de um PIB per 
capita de 2.957,4 dólares até 
2035 estabelecida na Estraté-
gia, no geral, a tendência mais 
recente foi de reversão dos 
ganhos alcançados no período 
anterior à aprovação da estraté-
gia. Sete anos após a aprovação 
do instrumento, o PIB per capi-
ta reduziu de 600 dólares para 
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cerca de 500 dólares em 2021, 
apenas 17% da meta fixada.

A tendência de redução do 
PIB per capita elucidada pelo 
gráfico acima é o exemplo mais 
elucidativo e evidente de que 
a agenda de desenvolvimen-
to sempre esteve e continua 
estando em segundo plano na 
acção governativa no país. An-
tecipando as receitas das ex-
portações do gás da Bacia do 
Rovuma e esquecendo de toda 
a retórica de desenvolvimento, 
a elite política contraiu uma 
dívida de dois mil milhões de 
dólares que mergulhou a eco-
nomia numa crise que descre-
dibilizou o país aos olhos da 
comunidade internacional e 
desencadeou uma instabilidade 
macroeconómica, orçamental 
e monetária sem precedentes, 
que exacerbou as vulnerabi-
lidades económicas e sociais 
pré-existentes. Sempre foi 
um problema de governação.

A agenda principal tem sido 
o uso dos recursos para repro-
dução do acesso ao poder e a 
satisfação das necessidades e 
interesses de uma minoria em 
detrimento dos interesses dos 
milhões de moçambicanos. É 
tendo em conta esta premissa 
que deve ser feita a discussão 
do modelo de crescimento e o 
“novo” paradigma de desen-
volvimento do país. A questão 
é: o que foi feito durante meio 
século de independência para 
assegurar a transformação es-
trutural da economia, expansão 
e diversificação da base produ-
tiva? Segundo apontam os da-
dos do relatório, muito pouco 
foi alcançado nesse sentido.

Fora a intensificação do 
extractivismo, a estrutura pro-
dutiva continua concentrada na 

agricultura de baixa produtivi-
dade. A agricultura, que empre-
ga mais de 70% da população 
e é definida na Constituição 
da República de Moçambique 
(CRM) como a base do desen-
volvimento da economia, con-
tinua a liderar com os níveis 
mais baixos de produtividade 
relativamente aos restantes sec-
tores da economia. A indústria, 
considerada pela CRM como o 
factor impulsionador da econo-
mia nacional, continua subde-
senvolvida e geradora de um 
número insignificante de pos-
tos de trabalho (apenas 5% do 
total nas últimas três décadas).

Recorde-se que, desde 
2013, ano em que o peso da in-
dústria atingiu o pico de 13%, 

Moçambique vem experimen-
tando um processo contínuo 
de redução da contribuição 
social e económica do sector 
industrial manufatureiro, ac-
tualmente estagnada em torno 
de 8% do PIB. Nem a “base 
de desenvolvimento”, nem o 
“factor impulsionador” da eco-
nomia estão preparados para 
gerar empregos produtivos su-
ficientes para os mais de meio 
milhão de moçambicanos que 
entram anualmente para a for-
ça de trabalho. O gap entre a 
oferta e a procura é tal que o 
Governo se sente desencoraja-
do a produzir e divulgar siste-
maticamente estatísticas sobre 
o (des)emprego no país. Nem 
os próprios fazedores de políti-

ca conhecem a taxa de desem-
prego da economia nacional.

 

Sector de serviços: Panaceia 
para o crescimento inclusivo e 

geração de empregos?

 Para superar estes desafios, 
o Banco Mundial propõe um 
“novo” modelo de crescimento 
com o sector de serviços, mor-
mente dos transportes e das tec-
nologias de informação e comu-
nicação (TIC), como eixo central 
da economia. Em termos simples: 
uma vez que a agricultura e a in-
dústria falharam na geração de 
um crescimento inclusivo e de 
empregos produtivos para os mo-
çambicanos, talvez seja a hora 
de investir no sector de serviços.

A transição proposta implica, 
necessariamente, uma desindus-
trialização “prematura” da eco-
nomia nacional e desconsidera 
a natureza do processo de trans-
formação estrutural como um 
fenómeno de longo prazo. Mais 
grave ainda, a solução proposta 
pelo Banco peca por apresentar 
uma “alternativa de fuga”, no lu-
gar de indagar sobre os motivos 
por detrás do fracasso dos planos 
de desenvolvimento na agricultu-
ra e na indústria transformadora.

 Conforme aponta o relatório, 
embora o sector de serviços seja 
actualmente o maior em termos 
de quota de produção e relativa-
mente o mais produtivo, ele ainda 
é dominado por actividades menos 
complexas e informais (comércio 
a retalho). Pelo que, apenas com 
as “condições certas”, o sector po-
derá evoluir para actividades mais 
sofisticadas e transaccionáveis 
(como as tecnologias de infor-
mação e comunicação, finanças e 
serviços profissionais e empresa-
riais) para se tornar num motor de 
crescimento inclusivo e geração 
de emprego. E a pergunta imedia-
tamente a seguir é se o Governo 
que se espera que crie as referidas 
condições é o mesmo que tem fa-
lhado historicamente em aumentar 
a produtividade agrícola e dinami-
zar a indústria nacional? Acreditar 
em tal cenário só pode ser des-
crito como um optimismo cego.

A verdade é que só depois de 
ser reconhecido e devidamente 
ultrapassado o “tiro nos pés” que 
tem sido a acção governativa e 
a agenda de desenvolvimento 
passar a ocupar de facto a cen-
tralidade das preocupações do 
Governo é que o processo de 
crescimento poderá ser inclusivo 
e os moçambicanos poderão ti-
rar a barriga da miséria. (CDD)
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É preciso aprimorar estratégia de 
segurança social dos trabalhadores

Não obstante os progressos recentes que se verificam, ten-
do por base a lei da protecção social número 4/2007 de 7 de 
Fevereiro, que define a protecção social como um direito de 
todos cidadãos e estabelece a base jurídica para o sistema em 
si, a Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e 
Livres de Moçambique (CONSILMO) verifica que a maio-
ria da população ainda não está coberta por mecanismos de 
protecção social, o que leva a altos níveis de vulnerabilidades, 
segundo Jeremias Timana, secretário-geral da CONSILMO, 
que reconhece que o INSS tem logrado progressivas no alar-
gamento da população economicamente activa, todavia as 
actuais taxas de coberturas estão aquém da satisfação, sendo 
que há vários desafios para os próximos anos, porque essas 
situações trazem efeitos perniciosos, tanto de ponto de vista 
económico como social.

Na verdade, 
de acordo 
com os últi-
mos censos 
em Moçam-

bique, a segurança social no 
sector da conta própria tem 
mais de 58000 trabalhadores, 
dos quais mais de 6000 pagam 
de forma regular as suas con-
tribuições, beneficiando-se do 
subsídio de funeral, doenças, 
pensão por velhice e demais 
ganhos do sistema, porém a 
CONSILMO considera que a 
igualdade de exigência para 
os trabalhadores do sector in-
formal e formal dificulta a sua 
aplicação prática, tendo em 
conta as condições distintas que 
caracterizam um e outro sector.

Ora vejamos, explicou a 
CONSILMO: normalmen-
te, os informais não têm uma 
entidade patronal, os rendi-
mentos que auferem não são 
certos nem regulares, o que 
leva a um carácter errático dos 
rendimentos, diluindo a obri-
gatoriedade de um pagamen-
to mensal que não incentiva a 
inscrição no sistema, porque 
dificilmente tem capacidade de 
acumular e gerir dinheiro para 
efectuar contribuições mensais.

Do mesmo modo, anali-
sa Timana, a rigidez dos pro-
cedimentos burocráticos de 
inscrição e enquadramento 
podem não encontrar enti-
dade neste grupo de traba-
lhadores, fora o custo de 
transporte de e para o INSS.

Outrossim, a CONSILMO 
chama atenção para o facto 
de mais de 90% da população 
economicamente activa não 
estar inscrita na segurança so-
cial, mormente serem conhe-
cidos os riscos e a vulnerabi-
lidade em que se encontram, 
atirando-os à pobreza extrema.

“Apesar disso, há um pon-

to de viragem fundamental, 
tanto em relação a protecção 
dos trabalhadores assalariados, 
como os trabalhadores da conta 
própria, mas ainda há um lon-
go caminho, pois a população 
activa distribui-se pelas mais 
diversas actividades, tanto do 
sector formal da economia 
como do sector informal, do 
qual 70 a 80% da população 
depende para a sua sobre-
vivência”, afirmou a fonte.

Na acepção de Jeremias Ti-
mana, Moçambique tem uma 
predominância de um sector 
informal de acentuada disper-
são geográfica e das empresas, 
com o indício de elevada fuga 
e evasão contributiva, sendo 
que o estado deve actuar em 
toda sua dimensão de modo a 
alcançar, com consistência, os 
índices mais satisfatórios da 
cobertura do seu sistema de 
segurança social obrigatória.

Jeremias Timana explica 

com exemplos o caso de fale-
cimento, em que um familiar, 
com documento de identidade 
e certidão de óbito, recebe uma 
resposta imediata, enquanto 
nos casos de subsídio de mater-
nidade e doença, as respostas 
levam no máximo 15 dias. No 
que tange às prestações de lon-
go prazo com a da velhice, in-
validez, sobrevivência, o expe-
diente é tramitado em 30 dias.

Outra grande inovação, 
segundo a fonte, consiste no 
facto de que o beneficiário 

pode visualizar pessoalmente 
as suas contribuições através 
da plataforma M-contribuição, 
onde o “M” significa minha, 
possibilitando que o contri-
buinte acompanhe os seus 
movimentos em tempo real.

Timana lembra que o prin-
cípio da universalidade consa-
gra o direito de todos cidadãos 
serem protegidos contra os 
mesmos riscos e na mesma si-
tuação, ao mesmo tempo que o 
princípio da igualdade rege que, 
no âmbito do regime contribu-
tivo, os trabalhadores gozam de 
direito à taxa fixa e na mesma 
proporção. Por outro lado, sub-
jaz o princípio da solidarieda-
de, em que a protecção social 
preconiza o compromisso da 
sociedade a favor dos mais ca-
renciados e na superação das 
suas limitações, bem assim na 
transferência dos recursos entre 
as gerações, mas não é tudo.

O dirigente recorda que 

todas as nações observam o 
princípio da descentralização, 
no qual a protecção social é 
realizada pelas instituições do 
direito público, organizações 
do direito privado devidamen-
te autorizadas pelos direitos 
públicos, condimentos que 
permitem colocar o país numa 
rota sustentada da protec-
ção social dos trabalhadores.

A dado passo, Jeremias 
Timana deu uma luz sobre o 
aparente boom de acidentes de 
trabalho ou doenças profissio-

nais no sector da construção 
civil, revelando que esses tipos 
de cenários são frequentes nos 
sectores da indústria transfor-
madora e mineração, assim 
como no sector da remoção de 
resíduos sólidos, o que suscita 
da CONSILMO e o seu sindi-
cato filiado, Sindicato Nacional 
dos trabalhadores da indústria 
de construção civil, madeiras 
e minas de Moçambique, em 
colaboração com a Inspecção 
Geral do Trabalho e as entida-
des empregadoras dos sectores 
da indústria transformadora, 
mineração e construção a reali-
zação de um trabalho conjunto 
para garantir que os equipa-
mentos de protecção, higiene 
e segurança no trabalho sejam 
fornecidos aos trabalhadores.

Em paralelo, tem lugar ac-
ções de formação e capacita-
ção das equipas responsáveis 
pelo trabalho, de tal forma 
que esta acção seja priorida-

de, e por esta via existem nas 
empresas comissões mistas 
de carácter obrigatório para a 
observância das normas de hi-
giene e segurança no trabalho.

Dados que constam de 
uma análise da CONSILMO 
indicam que a agricultura, sil-
vicultura e pesca ocupam a 
primeira posição no ranking 
dos trabalhadores acidentados, 
seguido da indústria extracti-
va, transformadora, eletrici-
dade, gás e água, construção 
civil e obras públicas, comér-

cio e restauração, transporte 
e comunicação, entre outros. 
Das consequências desses 
acidentes pontificam a mor-
te e incapacidade temporária.

Estatísticas da segurança 
social aludem que o mesmo é 
sustentável e apresenta robus-
tez financeira susceptível de as-
segurar a sua responsabilidade 
até 2030, tal como afiançou um 
estudo da organização interna-
cional do trabalho. Guiando-se 
de uma estratégia de investimen-
to, esta instituição tem uma car-
teira de investimentos que gera 
cerca de 25% das receitas esta-
tais, constituídas por depósitos 
a prazo, bem como constituídas 
por obrigações a prazo, bilhe-
tes de tesouro, participação nas 
sociedades do desenvolvimento 
mobiliário. Na mesma senda, o 
INSS tem aplicações no depósi-
to a prazo em vários bancos da 
praça, que geram cerca de 62% 
da receita dos investimentos.
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Carlos Mesquita preside a sessão do Conselho 
de Segurança sobre Direitos Civis à Água e assina 
acordo para protecção costeira da cidade da Beira

No dia em que Moçambique e o resto do Mundo cele-
braram o Dia Mundial da Água, a 22 de Março, o ministro 
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos 
Mesquita, presidiu, em Nova Iorque, nos EUA, à Conferência 
Mundial sobre Direitos Civis à Água, na qual a tónica domi-
nante do primeiro dia foi a necessidade de reflexão sobre os 
impactos da dispersão da população para o provimento deste 
recurso precioso e cada vez mais escasso.

Carlos Mesqui-
ta discursou 
na plenária, 
perante vá-
rios líderes 

mundiais que se juntaram em 
Nova Iorque para debater a 
questão da provisão e gestão 
da água à escala global, tendo 
partilhado as reformas signi-
ficativas que o nosso País está 
adoptar no sector de abasteci-
mento de água e saneamento e 
que visam aumentar o acesso a 
serviços deste precioso líquido 
com segurança e resiliência.

Na ocasião, o governan-
te referiu que a elaboração e 
aprovação da Lei de Abasteci-
mento de Água e Saneamento 
“é fundamental para a dinâ-
mica das reformas estruturais 
e vem preencher uma lacu-
na existente e identificada”, 
encontrando-se, actualmente, 

em processo de elaboração.
No entanto, subsistem vá-

rios desafios, dentre os quais 
a necessidade de partilhar, 
dentro e fora do sector, os 
princípios fundamentais da 
prestação de serviços de abas-
tecimento de água e sanea-
mento, a questão do serviço 
público universal, a equidade 
social e a coesão territorial.

O direito de acesso e uti-
lização dos serviços, a trans-
parência, a responsabilidade e 
a boa governação, o financia-
mento das infra-estruturas e 
a gestão dos bens do domínio 
público, assente em princí-
pios de recuperação de cus-
tos, essencialmente através 
de tarifas, de acordo com o 
princípio utilizador-pagador, 
Paridade de Poder de Com-
pra (PPP) e gestão delegada, 
constituem outros dos desafios 

referidos por Carlos Mesquita.

 Protecção costeira à cidade da 
beira

 No decurso desta desloca-
ção a Nova Iorque, o ministro 
das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos rubricou 
ainda o acordo de financiamen-
to com o Governo da Holanda, 
através da Invest Internatio-
nal, referente ao projecto da 

protecção costeira da Cidade 
da Beira, num orçamento de 
30 milhões de dólares norte-
-americanos, num projecto 
global avaliado em 60 milhões 
de dólares norte-americanos, 
sendo o remanescente finan-
ciado pelo Banco Mundial.

De referir que o projec-
to visa melhorar a resiliência 
da cidade da Beira, de modo 
a melhor responder aos fu-
turos eventos climáticos, vi-

sando reduzir os impactos em 
infra-estruturas e em pessoas.

Com este projecto, será 
construída uma protecção de 
cerca de 4km e o lançamen-
to do concurso de obras está 
previsto para Julho de 2023, 
com um prazo de 18 meses.

Além de melhorar a resi-
liência das infra-estruturas, o 
projecto vai melhorar a vida das 
comunidades, duma cidade com 
cerca de 800 mil habitantes.

Em Nova Iorque, EUA:
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No leito do grande rio
CTA prevê melhorias nas 
perspectivas económicas para 2023

Teve lugar, na terça-feira (21), no Auditório do BCI, em 
Maputo, o Economic Briefing, um evento promovido pela 
Confederação das Associações Económicas de Moçambi-
que (CTA), que acontece numa base trimestral, e desta vez 
na sua XI edição.

O Administra-
dor do BCI, 
Luís Aguiar, 
na qualidade 
de anfitrião, 

referiu o apoio continuado do 
BCI a iniciativas que promovem 
soluções de crescimento para o 
país. Apontou um conjunto de 
parcerias conjuntas que o Ban-
co tem desenvolvido e que “se 
têm materializado em diversas 
iniciativas, sempre em prol das 
PME nacionais, que constituem 
o maior tecido empresarial do 
país”. Para além da parceria 
com a CTA, desde há longa 
data, no âmbito do Economic 
Briefing, Luís Aguiar recor-
dou a participação do BCI nas 
Conferências Anuais do Sector 
Privado – CASP e a disponibi-
lização da Linha de Crédito BCI 
Negócios PME PRONACER, 
“uma solução que tem em vista 
atender às necessidades de fi-

nanciamento das PME moçam-
bicanas, no âmbito do Programa 
Nacional de Certificação as Em-
presas (PRONACER), assegu-
rando deste modo a sua partici-
pação nos Grandes Projectos”.

O Presidente da CTA, Agos-
tinho Vuma, afirmou, por seu 
turno, que as perspectivas eco-
nómicas para 2023 poderão me-
lhorar. Disse, porém, que “ao 
nível do desempenho empresa-
rial registámos uma estagnação 
no quarto trimestre, tendo o 
índice de robustez empresarial 
se fixado em 29%[...]. Diver-
sos factores contribuíram para 
esta tendência, dos quais há que 
destacar o impacto da deteriora-
ção do índice do ambiente ma-
croeconómico de 50 para 47%, 
factores que se reflectiram no 
aumento do custo de produ-
ção e nos encargos empresa-
riais com o sector financeiro”. 
Vuma explicou ainda que a 

competitividade industrial foi 
impulsionada pela participação 
marginal do consumo de bens 
locais que resulta dos inves-
timentos privados realizados 
na indústria transformadora, 
com destaque para a indústria 
alimentar. “Por seu turno, o 

índice do emprego denota as 
fragilidades do mercado de tra-
balho, com maior preferência 
para empregos temporários e 
em tempo parcial” – indicou.

Refira-se que, entre outras 
matérias, a presente edição do 
Economic Briefing tinha em 

vista a apresentação das dinâ-
micas do desempenho empre-
sarial através do relatório do ín-
dice de robustez empresarial; a 
apresentação das dinâmicas do 
mercado bolsista do 4º trimes-
tre de 2022, e uma reflexão em 
torno das apresentações feitas.

Vencedor da campanha “Heineken®  AfterWork” 
e mais 5 acompanhantes Visitam Amesterdão

Após conhe-
cer-se o 
grande ven-
cedor da 
c a m p a n h a 

“Heineken AfterWork”, que 
decorreu no último trimestre de 
2022, Nicolas Monteiro Gar-
rancho e os seus cinco acompa-
nhantes viveram uma experiên-
cia incrível, num Tour à cidade 
de Amesterdão com tudo pago 
pela HEINEKEN Moçambique.

Como parte do roteiro, 
os seis viajantes, para além 
de visitarem a sede da HEI-
NEKEN, fizeram o icónico 
Tour ‘’Heineken Experience’’, 
uma experiência na cerveja-
ria mais antiga da Heineken®, 

no coração de Amesterdão, 
onde aprenderam tudo sobre 
a herança da Heineken®, o 
processo de fabricação de cer-
veja, as inovações, os patrocí-
nios e a história por detrás da 
estrela. Nilza Garrancho não 
escondeu a sua satisfação, ten-
do afirmado que “a Heineken 
é muito mais que uma cerve-
ja, é um património cultural.”

“Aterrar em Amesterdão foi 
emocionante, principalmente 
porque o destino fazia parte 
dos países por visitar no futu-
ro, mas felizmente fomos agra-
ciados pelo prémio. Tudo que 
se diz desta cidade é mais vi-
brante vivenciado, desde a sua 
arquitectura, a cidade velha, as 

ciclovias, os canais fluviais”, 
acrescentou Nicolas Garran-
cho, vencedor do passatempo.

Para além dos seis vence-
dores de 2022, a HEINEKEN 
Moçambique proporcionou 
a viagem aos vencedores 
da campanha de 2019, que 
não puderam viajar devi-
do as restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19.

“Estamos cada vez mais 
comprometidos em proporcio-
nar experiências únicas aos nos-
sos consumidores e, por isso, 
dar oportunidade de conhecer a 
nossa origem e a nossa história, 
é importante para nós”, disse 
Roelof Segers, Director-Geral 
da Heineken Moçambique.
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No leito do grande rio

O BCI e a Associação Machel Fidus rubricaram, na 
sexta-feira (24), em Maputo, um protocolo que preconiza a 
cooperação interinstitucional na implementação do Projec-
to “Um Gesto, Um Sorriso”, levado a cabo pela Machel Fi-
dus. O programa, que se encontra numa fase de expansão-
pelas diversas províncias do país, visa a introdução de um 
“ecossistema” de desenvolvimento sustentável, composto 
por diferentes componentes, designadamente agricultura, 
nutrição, tecnologia e ambiente, e com a finalidade de me-
lhorar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.

Segundo referiu 
o Presidente da 
Comissão Exe-
cutiva do BCI, 
Francisco Cos-

ta, este protocolo traduz-se na 
criação de oportunidades de 
parceria e de valor, para a ma-
terialização do apoio que o BCI 
poderá dar no desenvolvimento 
das actividades da Machel Fi-
dus. “Pretendemos, acima de 
tudo, ajudar o desenvolvimento 
do país através de programas 

de responsabilidade social” 
– salientou. Num outro desen-
volvimento, disse esperar que 
este compromisso “seja mais 
um ponto de partida para que 
se possa fazer muita coisa em 
conjunto, e que possamos de 
facto desenvolver tudo o que 
for possível, ao nível da capa-
citação dos jovens para o fu-
turo melhor de Moçambique”.

“Nós, na realidade, temos 
o sonho de mudar o mundo, 
nem que seja com pequenos 

passos” – afirmou o Presidente 
da Associação Machel Fidus, 
Malenga Machel. E acres-

Fidelidade Ímpar e BCI assinam 
acordo para distribuição de seguros

Acidente de viação 
provoca novas restrições 
no abastecimento de água 
em Quelimane

A Seguradora Fidelidade 
Ímpar e o BCI acabam de assi-
narum Acordo de Distribuição 
de Seguros. O objectivo passa 
por desenvolver o negócio de 
banc assurance (relação entre 
uma seguradora e um banco para 
comercialização de seguros ou 
benefícios de seguros), assegu-
rando a criação de novas linhas 
de negócio para a venda activa 
de seguros Fidelidade Ímpar.

O acordo prevê a comercia-
lização de seguros do ramo Vida 
e Não Vida, através da rede co-

mercial e dos canais remotos 
do Banco, promovendo tam-
bém a fidelização dos clientes 
e de potenciais clientes do BCI.

Segundo Rui Oliveira, Ad-
ministrador Executivo da Fi-
delidade Ímpar, esta parceria 
permite “reforçar, ainda mais, 
a aposta da Seguradora na 
proximidade e na inclusão fi-
nanceira, chegando a cada vez 
mais empresas e famílias, ago-
raatravés dos canais do BCI 
que passam a disponibilizaras 
soluções da Fidelidade Ímpar”.

Os seguros da Fidelidade 
Ímpar passam a poder ser co-
mercializados pelo BCI, nome-
adamente através da sua rede de 
balcões, um total de 239 distribu-
ídos pelas 11 províncias do país.

Com esta parceria, a Se-
guradora reforça o seu com-
promisso enquanto marca de 
excelência, orientando-se por 
políticas de desenvolvimen-
to sustentável que lhe permi-
tem afirmar-se como marca 
de referência no mercado dos 
seguros em Moçambique.

BCI e Machel Fidus apostam 
na capacitação dos jovens

centou: “obviamente que para 
mudar o mundo, nós próprios 
temos de mudar... dar o melhor 
de nós. Não podemos espe-
rar dos outros se nós próprios 
não podemos. Então, a nos-
sa ideia é fazer isso. E muito 
obrigado por confiar em nós”.

Prevê-se, entre as activida-
des previstas no âmbito desta 
parceria, a promoção de for-
mação presencial ou por meios 
virtuais, em matéria de literacia 
financeira, e outros cursos re-
levantes, no Auditório do BCI 
e nas escolas beneficiárias do 
Projecto “Um Gesto, Um Sor-
riso”. Prevê-se, ainda, o acesso 
dos alunos beneficiários a expo-
sições de arte programadas pelo 
BCI, no auditório e nas media-
tecas do Banco ao nível do país.

A cidade de 
Q u e l i m a n e 
e vila de Ni-
coadala, na 
província da 

Zambézia, estão com restrições 
no abastecimento de água, na 
sequência de um acidente de 
viação ocorrido na noite de 
segunda-feira, 27 de Março, do 
qual resultou a danificação da 
conduta adutora DN500 mm, 
sobre a Ponte do Rio Domela, 
segundo informou a AdRC – 
Águas da Região do Centro, SA.

Face a esta situação, a 
AdRC está a desencadear, des-
de esta terça-feira, 28 de Mar-
ço, trabalhos de reposição dos 
danos causados e a retoma do 
abastecimento na sua plenitude.

Recorda-se que, há cerca 
de duas semanas, os habitantes 

da cidade de Quelimane estive-
ram igualmente privados, nas 
suas torneiras, daquele preciso 
líquido, em consequência de 
uma avaria registada na linha 
de transporte de água do Cam-
po de Furos de Nicodala para o 
Centro de Distribuição de Que-
limane, ocasionada pelas fortes 
e intensas precipitações provo-
cadas pelo Ciclone “Freddy”.

Perante a actual situação que 
se regista na cidade de Quelima-
ne e vila de Nicoadala, a AdRC 
apela aos seus clientes para que 
façam o uso da água de forma 
racional, solicitando a compre-
ensão de todos pelos transtornos 
que esta situação está a causar e 
reforça o seu compromisso na 
busca de soluções para a me-
lhoria do serviço de abasteci-
mento de água aos seus clientes.
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O Governo do Japão contribuiu com 1,5 
milhões de dólares para as operações do PMA

O Governo do Japão concedeu, recentemente, uma con-
tribuição ao Programa Mundial para Alimentação (PMA) em 
Moçambique, no âmbito da assistência alimentar e nutricio-
nal de emergência às populações afectadas pelo conflito no 
norte de Moçambique.

Uma subvenção 
de 1,5 milhões 
de dólares vai 
permitir ao 
PMA apoiar 

no fornecimento de alimentos de 
emergência em espécie e assistên-
cia humanitária a mais de 25.800 
pessoas deslocadas pela violên-
cia em curso nas três províncias 
do norte, nomeadamente Cabo 
Delgado, Nampula e Niassa.

A última avaliação da Or-
ganização Internacional para as 
Migrações (OIM), divulgada em 
Novembro de 2022, contabilizou 
pela primeira vez mais de 1 milhão 
de pessoas deslocadas interna-
mente no norte de Moçambique.

Esta contribuição, canaliza-
da através do fundo de financia-
mento de Emergência do Japão, 
ajudará a abordar a segurança 
alimentar entre as famílias mais 
vulneráveis no norte de Mo-
çambique, afectadas pelo con-
flito prolongado desde 2017.

Também permitirá que o 
PMA trate a desnutrição aguda 
moderada, prestando assistência 
a 15 mil crianças menores de 5 
anos, através do fornecimento de 
suplementos nutricionais pron-
tos para usar, e 12 mil mulheres 
grávidas e lactantes, através do 
fornecimento de uma mistu-
ra fortificada de milho e soja.

O Japão tem cooperado com 
o Governo moçambicano para 
ajudar as pessoas que têm so-
frido com os ataques bárbaros 
que tem acontecido, não apre-
sentado apenas para Moçam-
bique, mas para países que so-
frem com guerras, desnutrição 
e calamidades. O governo do 
Japão decidiu apoiar a seguran-
ça alimentar em todo o mundo.

O Embaixador do Japão, 
Sr. KimuraHajime, disse que “o 
mundo enfrenta um grave pro-
blema de segurança alimentar. 
Desde o início da guerra entre 
a Rússia e a Ucrânia, os preços 
dos alimentos têm vindo a infla-
cionar, o que tem tido impacto 
especialmente grande nos países 
em vias de desenvolvimento.

Para mitigar este desafio, o 
Japão, como presidente do G7 
em 2023, decidiu mobilizar 45 
milhões de dólares para contri-

buir para a segurança alimentar 
em todo o mundo, desta iniciati-
va, uma doação generosa de 1,5 
milhões de dólares serão atribu-
ídos a Moçambique para apoiar 
as pessoas no país, através de 
uma forte parceria com o PMA.

“Continuaremos a envidar es-
forços para garantir a segurança 
global em colaboração com a co-
munidade internacional, incluin-
do o G7. Estamos lado a lado com 
o povo de Moçambique e conti-
nuaremos a apoiar os nossos ami-
gos moçambicanos para enfrentar 
os desafios da crise em curso”, su-
blinhou o embaixador do Japão.

Antonella D′Aprille, Di-
rectora Nacional do PMA em 
Moçambique, disse que a pres-
tação de assistência humanitá-
ria atempada em Moçambique 
é possível graças a doadores 
como o Governo do Japão. As-
sim, o PMA aprecia muito esta 
contribuição do povo do Japão, 
que certamente contribuirá para 
esforços incansáveis liderados 
pelo Governo de Moçambique 
para garantir um futuro de fome 
zero para toda a sua população.

“Ao apoiar intervenções que 
salvam vidas no país, pretende-
mos preencher as necessidades 
alimentares e nutritivas mais ur-
gentes das populações afectadas 
pelo conflito no norte, mas tam-
bém ajudar a construir comuni-
dades resilientes”, acrescentou 
a Directora Nacional do PMA.

O Governo do Japão é um 

parceiro de longa data do PMA 
em Moçambique. Desde 2019, 
o Japão atribuiu 23 milhões de 
dólares às operações humanitá-
rias do PMA, fornecendo ajuda 
alimentar de emergência a des-
locados internos na província de 
Cabo Delgado, pessoas afecta-
das pelo ciclone idai na província 
de Sofala e populações afectadas 
pela seca na província de Gaza.

As contribuições do Japão 
para o PMA também permitiram 
apoiar actividades de subsistên-
cia para refugiados e requerentes 
de asilo no Campo de refugia-
dos de Maratane, província de 
Nampula, e actividades agrí-
colas e de apoio ao mercado de 
pequenos agricultores nos dis-
tritos de Ribaué e Malema, tam-
bém na província de Nampula.

Em nome do Governo de Mo-
çambique, a presidente do INGD, 
Luísa Meque, testemunhou com 
elevada honra o lançamento do 

projecto da junta de emergência 
em resposta à segurança alimen-
tar global, através do progra-
ma mundial para alimentação.

“Usamos esta ocasião para 
endereçar uma saudação especial 
e apresentar os nossos mais pro-
fundos agradecimentos a todos 
nossos parceiros de cooperação 
que abraçaram essa iniciativa, 
cujo objectivo final é restaurar o 
bem-estar para as pessoas afec-
tadas pelos eventos extremos 
registados no nosso país du-
rante a presente época chuvosa 
ciclónica”, disse Luísa Meque.

Os eventos extremos rela-
cionados com as mudanças cli-
máticas têm sido recorrentes, 
concorrendo para um assina-
lável retrocesso do governo 
no desenvolvimento. Inicia-
tivas como esta, que o gover-
no testemunha, contribuirão 
substancialmente para renovar 
e relançar as esperanças da 

normalização da vida de todos 
aqueles que perderam quase 
todos os seus pertences por 
causa dos diferentes fenóme-
nos registados no nosso país.

“Encorajamos a mais par-
ceiros que se juntem a esse tipo 
de projecto, pois reforçam a 
acção do governo no processo 
de redução da vulnerabilidade e 
construção da resiliência huma-
na infra-estrutural aos eventos”.

A presidente do INGD 
acrescentou que na presente 
época chuvosa o país regis-
tou, em toda a sua extensão 
territorial, a ocorrência de 
chuvas intensas, ventos for-
tes, acompanhados de descar-
gas atmosféricas, incêndios, 
queimadas descontroladas 
e o ciclone tropical Freddy.

Neste contexto, o presente 
projecto de ajuda de emergên-
cia e resposta a segurança ali-
mentar global será uma grande 
valia para melhorar a capacida-
de de intervenção e resposta ao 
impacto devastador dos eventos 
hidrometeorológicos extremos 
sobre os meios de subsistên-
cia das populações afectadas.

 “Termino apresentando a 
nossa solidariedade para com 
as famílias que ficaram afec-
tadas pelos eventos extremos 
e deixaram um rasto de luto e 
dor pela perda de suas famílias, 
bem como os seus bens. E por 
fim, agradecer o esforço que a 
Embaixada do Japão tem estado 
a realizar em colaborar junta-
mente com a nossa instituição, 
ao mesmo tempo a pronta res-
posta que sempre tem vindo a 
dar, sempre que necessário, ao 
nosso país”, disse Luísa Meque. 

silVino miranda
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O comboio de 
passageiros 
da Nacala 
L o g i s t i c s , 
que liga as 

províncias de Nampula e Nias-
sa ao vizinho Malawi, têm sido 
a preferência das pessoas para 
a sua mobilidade de um pon-
to para outro, incluindo bens.

Com uma frota de 20 car-
ruagens, anualmente, a Nacala 
Logistics transporta cerca de 
500 mil passageiros, pessoas 
provenientes das províncias 
de Nampula e Niassa, que têm 
no serviço de passageiros da 
Nacala Logistics uma solução 
barata e segura para se deslo-
car e transportar os seus bens. 

O comboio é um dos prin-
cipais meios de escoamento 
da produção agrícola da região 
norte. Distritos como Malema, 
Ribàué, entre outros, servem-

-se do comboio de passagei-
ros para abastecer o grande 
distribuidor local, provincial 
e inclusive nacional, o Merca-
do do Waresta. O comerciante 
Anselmo Pinto é assíduo utente 
do transporte de passageiros.

 Há mais de uma década usa 
o comboio para transportar di-
versos produtos alimentares que 
abastecem os mercados da ci-
dade de Nampula. “Uso o com-
boio de passageiros para o trans-
porte de vários produtos porque 
é barato e seguro. A mercadoria 
chega sempre em bom estado e 
completa. Abasteço os merca-
dos da cidade de Nampula com 
produtos frescos”, sublinhou. 

Com vista a dar resposta a 
procura do serviço, o comboio 
de passageiros circula 12 ve-
zes por semana (terça, quarta, 
quinta, sábado e domingo) nos 
troços Nampula – Cuamba, 

Cuamba – Lichinga e Cuamba 
Entre-lagos. A frota é de 20 car-
ruagens, com lotação de 86 pas-
sageiros para a classe económi-
ca e 54 para a classe executiva. 

Comprometida com o de-
senvolvimento das comunida-
des e seu bem-estar, a cada via-
gem, a Nacala Logistics reitera 
o compromisso de continuar a 

contribuir para o aumento da 
mobilidade das pessoas, ofe-
recendo um serviço barato, 
seguro e com maior qualida-
de possível aos seus clientes.

Corredor Nacala: Serviço de passageiros 
movimenta cerca de quinhentas mil pessoas por ano

Société Générale  solidariza-se 
com as vítimas de Boane

O Banco Société Générale Moçambique procedeu, na últi-
ma semana, à entrega de  produtos de primeira necessidade, 
composto por bens alimentares, no âmbito da sua responsabi-
lidade social corporativa para com as vítimas das inundações 
do distrito de Boane.

“O F u -
turo 
jun -
t a -
-nos 

por Boane” é o lema usado 
pela instituição para este mo-
vimento de solidariedade, em 
resposta aos fortes estragos cau-
sados pelas  inundações que 
condicionaram  a circulação 
de bens e pessoas ao longo da-
quela circunscrição administra-
tiva, na província de Maputo.

 Famílias ficaram desalojadas, 
infra-estruturas ficaram destruí-
das, algumas instituições serviram 
de abrigo para famílias afectadas 
e várias associações, para além do 
Instituto Nacional de Gestão de 
Calamidades, INGC, canalizaram 
ajudas para minimizar a dor e o 
sofrimento das famílias afectadas.

 A Cooperativa de Educação 
Ambiental Repensar, uma orga-
nização cooperativa criada com 
o objectivo fundamental de con-
tribuir para a educação ambiental, 
formal e não formal, de jovens, 

crianças e comunidades, através 
da junção de esforços entre mem-
bros fundadores, colaboradores 
e parceiros, é uma das organi-
zações envolvidas para receber 
ajuda e canalizar aos afectados 
na qual o banco se aliou para 
tornar possível a sua intenção.

 Neste contexto, que é o 
Futuro junta-nos por Boane, o 

Société Générale Moçambique 
fez a entrega de uma centena de 
colchões e redes mosquiteiras, 
repelentes, roupas doadas pelos 
colaboradores, produtos alimen-

tares diversos não perecíveis, que 
segundo a Directora de Marke-
ting do Banco, Sónia Abreu, são 
uma mobilização conjunta entre a 
empresa e os colaboradores num 
gesto de assistência humanitária.

 “Para o Banco, cada pessoa 
representa o futuro, e o Société 
Générale estará sempre dispos-
to a apoiar naquilo que forem 

as necessidades colectivas das 
comunidades onde nos encontra-
mos inseridos.”explicou Sónia.

 Já a Directora dos Recursos 
Humanos, Sara Matimele, diz 

que “este acto não é só apenas 
um acto de Responsabilidade 
Corporativa, mas também um 
gesto de amor e compaixão, que 
sensibilizou cada colaborador, 
pelas tristes imagens que assisti-
mos nos órgãos de comunicação 
social. Poderia ter sido um de 
nós nesta situação, então a men-
sagem que também queremos 

passar a sociedade em geral é que 
somos pelo futuro, pela recons-
trução da economia, razão pela 
qual estamos aqui”, ressaltou.

 Por seu turno a representante 
da Cooperativa Repensar que é 
vocacionada para acções de edu-
cação ambiental e desperdício 
zero, Júlia Ferrão enaltece esta 
iniciativa e garante que esta ajuda 
mudará significativamente a vida 
das comunidades numa altura pós 
ciclone. “Neste momento esta-
mos com famílias a recomporem-
-se e precisam de colchões por 
exemplo, não obstante a neces-
sidade de prevenção de doenças 
como a malária e a cólera que 
são propensas a esta altura.”.

 Refira-se que para além da 
Repensar, o grupo Société Gé-
nérale doou ao IGNC e ao reas-
sentamento da Igreja Católica, 
no distrito de Boane, produtos 
similares, sendo esta a terceira 
acção de responsabilidade social 
em resposta ao ciclone Freddy.

 Desde 2011, Société Généra-
le tem demonstrado um compro-
misso claro com a sustentabilida-
de ambiental e social, incluindo 
a adoção de medidas específicas 
para combater as mudanças cli-
máticas e promover o desenvol-
vimento sustentável em África.
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No estádio “polícia”, Moçambique lavou a cara 
e Senegal carimbou a qualificação ao CAN-2023

O Senegal venceu Moçambique por uma bola sem res-
posta e garantiu a qualificação ao Campeonato Africano 
das Nações - CAN-2023, que vai ter lugar na Costa do Mar-
fim em 2024. Os Mambas tiveram uma melhor exibição 
quando comparada à de Dakar, em que foram goleados por 
5-1, no Estádio Nacional do Zimpeto, repleto das mais di-
versas unidades da Polícia da República de Moçambique, 
que marcam uma presença musculada em resposta a uma 
pretensa manifestação em homenagem ao rapper Azagaia.

Não houve 
q u a l q u e r 
tipo de ma-
n i f e s t a ç ã o 
senão a fu-

tebolística protagonizada pelas 
duas selecções que praticaram 
um bom futebol, que deliciou 
as perto de 30 mil almas que 
estiveram presentes neste re-
cinto que não registou inci-
dentes de grande monta, tal e 
qual temiam as forças policiais.  

 Moçambique lavou a cara 
de vergonha deixada ficar em 
Dakar, na sequência daque-
la humilhante derrota, pois a 
exibição dos pupilos de Chi-
quinho Conde foi de todo po-
sitiva perante a melhor selec-
ção do continente africano.

 O Senegal lidera o Grupo 
L, com 12 pontos, mais sete 
que Moçambique, que segue na 
segunda posição e que aguar-

da pelo desfecho do jogo entre 
o Ruanda e o Benin, apraza-
do para esta quarta-feira, 29 
de Março, que terá influências 
na classificação à passagem 
da quarta jornada, sobretudo 
se os ruandeses vencerem em 
casa ao seu adversário, poden-
do passar a contar com 5 pon-
tos, pelo que um empate entre 
ambas selecções é o resultado 
que interessa a Moçambique 
para continuar a abordar a qua-
lificação de forma tranquila.

 

Cinco mudanças no 11 dos 
mambas 

 Para o jogo da quarta jorna-
da no Estádio Nacional do Zim-
peto, Chiquinho Conde promo-
veu várias alterações no 11 dos 
Mambas em relação à partida de 
Dakar. Na baliza, Gion Chande 
cedeu o seu lugar a Ivan Uru-

bal, na defesa Domingos ren-
deu a Clésio, Martinho entrou 
para o lugar de Zainadine e, na 
esquerda, Edmilson substituiu 
Bruno Langa, enquanto que a 
meio-campo Shaquille entrou 
para o lugar de Dominguez.

 Perante um adversário que 
tinha todas armas em dia, Mo-
çambique começou com um 
jogo pausado, mas foram os 
Leões de Teranga a ameaçarem, 
quando aos 10 minutos Sadio 
Mané tira um remate bem de-
fendido por Ivan para canto.

 Moçambique procurou 
afastar o Senegal da sua baliza, 
mas aos 18 minutos o Zimpeto 
ficou gelado com golo de Dia 
Boulaye, que aproveitou as fa-
cilidades a meio-campo e não 
teve dificuldades de enviar a 
bola para o fundo das redes dos 
Mambas. Estava aberto o activo 
com Ivan, sem possibilidades de 
evitar o pior para as suas redes.

 Aos 30 minutos, uma contra-
riedade nos Mambas, Witi quei-
xa-se de uma dor na sua coxa 
direita e acaba substituído por 
Melque Alexandre, que reforçou 
a capacidade ofensiva dos Mam-
bas, e pouco depois verificou-
-se a pausa para que os muçul-
manos que estavam em campo 
quebrassem o jejum, momento 
aproveitado por Chiquinho Con-
de para reorganizar a equipa.

 Aos 34 minutos, Moçambi-
que ameaçou a baliza de Alfred 
Gomis na sequência de um ponta-
pé de canto, com Edmilson a apa-
recer a cabecear com intenção, 
mas ao lado da baliza senegalesa.

 Aos 41, mais uma boa in-
tervenção do guarda-redes Ivan 
ao negar o golo a Idrissa Gana 
Gueye, que cobrou um livre 
cheio de intenção, mas o guarda-
-redes moçambicano estava no 
lugar certo para evitar que a sua 
baliza fosse novamente violada.

 

O show tardio de Dominguez 

 No início da segunda par-
te, Chiquinho Conde fez duas 
mexidas de vulto no seu xa-
drez, colocou Dominguez no 
lugar de Kambala e no centro 
da defesa colocou Bruno Lan-
ga no lugar de Martinho, en-
costando Edmilson a Mexer, 
fazendo a dupla de centrais. 

 Estas mexidas espevitaram 
o jogo ofensivo de Moçambique, 
que apareceu mais vezes próximo 
à baliza de Alfred Gomis, Stan-
ley Ratifo deu mais luta junto 
aos centrais, porém os Mambas 
não conseguiam tirar remates di-
reccionados à baliza contrária.

 Dominguez deliciou os pre-
sentes  com o perfume do seu 
futebol, demonstrando que ve-
lhos são os trapos, pois o capitão 

espevitou a equipa moçambicana, 
dando muito trabalho à defensiva, 
mas o golo teimava em aparecer.

 Os senegaleses controlaram o 
rumo dos acontecimentos, já que o 
golo solitário era de todo suficien-
te para garantir a qualificação para 
a prova que terá lugar no próximo 
ano, na Costa do Marfim, onde 
os Leões Indomáveis vão defen-
der o título de campeão africano.

 

 Ficha do jogo 

Estádio Nacional do Zim-
peto 

Assistência: cerca de 30 mil 
pessoas 

Comissário: Khalid Moham-
med (Tanz).

 Arbitragem: Jalal Jayed (Mar-
rocos); Yahya Nouali (Marrocos) e 
Abdessamad Abertoune (Marro-
cos). Quarto árbitro: Adil Zourak 
(Marrocos).

 MOÇAMBIQUE: Ivan; Do-
mingos, Martinho (Bruno Langa, 
45’), Mexer e Edmilson; Kambala 
(Dominguez, 45’), Shaquille, Gil-
do (Clésio Bauque, 66’), Amadu; 
Witi (Melque, 30’) e Ratifo (Isac 
de Carvalho, 77’)

Treinador: Chiquinho Conde 
 SENEGAL: Gomis; Youssouf 

(Mendy, 65’), Abdoulaye, Kou-
libaly, Niakhate; Ndiaye (Diatta, 
85’), Saber, Ciss (Mendy Natalis 
85’) Boulaye e Sadio Mané.

alfredo Júnior (lance.mz)
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Bairro de Hulene

Songo poderá acolher abertura do 
Moçambola que tem no embate entre 
locomotivas da Beira e Maputo em destaque

Amigos campeões 
da edição 2022

A equipa dos 
Amigos fc con-
quistou, no últi-
mo domingo, a 
taça do campe-

onato da edição 2022 do futebol 
do bairro de Hulene, em seniores.

Os Amigos derrotaram a 
equipa dos Cofres fc na marca-
ção das grandes penalidades, 

depois de, nos noventa minutos 
regulamentares, as duas equi-
pas terem empatado a uma bola. 

O jogo ficou por se jogar 
este ano, depois de, no ano pas-
sado, as duas equipas empata-
rem, e na marcação das grandes 
penalidades terem, igualmente, 
empatado, e por falta de ilu-
minação no recinto o jogo foi 

Já é conhecido o emparelhamento dos jogos do Campe-
onato Nacional de Futebol – Moçambola 2023, cujo sorteio 
foi realizado na noite desta segunda-feira, 27 de Março, e 
que ditou o jogo entre os Ferroviários da Beira e de Mapu-
to como o jogo de cartaz da primeira jornada da competi-
ção aguardada com ansiedade pelos adeptos da modalidade.

O jogo vai ter 
lugar no 
C a l d e i r ã o 
do Chiveve 
e vai en-

volver duas equipas que pre-
param os seus planteis para 
a conquista do Moçambola, 
bem como de todas as compe-
tições em que estão envolvi-
das e nenhuma delas quererá 
começar mal a competição.

 O campeão nacional, a 
União Desportiva do Songo, 
vai iniciar a defesa do título em 
casa, devendo receber o Ferro-
viário de Nacala. Este jogo po-
derá ser o indicado para marcar 
o pontapé de saída do Moçam-
bola 2023, que está agendado 
para o dia 15 de Abril próximo.

 Por seu turno, o vice-cam-
peão nacional, a Black Bulls 
vai fazer as honras do regresso 
do Matchedje de Maputo, pois 
os “militares” vão deslocar-
-se ao Complexo Desportivo 

de Tchumene para a partida 
da primeira jornada da prova.

 O Baía de Pemba, que tam-
bém regressa ao Moçambola, 
vai receber o Ferroviário de Li-
chinga, caso o seu campo esteja 
já em condições para acolher as 
provas do Campeonato Nacio-
nal de futebol, enquanto que o 
Ferroviário de Quelimane tam-
bém joga em casa na jornada 
inaugural, devendo receber o 
Costa do Sol, enquanto o Fer-
roviário de Nampula vai rece-
ber no seu reduto a Associa-
ção Desportiva de Vilanculo.

 Entretanto, a segunda jor-
nada do Moçambola reserva 
um duelo entre as equipas do 
Costa do Sol e a Black Bulls, 
com a partida a decorrer no ni-
nho do “canário”. Estas duas 
equipas já se encontraram na 
presente temporada, em parti-
da referente à Liga Jogabets, 
que foi escaldante, com os 
“canarinhos” a vencerem por 

3-2, num jogo que teve dez mi-
nutos de tempo de compensação.

 
Eis o calendário das duas 

primeiras jornadas:
 
1ª Jornada
 Ferroviário de Nampula – 

AD Vilanculo
Ferroviário da Beira – Fer-

roviário de Maputo

Baía de Pemba – Ferroviá-
rio de Lichinga

Black Bulls – Matchedje de 
Maputo

Ferroviário de Quelimane - 
Costa do Sol

União Desportiva do Songo 
– Ferroviário de Nacala

 
2ª JORNADA
 AD Vilanculo – União 

Desportiva do Songo
Ferroviário de Maputo – 

Ferroviário de Nampula
Ferroviário de Lichinga – 

Ferroviário da Beira
Matchedje de Maputo – 

Baía de Pemba
Costa do Sol – Black 

Bulls
Ferroviário de Nacala – 

Ferroviário de Quelimane

Início de goleadas
Teve início, na semana finda, o 

campeonato de futebol de veteranos 
da cidade de Maputo com goleadas, 
o que está a animar o bom início do 
ano desportivo.

O campeonato está dividido em 
duas séries, ou seja, série “A” e série 
“B”.

 Resultados da 1ª jornada - sé-
rie “A”

Veteranos Unidos x Bunhiça 
(1-4)

ADV cmc x Luís Cabral (3-0)
Mafalala x Tlhavane (0-1)
Madgumb’s x Munnas (2-0)
Amigos de Kongolote x Maten-

dene (não se realizou)

Resultados dos jogos da série 
“B”

Kongolote x Jardim (1-3)
Circulo fc x Malhampsene (1-1)

Aeroporto x Choupal (4-0)
UDM x Tsalala (0- 3)
KM 15 x Inhagoia (3-1)
 Campoane ( fica de fora)

 Jogos da 2ª jornada - dia 
02.04.2023

Série ”A”
Bunhica fc x Amigos de Kon-

golote
Luís Cabral x Campoane
Tlhavane x ADV cmc
Matendene x Mafalala
Madgumb’s x Veteranos Unidos
Munnas (ficam de fora)
Jogos da série” B”
Jardim x Aeroporto
Malhampsene x Leões Bravos
Inhagoia x Círculo
Choupa; x KM 15
Tsalala x Kongolote fc
UDM ( fica de fora)

interrompido para uma data a 
anunciar, tendo sido marcado 
para ser o jogo de inicio da época 
desportiva 2023 neste escalão. 

Entretanto, prossegue o tor-
neio de abertura do bairro de 
Hulene em veteranos e no fim-
-de-semana disputou-se a quar-
ta jornada, e neste domingo há 
grande jogo entre a equipa de 
Thando fc e da Célula “F” fc, 
ou seja, o primeiro e o segun-
do classificados deste torneio 
de abertura, naquele bairro. 

A equipa de Thando ven-
ceu os quatro jogos até aqui 
disputados, estando a coman-
dar a tabela classificativa com 
doze pontos, e a Célula “F”, dos 
quatro jogos disputados, per-
deu apenas um, estando em se-
gundo lugar com nove pontos. 

Salientar que a Nova Luz 
conseguiu a sua primeira vitória 
e está com cinco pontos, resultan-
tes de dois empates e uma vitória.

 Resultados da 4ª jorna-
da  

Célula “H” x Nova Luz 
(1-2) 

Thando x Sporting (4-0)
Nova Aliança x Célula “F” 

(1-2)
Célula “D” x Tigres (0-2)
Veteranos x Mavalane (0-2)

Jogos da Próxima Jorna-
da 

Tigres x Nova Luz
Sporting x Mavalane
Veteranos x Célula “H”
Célula “D” x Nova Aliança
 Célula “F” x Thando

José Matlhombe
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“Ausências, Intermitências e outras Incompletudes”, 
romance de estreia de Valério Maunde

O escritor Valério Maunde lançou o seu mais recente livro 
no Camões – Centro Cultural Português, em Maputo. Este ro-
mance, “Ausências, Intermitências e outras Incompletudes”, 
narra a história de amor de duas personagens, Daniel e Vanessa.

21 de Março 
é celebra-
do o dia 
mundia l 
da poe-

sia, a poesia pode ajudar os escri-
tores que prosam a desenvolve-
rem mais a sua escrita, bem como 
uma apreciação mais profunda 
daquilo que escreve, fazendo uma 
referência a esses dizeres do dia 
da poesia para destacar a relação 
entre a poesia e o autor do livro.

Esta é a obra de estreia 
como romancista, Valeiro Maun-
de invoca grande sensibilida-
de poética nos parâmetros que 
compõem Ausências, Intermi-
tências e outras Incompletudes.

O enredo traz-nos a história de 
Daniel, jovem de 27 anos (revisor 
linguístico, redactor e poeta), na sua 
viagem amorosa com Vanessa, de 
23 anos (estudante universitária). 
Trata-se de uma comovente fábu-
la de um romance moderno que 
capta a doce inesperada conexão 
de duas pessoas que se encontram 
pela primeira vez nas redes sociais.

Virgília Ferrão, que apresenta-
va o livro naquela noite, disse que o 
livro apresenta um conjunto de te-
mas que são apresentados na obra, 
tais como relacionamentos pessoais 
entre amigos, namorados, perda, a 
violência doméstica, a pandemia e 
o conflito na região norte do país.

“Para um livro de estreia em 
romance, o autor se prende pela 

profunda consciência sobre o 
meio que o cerca, bem como a 
perícia no liricismo, dando assim 
o equilíbrio entre as técnicas e a 
narrativa”, disse Virgília Ferrão.

O autor envolve cuidadosa-
mente essas temáticas, de modo 
a criar uma narrativa que é infor-
mativa, o escritor regista o seu 
próprio tempo a história, isso ser-
ve como uma fonte de inspiração 
e força para as gerações futuras.

Ao descrever, nessa história, as 
lutas e as complexidades de outros 
tempos, Valério Maunde está a con-
tribuir para um registo que poderá 
influenciar o escritor depois de tan-
tos anos. Ler essas incompletudes é 
explorar os nossos próprios medos, 
é aprender a preencher os nossos 
vazios e a não ter medo de buscar 
aquilo que importa nas nossas vidas.

“As ausências que o autor tão 
delicadamente explora nesta histó-
ria não são apenas ausências físicas, 
são também ausências psicológi-
cas, tais como quando um pai mor-
re e deixa um vazio na vida do seu 
filho. Há também ausências emo-
cionais”, acrescenta Virgília Ferrão.

O livro faz diversas referên-
cias de músicas, livros e filmes, 
mas principalmente referências 
literárias, que se ligam na narra-
tiva que o autor desenvolve. O li-
vro está dividido em 16 capítulos, 
cada um prolonga essas ausências, 
intermitências e outras incomple-
tudes em contextos temporais, 

causando interrogatórios, hesita-
ções, curiosidades para os leitores.

A obra, que pode passar como 
uma narrativa autobiográfica, esta-
belece uma ligação inseparável en-
tre a ficção e a realidade, assim, nesta 
viagem encontramos vários qua-
drantes do ponto de vista de retratos 
sociais, como do ponto de vista que 
é caracterizado um bom romance.

“Para mim, existem elemen-
tos que fazem com que uma obra 
seja bastante forte, que são per-
sonagens memoráveis, um bom 
romance deve ter personagens que 
sejam credíveis, complexos e en-
volventes”, referiu Virgília Ferrão.

“Um bom livro deve estar 
bem escrito, com uma linguagem 
que seja bela, precisa e evocati-
va, irei dar todo crédito ao Valério 
por ter conseguido isso no seu ro-
mance de estreia”, Virgília Ferrão.

Disse mais, uma boa obra 
deve ter um enredo bem trabalha-
do e comovente, que mantenha o 
leitor interessado do princípio ao 
fim. O livro tem uma trama leve, 
que vai ficando densa, prenden-
do a uma leitura bastante rápida.

O autor Valério Maunde, ao 
comentar sobre o livro, disse que 
há uma falsa ideia de que os es-
critores, por trabalharem com a 
palavra, tem a facilidade de falar 
em público, mas essa ideia é apa-
rente, pois os escritores são tími-
dos de natureza, e é por isso que 
se escondem por detrás dos livros, 
para poderem dizer o que pensam, 
sentem e imaginam, sem ter que 
entrar em contacto com olhares 
transbordantes de expectativas re-
lativamente ao que se vai dizer.

O autor disse que a presen-
te narrativa foi gerada no ventre 
pandémico da covid-19, nesse 
período de completo isolamento, 
influiu a grande responsabilidade 
como escritor de entreter o públi-
co jovem que estava confinado 
em casa, e na linguagem popular 
“mente desocupada, oficina do 
diabo” decidiu escrever uma his-
tória sobre jovens para jovens.

Para Valério, o livro é isto, um 
lugar para ir quando não se pode 
e não deve estar em outro lugar. 
Essa obra foi escrita num período 
aproximado de três anos e durante 

esse tempo, passou por algumas 
metamorfoses, aliás, por várias.

Começou sendo um conto, de-
pois uma novela, cujos capítulos 
iniciais foram sendo publicados 
no Facebook, cumprido o propó-
sito de entreter a camada jovem, 
incluindo os incontáveis benefí-
cios que a leitura dá ao leitor, no 
entanto, a publicação de capítu-
los foi suspensa, para permitir 
uma maior autonomia do autor na 
construção da narrativa, cuja tra-
ma ia se desdobrando, passando 
a merecer o rótulo de romance.

“Uma ideia muito recorrente 
tida pelos leitores e pela apresen-
tadora, também, é que o perso-
nagem Daniel é uma espécie de 
alter-ego, ou seja, que se trata de 
uma estratégia usada por mim para 
se revelar indirectamente para os 
leitores”, refere Valério Maunde.

“O mais espantoso para mim, 
de tudo, é que mesmo quem não 
me conhece, quem nunca convi-
veu comigo, tem sempre essa im-
pressão que estou a falar de mim”.

Valério Maunde, porque a 
escolha deste título para a sua 

obra?

“O título já foi de uma só pa-
lavra, Vanessa, era cabal este título, 
quando ainda se tratava de uma 
novela, porque tinha como prota-
gonista e personagem central Va-
nessa. Ao longo de partilhas e troca 
de ideias foram surgindo opiniões 
de que aquela história já não se 
tratava de uma novela, pois já não 
se centrava apenas em Vanessa, 
surgindo então Daniel e os demais. 
Os escritores sabem que os títulos 
surgem de forma rompante e ines-
perada, e me ocorreu este título”.

“Penso ser uma boa repre-
sentação e uma imitação da vida 
que é marcada por ausências, 
quer pela distância geográfica, 
por laços afectivos, quer até, infe-
lizmente, pela morte, por intermi-
tências quotidianas, ora alegrias, 
tristeza, ora vitórias ou perdas e 
finalmente pela sensação de in-
completude face a um mundo em 
constante mudança, impondo-nos 
novos desafios e novas necessida-
des”, explicou Valério Maunde.

Com uma escrita energética, 
de estilo envolvente, este é um 
romance contemporâneo, cati-
vante e absorvente, que nos faz 
viajar desde os bairros de Ma-
puto às arquitecturas de Ames-
terdão, é um retrato dos nossos 
desafios enquanto seres humanos.

É uma história sobre o amor, 
sobre o quão longe as pessoas estão 
dispostas em ir a busca dele e o quão 
ausente elas ficam quando esse amor 
deixa de existir. O romance é tam-
bém uma montanha russa de emo-
ções que nos dá volta, mas sem nun-
ca perder o seu tom de esperança.

silVino miranda
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“O filho que não era meu” em 
um conto Por mês da Kulera

A Editora Kulera lançou o e-book “O filho que não era meu”, 
do autor Zaiby Manasse. Esta obra faz parte do projecto “Um 
Conto Por Mês”, que tem como objectivo promover a produção, 
publicação e disseminação de obras literárias em Moçambique.

A crónica narra a 
história de um 
homem que é 
acusado de ter 
engravidado uma 

prostituta, algo que ele nega. Ele 
é agredido violentamente e pres-
sionado para aceitar a paternidade 
do suposto filho, mas continua a 
negar ter conhecido a tal prostituta.

A história retrata a violência, a 
pressão social e a pobreza presen-
tes em algumas regiões da Áfri-
ca, em particular Moçambique.

O clima de tensão aumenta 
quando os homens mencionam o 
nome da moça e seus muitos filhos 
com nomes relacionados à his-
tória do país. O protagonista luta 
pela própria vida e tenta entender 
como se envolveu nessa situação.

Zaiby Manasse é um escritor 
moçambicano, natural da província 
de Maputo. Ele é conhecido por 

seus dois livros de poesia, “O mel 
do meu passado presente” e “De-
vaneios ensanguentados pela glo-
balização”, e por seus dois roman-
ces, “A caneta do balcão 1” e “O 
entroncamento”. Com “O filho que 
não era meu”, o autor mostra mais 
uma vez sua habilidade em contar 
histórias profundas e emocionantes.

O projecto “Um Conto Por 
Mês” da Editora Kulera visa es-
timular o gosto universal pela 
leitura, publicando trabalhos de 
autores emergentes e consagrados 
nos formatos impresso e digital.

A obra de Zaiby Manasse é a 
terceira, lançada no âmbito des-
te projecto, após a publicação 
de dois outros contos. A Editora 
Kulera segue firme em sua mis-
são de promover e disseminar 
a literatura em Moçambique.

“O conto tem mais de 4 anos 
escrito e a motivação foi única, 

repetida em várias ocasiões, as al-
terações que são feitas nos nossos 
sectores de trabalho sempre que 
se anuncia a visita de um chefe. 
Um asseio exagerado, o que devia 
ser normal se torna extraordiná-
rio”, disse Aladino O Diferente.

ZaibyHusayGulamo Manasse, 
também conhecido por Aladino, 
o diferente, é natural da provín-
cia de Maputo, nascido a 24 de 

Março de 1989. Filho de Jorge 
H. G. Manasse e de Muaciza Z. 
Reha, cresceu no Bairro Jardim, 
em Maputo, onde frequentou o 
ensino primário, tendo de seguida 
concluído o ensino secundário na 
Escola Secundária de Lhanguene, 
onde iniciou as suas lides escri-
tas, no final deste ciclo de ensino.

A escrita de Zaiby Manasse 
foi-se aperfeiçoando e moldando à 
medida que avançava nos seus es-
tudos superiores como estudante do 

curso de Licenciatura em Medicina 
Geral, na cidade de Nampula, onde 
ingressou na Faculdade de Ciências 
de Saúde da Universidade Lúrio.

“Na minha escrita preso a liber-
dade de ser eu mesmo, sem regras. 
Gosto disso, ser livre na escrita. 
O conto foi no âmbito do projec-
to da Kulera, um conto por mês”.

“Tenho alguns livros pron-
tos, mas não quero prometer 
lançamentos. Se vierem, bom, 
se não, ficarão para próxima”.

Conta com dois livros de poe-
sia já lançados, “O mel do meu pas-
sado presente” e “Devaneios en-
sanguentados pela globalização”, e 
dois Romances, “A caneta do bal-
cão 1“ e ” O entroncamento”, am-
bos sob chancela da Editora Kulera.

Kulera, por que a 
implementação do Projecto um 

conto por mês?

“O projecto “Um Conto Por 
Mês” visa promover a produção, 
publicação e disseminação de 
obras literárias no país. Conforme 
sugere o nome do projecto, contos 
e crónicas são o mote desta ini-
ciativa que marca o arranque das 
actividades da Kulera em 2023. 
Neste sentido, a editora considera-
rá trabalhos de autores emergentes 
e consagrados e os publicará nos 
formatos impresso e digital, de 
modo a estimular o gosto universal 
pela leitura”, disse Emílio Cossa.

silVino miranda
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Ver, ouvir... e não calar
Ângelo Munguambe (munguambe2@hotmail.com)
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Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2023

Ora, muito bom dia, meninos e meninas, rapazes e ra-
parigas, velhos e velhas, novos e novas. Cá de novo, 
escrevendo, depois de um tempo de reflexão, reflec-

tidamente pensando, para vos trazer as boas novas deste nos-
so país, que dia após dia vai transpondo barreiras rumo à ci-
vilização governativa, alicerce para o bem-estar da sociedade.

A música que toca no quotidiano é de bradar aos céus e arrebentar com os tímpanos, para quem os tem, claro. Estas canções são 
de embalar boi, sustentando vozes esganiçadas que repetidamente mentem, bufando sobre TSU, sobre razoabilidade no transporte 
público, uivando em torno da reabilitação de estradas e ou vias de acesso, grunhindo sobre ajuda alimentar, roncando acerca de 
energia para todos, rosnando em torno de provimento de serviços de saúde adequados, adequadamente mafiando, afinal um sem 
número de melhorias que nunca se vislumbram. Enfim, as canções deste disco de governação fartam. Entristecem nossas almas, 
levando algumas criaturas a augurarem momentos feios no horizonte próximo.

ORQUESTRA “RABENTA MOÇAMBIQUE”

Os pombos correio são marcadamente  conhecidos pela sua capacidade de transpor 
canais de transmissão de mensagens. Criados em cativeiro, aprendem mecanicamente 
com seus educadores tudo quanto a arte de voar e sobrevoar espaços diz respeito, ga-
rantindo a comunicação e seus alicerces, encarnados no envio, recebimento e feedback, 

As diabruras de um pombo-correio!
Postos diante de um avião 

ou de um poema, o nosso dever 
é não falhar. O resto será com os 
outros - para a poesia - ou com 
os distribuidores de tráfego e os 
peritos - para os aviões - que têm 
o seu ofício em que o dever deles 
é não falhar.

Se entre nós repartirem 
diferentemente o pão, já não é 
connosco. Há pessoas que tomam 
isso muito a sério e pegam em 
armas. O dever deles é não falhar. 
É uma honra nunca nenhum de 
nós ter “pensado em dinheiro”. 
A não ser para os que nos são 
caros: pessoas de família, amigos 
que não têm. A nossa avó paterna 
metia-me a sopa pela boca abaixo 
quando eu tinha 5 anos: “Come”, 
dizia-me ela, surda como qual-
quer porta, agora a tua sobrinha 
Clara Neide adverte-me, “Papá, 
come!”. Mulheres.

João e Cheira

pois no país temos um pombo-correio políti-
co, educado sob o signo do cartão vermelho 
e que vai espalhando estórias da carochinha 
sem nexo, sob pretexto de variedade de con-
textos. Há dias, vomitou no estrangeiro que 
os moçambicanos petiscam três refeições 
ao dia, o que é uma autêntica aberração. 
Na zona Norte, em jeito de pré-campanha 
partidária em reunião popular, vomitou que 
não precisava que os populares enumeras-
sem as suas dificuldades, pois de tanto saber 
já as dominava por completo. Cá entre nós. 
Onde está a poção mágica para resolver 
este desígnio, oh, Celso? Benix violento 
para Celso Correia. Enfim! A matreirice na 
política vale o que vale e SUSTENTA votos. 
Outras coisas pá!!!


