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Contacto com vítima dentro do transporte público será o grande desafio

Governo reconhece fragilidades 
face ameaça do Covid-19

pelo menos 10 países de África, incluindo o país vizi-
nho África do sul, registaram casos de contaminação com 
novo coronavírus (covid-19) nas últimas semanas. o medo 
de que a epidemia propague-se pelos países de África já 
preocupa as populações e autoridades de saúde de diferen-
tes países, a medida que surgem novos casos e de mortes. o 
Governo de moçambique fala de haver prontidão, uma vez 
em curso acções de contingência, no entanto, reconhece me-
didas aquém do desejável, caso haja registo do covid-19. 

Face ao cenário de 
propagação do 
novo coronaví-
rus, a Organização 
Mundial de Saúde 

(OMS), apela a tomada de me-
didas rigorosas no rastreio de 
todos os passageiros que che-
gam vindos de diferentes pa-
íses, não se limitando aos que 
provêm da China. Trata-se de 
acções que desafiam o mundo e 
sobretudo o continente africano 
que, notavelmente, apresenta 
um sistema de saúde deficitário. 

“Será forçoso reduzir 
número de passageiros no 

transporte público”

 O Ministro da Saúde Ar-
mindo Tiago, em contacto 
com os alunos da Escola Se-
cundária Francisco Manyan-
ga, indicou ser prioridade do 
Governo desencadear acções 
de sensibilização das comuni-
dades fazendo chegar a infor-
mação correcta e fundamental 
sobre os sinais, sintomas e me-
didas de prevenção da doença. 

O país ainda não registou 
casos do vírus, não obstante 
estarem em regime de quaren-
tena domiciliar pelo menos 189 
viajantes no país, as atenções 
centram-se em medidas de con-
tingência, e disseminação de in-

formações com intuito de evitar 
a desinformação por indivíduos 
de má-fé em relação a doença.   

No entanto, Tiago reco-
nheceu que uma vez registado 
o covid-19 no país, o desafio 
maior será na implementação 
de medidas contra a propaga-
ção, tomando como exemplo 
o impedir contacto com a víti-
ma dentro do transporte públi-
co, já que o nosso sistema de 
transporte revela-se deficitário.

O governante anota como 
solução a redução do número 
de passageiros por autocarro, o 
que decerto poderá evitar con-
tacto desnecessário com pesso-
as que eventualmente tenham 
o covid-19. O uso da máscara 
tanto pelo doente como ao pro-
fissional de saúde, isolamento 
do indivíduo, não partilha de 
utensílios domésticos usados 
pelo doente, para além de uma 
limpeza do espaço onde esteja 
o doente, integram ainda de-
safios que o país pode incorrer 
na contaminação pelo vírus.

De acordo com o titular 
da saúde, apesar de a África 
do Sul registar casos de con-
taminação (sendo 7 casos até 
terça-feira) não se justifica a 
implantação de medidas extre-
mas, a exemplo de encerramen-
to de fronteiras ou até proibir a 
entrada de estrangeiros vindo 

de países que já registam ca-
sos de contaminação, o que é 
até acautelado no regulamento 
sanitário internacional, sobre-
tudo quando há risco de gerar 
uma situação de calamidades.  

“Mesmo a China neste mo-
mento não fechou as frontei-
ras, porque isto tem impacto 
económico, social, e é pre-
ciso tomar medidas quando 
as condições realmente exi-
girem”, argumentou Tiago.

 

“Cresce número de países 
que registam casos do vírus” 

Em África, o Egipto é o 
país que mais registou casos 
de contaminação do covid-19, 
em números de 55 casos e 7 
óbitos, seguido da Argélia, que 
registou 20 casos, Senegal 4 
casos, África do Sul 7 casos, 
sem registo de óbito, Camarões 
com um caso de morte, Tunísia 
Nigéria e Marrocos 2 casos, 
Togo 1 caso e Congo com 1 
caso notificado esta semana. 

As autoridades sul-africa-
nas, através do Instituto Nacio-
nal de Doenças Transmissíveis, 
confirmaram o primeiro caso 
de Covid-19 naquele país no 
passado 5 de Março do corrente 
mês. Trata-se de um homem de 
38 anos, da província do Kwa-
Zulu Natal, que teria viajado 
para a Itália acompanhado pela 
mulher. O casal integrava um 
grupo de 10 pessoas que tam-
bém regressaram à África do 

Sul no passado dia 1 de Março.  
De acordo com as auto-

ridades sul-africanas, o pa-
ciente apresentou sintomas de 
febre, dores de cabeça, mal-
-estar, dor de garganta e tos-
se, tendo sido imediatamen-
te identificadas (pelo centro 
de Emergência Operacional) 
as pessoas que estiveram em 
contacto com o paciente que 
se encontra em quarentena.

Marrocos, país do norte 
da África, que também junta a 
lista dos países da África que 
registou dois casos de contami-
nação de covid-19, de pessoas 
também vindo do norte da Itá-
lia, está engrossar medidas para 
evitar a propagação da doença 
do novo coronavírus. Com 
efeito, o Governo proibiu en-
contro com mais de mil pessoas 
em recintos fechados. Também 
são proibidos todos os fóruns 
que tenham a participação de 
pessoas vindo do estrangeiro, 
incluindo eventos desportivos 
e culturais realizados no país.

Angola é até esta parte dos 
poucos países de África que, 
embora não tenha ainda regis-
tado casos do covid-19, está a 
implementar a lei que proíbe 
a entrada no país de cidadãos 
provenientes de países com ca-
sos confirmados do covid-19.

“Sobe número de infectados 
e afectados pelo mundo”

Até ao dia 9 de Março, fo-

ram notificados um total cumu-
lativo de 109.578 casos a nível 
global (3.994 nas últimas 24 a 
horas), com um total cumulati-
vo de 3809 óbitos. O número de 
casos na China é de 80.904 (45 
nas últimas 24 horas). O total 
cumulativo de óbitos na China 
é de 3.123, dos quais 23 as últi-
mas 24 horas. Há um cumulati-
vo de 28.674 casos, notificados 
em 104 outros países, dos quais 
59 com transmissão local. 

Pelo menos 3.949 casos do 
total de cumulativo foram no-
tificados na China nas últimas 
24 horas. Ainda no período em 
análise, o número cumulativo 
de óbitos registados fora da 
China situa-se em 686 casos, 
dos quais 202 foram notifica-
dos nas últimas 24 horas. Para 
além da China, os países com 
transmissão activa local mais 
forte destacam-se a Coreia, 
com 7.382 casos (248 nas últi-
mas 24 horas) e 51 óbitos, se-
gundo de Itália com 7.375 ca-
sos (1.492 casos nas últimas 24 
horas) e 366 óbitos; e Irão, com 
6.566 casos (743 nas últimas 24 
horas) e 94 óbitos. 

A Alemanha é o país da 
Europa central que se notabi-
liza por registar um aumento 
no número de casos notificados 
nas últimas 24 horas (317 ca-
sos perfazendo um cumulativo 
1112 casos) e a França (410 
casos com um cumulativo de 
1116 casos e 19 óbitos). 
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Dívidas ilegais

Banqueiros do Credit Suisse recusam 
pagar qualquer compensação

os três executivos do banco Credit suisse, envolvi-
dos no escândalo das dívidas ocultas em moçambique, 
rejeitam qualquer acção incorrecta e consideram que 
moçambique não tem direito a compensação, conforme 
pedido pela procuradoria-Geral da república.

De acordo com 
as declarações 
oficiais envia-
das ao Tribu-
nal Superior de 

Londres, e a que a Lusa teve 
acesso, Surjan Singh, Andrew 
Pearse e Detelina Subeva, que 
também estão a ser julgados 
no âmbito do mesmo processo 
num tribunal em Nova Iorque, 
afirmam que não são responsá-
veis pela degradação da situa-
ção económica em Moçambi-
que no seguimento da crise da 
dívida oculta.

“O senhor Pearse nega que 
a República de Moçambique 
tenha direito ao que preten-
de, ou qualquer compensação 
dele”, lê-se no documento en-
tregue no tribunal londrino, 
em nome de Andrew Pearse.

No texto, Pearse nega tam-
bém “ter estado envolvido em 
qualquer acção irregular com a 
intenção de prejudicar Moçam-
bique, que tenha recebido qual-
quer pagamento como parte de 
uma conspiração para prejudi-
car o país, e que tenha estado en-

volvido numa conspiração ile-
gal para atingir Moçambique”.

No texto, de duas páginas, 
lê-se ainda que o arguido “nega 
que tenha recebido qualquer 
verba que pertença a Moçambi-
que, ou sobre a qual tenha qual-
quer pretensão, e que seja res-
ponsável por enganar o país”.

As declarações de Andrew 
Pearse foram enviadas em 
resposta a uma acção inter-
posta pela PGR moçambicana 
em Janeiro, e segue de perto 
as respostas dadas pelos seus 
dois colegas Surjan Singh, que 
vincou desconhecer quaisquer 
subornos e que o ministro das 
Finanças era a pessoa certa 
para assinar as garantias esta-
tais, e Detelina Subeva, que 
várias vezes ao longo da sua 
resposta lembra que não tinha 
“poderes para assinar docu-
mentos em nome do Credit 
Suisse” e, noutras acusações, 
diz não se lembrar dos eventos.

As autoridades do país 
argumentavam que, além da 
reposição das verbas, tinham 
também direito a uma indemni-

zação que cobrisse os danos de-
correntes do escândalo da dívi-
da oculta, que originou o corte 
do apoio financeiro dos doado-
res internacionais, uma redu-
ção da actividade económica e 
a degradação para ‘Incumpri-
mento Financeiro’ por parte das 
agências de notação financeira, 
impedindo, na prática, o aces-
so de Moçambique aos merca-
dos financeiros internacionais.

O processo judicial que 
Moçambique apresentou em 
Londres contra o Credit Suisse 
pretende anular a dívida de 622 
milhões de dólares da ProIndi-
cus e requer uma indemnização 
que cubra todas as perdas do 
escândalo das dívidas ocultas.

A acusação argumenta que 
a dívida ao Credit Suisse é in-
constitucional e ilegal no âm-
bito da legislação moçambi-
cana, razão pela qual o Estado 
não deve ser obrigado a pagar 
o empréstimo e deve ser res-
sarcido pelas consequências.

O empréstimo do Credit 
Suisse à empresa pública mo-
çambicana ProIndicus, no valor 
de 622 milhões de dólares (561 
milhões de euros), foi atribuí-
do com garantia estatal, mas à 
margem das contas públicas e 
sem conhecimento público ou 
dos doadores internacionais.

O Estado moçambica-
no pretende ser indemnizado 
por “prejuízos com os paga-
mentos de dívidas que tenha 
ou venha a fazer, decorrentes 
de qualquer um dos três em-
préstimos, incluindo aqueles 
que já foram reestruturados, e 
por perdas macroeconómicas 

como resultado da crise finan-
ceira provocada pelo escân-
dalo e consequente perda de 
financiamento de doadores”, 
lê-se na acusação, com data 
de 19 de Agosto de 2019, mas 
que não era pública até agora.

Além disto, Moçambique 
quer também uma ordem judi-
cial para reclamar os subornos 
que foram pagos aos três exe-
cutivos do Credit Suisse e des-
cobrir quem foram os beneficiá-
rios últimos das verbas em falta.

Além do Credit Suisse, o 
processo indicou como arguidos 
os antigos executivos do banco 
de investimento Surjan Singh, 
Andrew Pearse e Detelina Su-
beva, e várias empresas liga-
das ao grupo naval Privinvest.

Em causa estão as dívidas 
ocultas do Estado moçambica-

no de mais de 2,2 mil milhões 
de dólares (2 mil milhões de 
euros) contraídas entre 2013 
a 2014 em forma de crédito 
junto das filiais britânicas dos 
bancos de investimentos Cre-
dit Suisse e VTB pelas em-
presas estatais moçambicanas 
Proindicus, Ematum e MAM, 
acentuando uma crise finan-
ceira que levou Moçambique 
a entrar em incumprimento no 
pagamento aos credores inter-
nacionais (‘default’) e conse-
quente afastamento dos merca-
dos financeiros internacionais.

De acordo com a acusação, 
os empréstimos foram avali-
zados pelo então ministro das 
Finanças, Manuel Chang, mas 
o Governo de Moçambique 
afirma que ele “não tinha au-
toridade” para assinar as ga-
rantias soberanas, que eram in-
constitucionais e ilegais porque 
o parlamento de Moçambique 
não aprovou os empréstimos.

A denúncia apresentada 
pelo Governo de Moçambique 
alega que as três transacções 
envolveram o pagamento de 
subornos a funcionários do 
executivo, incluindo Chang, 
que está detido na África do Sul 
desde 29 de Dezembro de 2018, 
a pedido da Justiça dos Esta-
dos Unidos para julgá-lo em 
Nova Iorque por fraude, cor-
rupção e lavagem de dinheiro.

O ex-ministro das Finanças 
enfrenta também um pedido de 
extradição para Moçambique.



Ainda há aulas em tendas e salas sem 
telhado, um ano após o ciclone Idai

a escola primária Completa 12 de outubro da cidade da Bei-
ra é uma das que tem mais alunos na capital provincial, cerca de 
4.000, e foi também uma das mais destruídas pelo ciclone idai.

Passado um ano, ain-
da há aulas em ten-
das, persistem danos 
como na maioria dos 
estabelecimentos de 

ensino do Centro de Moçambi-
que afectados pela tempestade: 
3.500 salas de aula foram atin-
gidas, sobretudo ficando sem 
cobertura.

“Foi um estrago imenso. 
Ninguém esperava ver cenas 
daquele género”, descreve Jor-
ge Oliveira, 46 anos, director 
pedagógico do curso noctur-
no da escola 12 de Outubro.

Ali, um bloco de salas foi 
completamente arrasado, só al-
guns pilares ficaram de pé, as-
sim como uma parede com os tí-
picos quadros negros de ardósia 
com rabiscos a giz branco e que 
permanecem hoje a céu aberto.

É uma parte da escola que 
ainda aguarda por obras, ao 
passo que outras salas já fo-
ram recuperadas, mas não 
chegam para toda a gente.

A escola funciona com 
seis turnos por dia, cada qual 
com 13 turmas, cinco com au-
las em tendas, que só deverão 
ser desmontadas quando os 
quadros de ardósia voltarem 
a estar entre quatro paredes.

Jorge Oliveira espera que 
tal aconteça ainda este ano, 
graças ao apoio dado ao Go-
verno por patrocinadores priva-
dos e organizações de socorro.

“Pouco a pouco estamos 
a reerguer a escola”, conclui.

Não muito longe dali, na 
Escola Primária Completa Mu-

lheres Macombe, há salas de 
aula ainda sem telhado, cobertas 
com lonas de ajuda humanitária.

É início de tarde e depois de 
cantarem o hino nacional em for-
mação, no pátio, os alunos vão 
entrando e ocupando os lugares.

Ao lado, as Nações Unidas 
mostram trabalho em curso num 
bloco onde nasce um plano pi-
loto de recuperação de escolas 
de forma resiliente - um modelo 

para o Governo poder aplicar 
a todos os estabelecimentos, 
assim tenha recursos para tal.

Além das escolas, o ciclone 
Idai danificou outras estruturas 
públicas, como 55 unidades 
sanitárias no centro do país.

Segundo dados da admi-
nistração provincial, há 10% 
de salas de aula reabilitadas e 
9% das unidades sanitárias têm 
garantia de financiamento para 
recuperação, em obras de recu-
peração dependentes de verbas 
e projectos por desbloquear.

Os doadores internacionais 
que prometeram 1,1 mil mi-
lhões de euros em 2019 para 
a fase de reconstrução (pós-
-ajuda humanitária) fazem 
depender a entrega de verbas 
da apresentação de projetos.

No início de Fevereiro deste 

ano, asseguraram ao Governo 
moçambicano o desembolso 
de 173,3 milhões de euros face 
aos projectos apresentados.

Por seu lado, as autori-
dades moçambicanas pro-
metem acelerar processos, 

mas também pedem simpli-
ficação de procedimentos.

Em resumo, a reconstrução 
de casas e edifício públicos 
mais resistentes após o ciclo-
ne Idai vai levar tempo, disse 
à Lusa a coordenadora residen-
te das Nações Unidas no país, 
um ano depois de o centro de 
Moçambique ter sido atingido.

“O conceito de reconstruir 
com resiliência (ou BBB, do 
inglês ‘build back better’) pre-
cisa de estudos, de engenha-
ria”, ou seja, “não é algo que 
se possa fazer de maneira tão 

rápida”, nomeadamente num 
país com as necessidades de re-
cursos de Moçambique, referiu 
Myrta Kaulard, em entrevista.

Para já, e porque a data 
do ciclone Idai não vai ser es-
quecida tão depressa pelos 

alunos e professores da Es-
cola Primária Completa 12 
de Outubro, prepara-se uma 
cerimónia de inauguração.

Para sábado, 14 de Mar-
ço, está marcado o corta-
-fita das salas já recuperadas.

Ao lado, a ardósia a céu 
aberto espera pelo resto 
das obras, para que se des-
montem as tendas de aula.

Começamos a pensar nas 
outras fases de recuperação e 

reconstrução

A fase de reconstrução de 
habitação, edifícios e infra-
-estruturas públicas começa 
agora, um ano após o ciclone 
Idai e precisa de maior rapidez, 
disse à Lusa a representante do 
Governo moçambicano na pro-
víncia de Sofala, Stella Zeca.

“Começamos a pensar 
nas outras fases de recupera-
ção e reconstrução”, referiu, 
mas o processo “devia ser 
mais rápido”, refere a secre-
tária de Estado provincial.

Um ano depois do Idai, na 
província que inclui a cidade da 
Beira (maior centro urbano atin-
gido), há 10% de salas de aula 
reabilitadas e 9% das unidades 
sanitárias têm garantia de fi-
nanciamento para recuperação.

As autoridades moçambica-
nas estão a tentar ser expeditas 
nos processos administrativos e 
na elaboração de projectos, diz 
a secretária de Estado de pro-
víncia, para que haja desembol-
so por parte dos parceiros, aos 
quais também pede rapidez.

Um apelo para que os do-
adores “simplifiquem um pou-
co” os procedimentos quan-
do há projectos e parcerias 
já conhecidas e de confiança.

Muitos fundos foram 
anunciados e acordados, mas 
“estão condicionados” a pro-
jectos e estudos e ainda vão 
passar por “um processo de 
licitação”, refere, quando ques-
tionada sobre queixas de co-
munidades de falta de apoio 
apesar das verbas divulgadas.

“Nem todo o fundo que foi 
dado está disponível”, resume 
– por outro lado, organizações 
no terreno confidenciam que as 
ajudas são dirigidas aos mais 
vulneráveis e, por isso, em 
cada comunidade há sempre 
quem fique de fora e se queixe.

Depois da fase de ajuda 
humanitária de emergência, 
os parceiros de coopera-
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ção prometeram cerca de 
1.100 milhões de euros para 
reconstrução numa conferên-
cia de doadores realizada dois 
meses e meio após o ciclone.

No início de Fevereiro des-
te ano, asseguraram ao Gover-
no moçambicano o desembolso 
de 173,3 milhões de euros face 
aos projectos apresentados.

A falta de habitações con-
dignas “é a questão pela qual 
mais clamam as populações, 
que querem estar protegidas. 
Não querem estar cobertas 
com lonas”, nota Stella Zeca.

“Já estão em zonas mais 
seguras, mas estão a viver em 
habitações precárias. É uma 

questão temporária”, garante, 
uma vez que já foi aprovada 
uma planta modelo e “pau-
latinamente vão ser constru-
ídas habitações resilientes”.

“A prioridade é construir 
habitações seguras para as fa-
mílias que foram reassentadas”, 
nas 72 zonas de realojamento 
criadas após os ciclones (Idai 
e Kenneth) de 2019 e onde o 
sistema das Nações Unidas e 
organizações não governamen-
tais têm garantido apoio básico, 
alimentar e social, sublinhou.

Mesmo em zonas que já 
eram habitados há famílias “que 
já começaram a receber pacotes 
de apoio” - umas com materiais 

de construção, outras com ca-
sas completas, como é o caso 
de bairros periféricos da cidade 
da Beira, onde vive a maioria 
dos seus 500 mil habitantes.

No que respeita aos grandes 
projectos de infra-estruturas 
para a cidade da Beira, com 
apoio de doadores, a protec-
ção costeira e a instalação de 
sistemas de drenagem são as 
prioridades apontadas presi-
dente do município, Daviz 
Simango - em linha com a se-
cretária de estado provincial.

Urbe costeira, construí-
da sobre terrenos conquista-
dos a pântanos, ligeiramen-
te abaixo do nível das águas 

do mar, a cidade depende 
do areal para estar separada 
das marés, mas um passeio 
pelo bairro da Praia Nova re-
vela o grau de destruição.

Algumas barras que se pro-
longavam mar adentro, prote-
gendo o areal da ondulação, fo-
ram quebradas em vários pontos.

“Há cerca de 65 milhões de 
euros disponíveis”, através de 
doadores internacionais, para 
a obra de reposição da protec-
ção costeira começar a meio 
deste ano, refere o autarca.

“Porque é esta uma priori-
dade? Porque senão a cidade 
pode ser invadida e desenco-
rajar investimento”, sublinhou.

Em 2021, já deverão existir 
várias obras para ver, concluiu.

O período chuvoso de 
2018/2019 foi dos mais severos 
de que há memória em Moçam-
bique: 714 pessoas morreram, 
incluindo 648 vítimas de dois 
ciclones (Idai e Kenneth) que se 
abateram sobre Moçambique.

O ciclone Idai atingiu o 
cento de Moçambique em 
Março, provocou 603 mor-
tos e a cidade da Beira, 
uma das principais do país, 
foi severamente afectada.

O ciclone Kenneth, que 
se abateu sobre o norte do 
país em Abril, matou 45 
pessoas. (lusa/Zambeze)
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Partido está a desenhar estratégia para a vitória 

Renamo afina máquina 
rumo às próximas eleições 

o partido renamo está a 
se preparar para a sua parti-
cipação activa nos próximos 
processos eleitorais. Com 
efeito, quadros do partido da 
“perdiz” ao nível da Cidade 
de maputo estiveram reuni-
dos na semana passada para 
afinar a máquina rumo ao 
processo eleitoral 2023/2024. 
No encontro que contou com 
a participação de alguns 
membros da comissão polí-
tica nacional e quadros do 
secretariado-geral, e dirigido 
pelo secretário Geral, andré 
magibire, discutiu-se, dentre 
vários pontos, a possibilidade 
de se retomar o processo de 
desarmamento, desmobiliza-
ção e reintegração -ddr- de 
seus homens residuais reinicie 
o mais rapidamente possível.

Falando na abertura 
do encontro, André 
Magibire instou os 
presentes para que 
trabalhem afinca-

damente e de forma coesa para 
que os objectivos da luta pela 
democracia sejam alcança-
dos com a vitória da Renamo. 
Num outro diapasão, a Rena-
mo disse estar disposta para 
colaborar com o Governo no 
sentido de por fim aos ata-
ques no centro e norte do país. 

“O partido Renamo e seu 
Presidente, Ossufo Momade, 
estão preocupados com os fo-
cos de violência na província 
de Cabo Delgado e no centro 

do país, por isso queremos 
manifestar a nossa abertura 
com vista a contribuir para 
o fim da violência em todo o 
território nacional” afirmou. 

Magibire apelou, entretan-
to, que G governo e o grupo de 
contacto do seu partido, acele-
rem o processo de DDR, com 
vista a criar condições para que 

os integrantes da força residu-
al da Renamo “possam voltar 
ao convívio familiar e sejam 
inseridos na sociedade com 
toda a dignidade merecida”.

“Neste momento está em 
curso a preparação do arran-
que ininterrupto do processo 
de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração dos 

homens residuais da Renamo 
que, se dependesse apenas 
do partido Renamo, já teria 
arrancado mesmo na sema-
na passada”, disse Magibire.

O processo de DDR decorre 
dos consensos alcançados entre 
o Governo e a Renamo para 
garantir a paz efectiva e dura-
doira, que constitui a segunda 

parte de uma negociação que o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, começou, em 2017, com 
o falecido líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, após o ces-
sar-fogo decretado em Dezem-
bro de 2016, que colocou fim 
ao conflito militar entre as for-
ças da Renamo e do Governo.

Na ocasião do lançamen-
to do DDR pelo Presidente 
da República foi apresentada 
uma equipa de coordenação do 
processo, constituída por nove 
oficiais internacionais, liderada 
por um general de nacionalida-
de argentina, Javier Pérez Aqui-
no, com uma longa experiência 
em matéria de desarmamento.

Fazem ainda parte do 
grupo oficiais da Alemanha, 
Índia, Irlanda, Noruega, Su-
íça, Tanzânia, Estados Uni-
dos da América e Zimbabwe.

O encontro da Renamo, 
segundo foi dito na ocasião, 
constitui o início da prepara-
ção do próximo ciclo eleitoral, 
nomeadamente, as autárquicas 
de 2023 e as eleições gerais, 
provinciais e distritais de 2024.

O secretário-geral disse, 
igualmente, que a Renamo e 
seu presidente estão preocupa-
dos com focos de violência e 
insegurança que se vivem na 
província setentrional de Cabo 
Delgado e na zona centro do 
país, e manifestou “total aber-
tura” em contribuir com o sa-
ber que tem na busca de paz 
em todo o território nacional.
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FILIPA BALTAZAR DA COSTA: Desde Secretária Provincial da ONP 
(Tete) à Secretária Geral Adjunta da OMM – exemplo de apego e 

dedicação ao trabalho deixado para as gerações vindouras…

Eram 9.5 horas 
quando chegá-
mos à Igreja da 
Nossa Senhora 
das Vitórias, na 

capital moçambicana, no 
passado dia 27 de Fevereiro 
de 2020. Todas redon-
dezas do templo estavam 
cheias de viaturas e não 
havia lugar para estacionar.

Não era para menos, 
pois desde que se deu a 
notícia no fatídico dia 
23.3.2020, a mensagem foi 
circulando à velocidade de 
cruzeiro: “Faleceu FILI-
PA BALTAZAR DA COS-
TA, da ONP e da OMM”.

Entramos na nossa Se-
nhora das Vitórias, com a 
igreja quase a “arrebentar 
pelas costuras”. Não era 
para menos!... Era a home-
nagem daquela que em vida 
deu um exemplo de dedica-
ção ao trabalho, que ficará 
para sempre nesta geração 
e nas vindouras, pelo que 
não resistimos em trazer 
aqui para a nossa coluna. 

Essa mulher, FILIPA 
BALTAZAR DA COSTA, 
que nas mensagens apre-
sentadas, pelo Secreta-
riado da OMM, Partido 
FRELIMO, AMODEFA, 

MULEIDE, Comissão Cen-
tral de Ética Pública, do 
Colégio, dos Sobrinhos e 
Filhos, foi uma “Enciclo-
pédia” por onde ela passou.

Conhecemos Filipa Bal-
tazar nos anos oitenta e 
noventa na Cidade de Tete, 
quando era professora exí-
mia e Secretária Provincial 
da ONP (Organização Na-
cional de Professores) que 
nos nossos encontros men-
sais do Governo Provincial, 
com João Baptista Cosme 
(Governador Provincial) 
e estavam como Director 
Provincial de Educação e 
Cultura, o Eng.º Momade 
Amade, com aquele “naipe” 
de Tomás Vieira Guma-
çanze e no Desporto José 
Dimitri, pelo que nos orgu-
lhávamos de ter um Sector 
dos mais bem organiza-
do (Educação e Cultura).

Para o sucesso do traba-
lho da Educação e Cultura, 
Filipa Baltazar actuava 
quase que em surdina no 
seio dos professores e não 
obstante a guerra de de-
sestabilização os níveis de 
aproveitamento escolar 
eram dos mais elevados: 
“disciplina e rigor” era a bi-
tola da Filipa e do Momade 

Amade (quadro que depois 
de regresso ao Maputo 
foi “desaguar” na CETA).

Por isso, para nós que 
estávamos na Direcção 
Provincial dos Transportes 
e Comunicações, o contac-
to com a então Secretária 
da ONP, Filipa Baltazar 
ou como carinhosamente 
era chamada FILIPA, era 
constante, na facilitação 
do transporte dos profes-
sores!... Era de uma humil-
dade invejável, mas com 
uma dedicação ao trabalho 
sem precedentes e bastante 
comunicativa, essa marca 
que ela implantou não só à 
família, mas em todas as or-
ganizações onde “labutou”.

Filipa Baltazar  era 
uma mulher incansá-
vel e exemplar ,  pois, 
não deixou, em cada passo 
de homilia e nas diversas 
intervenções o Bispo Ja-
nuário, naquela manhã 
triste na “Nossa Senhora 
das Victórias”, de enalte-
cer do fundo do coração.

A amizade do Bispo 
Januário foi tão profun-
da, que Filipa pediu ao 
prelado para que fosse 
afilhado da filha e, por 
isso, D. Januário estava a 

celebrar a missa de “último 
ADEUS” à sua comadre!...

Filipa, chegado a Mapu-
to, vindo de Tete foi eleita 
Secretária Geral Adjunta 
da OMM (Organização da 
Mulher Moçambicana) de 
1990 a 1996 e, por isso, a 
nostalgia na mensagem da 
organização: “…este va-
zio que esta camarada 
e companheira deixa 
nos nossos corações.”

Da mesma maneira a 
FRELIMO expressou a 
sua mensagem e lamentou 
a partida da Filipa: “A 
FRELIMO perdeu um 
dos seus melhores qua-
dros”… “muitos sonhos 
foram interrompidos 
e…te Amamos”, numa 
saudação que descreveu 
toda a trajectória da finada.

Da Comissão Central 
da Ética Pública a men-
sagem destaca que Filipa 
lutou pelo “difícil papel 
da mulher na Função 
Pública e do fortale-
cimento da Institui-
ções de Estado, bem 
como na moralização 
da Função Pública” que 
dia a dia está melhorando.

Filipa mereceu da Famí-

lia (filhas e sobrinhas) pala-
vras de gratidão pelo papel 
que desempenhou, não 
só na união, mas também 
na formação, sobretudo 
na dedicação dos estudos.

A igreja da nossa Se-
nhora das Vitórias enal-
teceu o papel da FILIPA, 
nos trabalhos,  que de-
monstrou ser uma mu-
lher incansável, mesmo 
quando estava enferma.

Todas as mensagens di-
fíceis de trazer aqui, ela que 
nutria uma simpatia e nos 
lia quase todas as semanas.

O Século XX é o “Sé-
culo da Mulher” e, por 
isso não deixamos, por 
um lado de enaltecer o 
papel que este ícone da 
mulher realizou em vida 
para que sirva de exemplo 
para as gerações vindouras, 
como aliás foi referido nas 
mensagens apresentadas.

Aproveitamos a opor-
tunidade para apresentar 
às mulheres moçambica-
nas e de todo mundo pelo 
“Dia 8 de Março” e do “7 
de Abril de 2020” à porta.

Até  sempre  FILIPA 
BALTAZAR DA COSTA!...

 z “Século XXI é Século da Mulher…”
 z Parabéns Mulher pela celebração do “8 de Março” e a festa de “7 de Abril” que se avizinha…
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Nesta nossa Era materialis-
ta, caracterizada pela entrega 
obstinada aos bens materiais, 
seja esta entrega pela procura de 
sustento, seja pela satisfação de 
caprichos, as pessoas vivem em 
constante preocupação, por um 
lado sujeitas à humilhação, e por 
outro, espiritual e emocionalmen-
te sequiosas. E esta é a tendência 
da vida terrena, por mais que se 
reúnam todas as componentes 
que permitam algum conforto 
material, por via de uma boa casa, 
roupa vistosa, bens de consumo 
como electrodomésticos, carros, 
televisores, sistemas de segurança 
electrónicos, e outros objectos de 
luxo e bem-estar. Mas nem tudo 
isto garante ao Homem actual a 
paz que ele almeja, nem a felici-
dade que busca, e nem mesmo o 
sossego que anseia. Isto porque 
todos esses meios não reavivam 
e nem refrescam a alma, pois a 
felicidade do Homem não provém 
apenas dos bens materiais. Aliás, 
a preocupação e a ausência de 
paz e sossego afectam mais as 
pessoas que na gíria comum se 
designam de “folgadas”, ou as 
demasiadamente embrenhadas 
no mundo material.

Por isso, todos os meios ma-

teriais modernos que o Homem 
acumula acabam transformando-
-se em elementos de desgraça, e o 
próprio Ser Humano sente que a 
sua alma está sequiosa, e os seus 
sentimentos estéreis.

Não encontramos prova mais 
clara do que aquilo que hoje a 
Humanidade está a encarar nas 
sociedades mais desenvolvidas, 
pois vive-se essa experiência des-
graçada. As pessoas desesperaram 
no luxo material que matou os 
seus sentimentos e reavivou as 
suas paixões.

Alguns de entre eles preferi-
ram abandonar as cidades e vilas, 
indo fixar-se em zonas rurais 
onde a natureza não sofreu os 
efeitos agressivos das urbes.

Nas cidades o “stress”, as 
doenças cardio-neurológicas, 
a violência, os vícios e outros 
males aumentaram, e muitos 
jovens recorrem ao consumo de 
estupefacientes para se tentarem 
abstrair do “stress” que os assola.

Estatísticas oficiais revelam 
que o número de suicídios e 
desvios comportamentais nesses 
países subiu, comparativamente 
aos países pobres. Isto confirma 
que só o material não pode trazer 
a felicidade ao Homem.

Coitados dos jovens nesses 
países, que vivem um vazio es-
piritual e uma sede psicológica 
e sentimental. Não encontram 
uma crença correcta que pre-
encha os seus sentimentos, nem 
uma orientação prudente que os 
ilumine e transmita esperança, 
nem modelos adequados que lhes 
mostrem o melhor caminho. 

Com os seus olhos eles só 
estão capacitados a ver o que a ci-
ência com inclinação materialista 
lhe mostra, o seu reflexo moral, a 
arrogância, a violência, as guerras 
e desgraças que ocorrem na vida. 
E tudo isso é suficiente para abalar 
a auto-confiança que ainda possa 
existir nos seus corações.

Sobre a civilização ocidental 
o famoso filósofo inglês Bertrand 
Russel diz:

“A civilização moderna pôs 
completamente de lado a alma. 
O Mundo hoje precisa

de uma nova religião que 
faça o objectivo do Homem fora 
desta vida”.

É o Isslam que faz o objectivo 
da vida para além desta vida actu-
al, pois liga-o ao Outro Mundo, e 
cria um equilíbrio entre a alma e o 
corpo nesta vida, de modo a que 
nenhuma pessoa se rebele contra 

outra, para que os passos do Ho-
mem estejam bem encaminhados.

Hoje o Mundo precisa muito 
do alimento espiritual. Precisa 
de conhecer o Seu Senhor, que o 
criou do nada.

No mês transacto reeditamos 
o livro “A Demolidora dos Praze-
res”, um manual que pode ajudar 
o leitor a debruçar-se um pouco 
sobre a vida do Outro Mundo, 
a curar as doenças da alma, a 
reavivar as fontes da esperança, 
e a libertá-lo do materialismo 
selvagem e sufocante.

Este livro pode induzi-lo a ser 
um crente cumpridor, a viver no 
temor a Deus, beneficiando assim 
da protecção do seu Senhor. De-
pois de o ler começará a viver num 
dos paraísos (jardins) do Mundo. 
Paraíso não no conceito geral de 
“espaço com muitas árvores, lagos, 
frutas, alimentos deliciosos, e um 
ambiente puro e limpo”.

Não falamos de um jardim 
material, mas sim de algo superior 
a isso, pois enquanto o jardim 
material está sujeito à destruição 
caso ocorra alguma intempérie, 
pois este tipo de paraíso (jardim) 
não pode proporcionar felicidade 
e alegria ao espírito, por ser tem-
porário.

O Paraíso (Djannat) de que 
falamos é o Paraíso Eterno, do 
qual brotam fontes que regam os 
sentimentos, e produzem beleza 
na vida. É a luz de Deus que en-
che o coração e traz felicidade ao 
íntimo, e assim a pessoa deixa de 
se preocupar com os problemas 
mundanos e de coisas passageiras, 
por mais que esteja a viver uma 
vida difícil.

O Mundo para esses não é a 
riqueza, nem as empresas de in-
vestimentos, nem é a concorrência, 
mas sim a paz espiritual, o sossego 
do coração, e a tranquilidade da 
consciência.

Há gente que pela misericórdia 
de Deus, mesmo aqui no mundo 
terreno já vive nesse paraíso, pois 
está nos seus corações, e ninguém 
consegue arrancar isso deles. 

Consta no Qur’án, Cap. 10, 
Vers. 58:

“Isso é melhor do que aquilo (o 
tesouro) que acumulam”.

Frequentemente o Mundo 
promove conferências nas quais se 
tenta buscar a paz. Mas enquanto 
os corações estiverem sujos, as más 
intenções e a hipocrisia prevalece-
rem, nunca conseguirão alcançar 
essa tão almejada paz. 

O e n v e l h e c i -
mento tem 
características 
i n d i v i d u a i s , 
isto é, não en-

velhecemos todos na mesma 
medida. Contudo, mesmo no 
envelhecimento considerado 
normal operam-se alterações 
físicas, motoras, cognitivas (re-
lativas à faculdade de aquisição 
de conhecimentos) e sensoriais 
(relativas a sensações, ou seja, 
reacção a estímulos tais como 
luz, calor, som, entre outros) 
que são usadas para localizar os 
alvos, neste caso, para localizar 
os índices de perigo na estrada. 
Estas alterações vão modifi-
cando de forma progressiva a 
capacidade de conduzir mas, 
em muitos casos, como estas 
alterações processam-se mui-
to lentamente, a pessoa não se 

apercebe do que lhe está acon-
tecendo. Por exemplo, muitos 
condutores pensam que conti-
nuam a ter uma boa acuidade 
visual e só descobrem que não, 
quando vão fazer o exame à vis-
ta para renovação da carta de 
condução. É quando se aperce-
bem de que já não conseguem 
ler certas letras a uma determi-
nada distância, sendo necessá-
rio o uso de óculos para melho-
rar a sua capacidade visual. 

Estudos feitos comprovam 
que os condutores jovens ficam 
envolvidos em acidentes rodo-
viários por falta de experiência, 
mas em condutores com mais 
de 65 anos de idade, os aciden-
tes estão ligados à deterioração 
das capacidades psíquicas e 
físicas. A visão periférica re-
duz e o tempo de adaptação 
às mudanças de luminosidade 

aumenta, ficando, por exemplo, 
com dificuldades de conduzir 
de noite por causa dos encan-
deamentos. Por outro lado, a 
velocidade de processamento 
da informação e respectiva res-
posta também diminui, uma 
vez que a capacidade de aten-
ção selectiva, a memória, a per-
cepção espacial e a tomada de 
decisões, tudo vai-se reduzindo 
com o envelhecimento. 

Um indivíduo com declí-
nio cognitivo manifesta mais 
dificuldades em controlar a 
velocidade, razão pela qual o 
condutor idoso opta por prati-
car um andamento mais lento 
na estrada porque reconhece as 
suas insuficiências.

A situação de envelheci-
mento agrava-se ainda mais 
com a doença de Alzheimer 
que afecta muito a memória, 

provocando desorientação, 
muitas vezes confundindo a si-
nalização rodoviária e as regras 
de trânsito, por vezes perden-
do até o caminho. É por todas 
estas razões relacionadas com 
o envelhecimento que se deci-
diu por lei que a partir dos 65 
anos de idade o condutor passa 
a fazer exames médicos de dois 
em dois anos para renovar a sua 
carta de condução.

Em certos países, para mi-
nimizar os efeitos do envelhe-
cimento, proporcionam aos 
condutores idosos um treino 
cognitivo na condução. Com 
este tipo de treino procura-
-se posteriormente avaliar os 
resultados. Os resultados indi-
cam que, nestes participantes, 
houve um impacto positivo, 
uma vez que com eles a taxa de 
acidentes diminui. Talvez seja 

recomendável esclarecer um 
pouco sobre este treino cogni-
tivo. São sessões estruturadas, 
mediadas por objectivos nos 
quais são realizados exercícios 
de forma repetida com vis-
ta ao fortalecimento de fun-
ções básicas como, a atenção, 
a memória e o funcionamento 
executivo. O objectivo está em 
melhorar a realização de tarefas 
do dia-a-dia na condução. Al-
guns dos treinos cognitivos são 
computorizados e vão subindo 
a sua complexidade de forma 
progressiva. Desta forma con-
segue-se recuperar, melhorar e 
manter uma boa capacidade de 
conduzir, diminuindo assim o 
risco de acidente em conduto-
res com idade mais avançada.

*DIRECTOR DA ESCOLA 
DE CONDUÇÃO INTERNA-

CIONAL
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Viver no paraíso, ainda neste mundo

O envelhecimento e a condução

cassaMo  lalá* sobre o aMbiente rodoviário
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Um medo incaracterístico tem dominado o mundo nos úl-
timos dias e semanas. O medo de contágio pela covid-19, que 
alimenta o espectro da desgraça em todo o globo, tendo em 
causa o seu inevitável impacto nos diversos segmentos sócio-
-económicos. Da China à Europa, atravessando o continente 
africano, os relatos demoníacos levam-nos a testemunhar um 
antecipado fim do mundo dada a velocidade da propagação do 
vírus, cujos números falam per si. Evidentemente, que daqui a 
uns tempos, e citando o P, a resistência dos humanos, as medidas 
de contenção das autoridades e a resposta da ciência poderão ter 
debelado os perigos da covid-19. Mas os seus efeitos persistirão 
na economia e nas feridas abertas numa ordem mundial já de 
si frágil. Num momento em que, natural e justificadamente, a 
grande preocupação das autoridades e dos cidadãos se dirige 
para o alastramento do novo coronavírus,  ficou claro que há 
pelo menos mais duas consequências do vírus que vão agravar 
as incertezas sobre o futuro: o já inevitável afundamento da 
economia e o aproveitamento geoestratégico que alguns países 
vão fazer da crise para se posicionarem para o futuro.

No país, temos que assumir que são necessárias mais acções 
enérgicas por forma a evitar uma verdadeira catástrofe, num 
quadro sanitário debilitado por vários males. Assumimos e 
reafirmamos que uma comunidade tomada pelo medo, é uma 
comunidade incapaz de agir com inteligência, e sem inteli-
gência tenderá a tomar decisões emotivas, que desviarão para 
questões secundárias as energias que devem estar concentradas 
a controlar e dirimir a ameaça.

 O governo tem falado de estratégias para conter a invasão 
do inimigo, porém, por estes dias, tudo não passa de letra 
morta e sensacionalismo barato. O tempo não é de discursos 
emotivos. O tempo é de dar garantias sérias de que em cada 
lugar e em cada esquina por onde haja suspeitas, o pessoal de 
saúde actue sem reservas.Voltamos a repetir que os sistemas 
de saúde dos países africanos são por demais deficitários e 
especula-se que o desastre seja estrondoso. Face a este quadro 
desolador e deveras preocupante, temos que, desde já, juntar 
sinergias desde as instituições do Estado, acompanhadas pelos 
seus parceiros internacionais, despertando cedo para enfrentar 
um fenómeno que ameaça exterminar o globo. A declaração 
governamental de que as autoridades estão de prevenção, é já 
um grande passo e comprova o compromisso do Executivo e 
de todos os moçambicanos ao lado de uma forte campanha de 
sensibilização, em que os meios de comunicação social poderão 
desempenhar. Tratando-se de uma doença ainda sem cura e cujo 
combate seguro passa pela prevenção, temos que potenciar 
as contínuas campanhas de esclarecimentos e sensibilização, 
educação e adopção de comportamentos responsáveis.

Editorial

| opinião |

Concentrar 
energias para 

sacudir a ameaça

elisio MacaMo

Escrevi uma postagem a dizer que Moçambique, Guiné-Bissau 
e Ruanda eram estados em construção. Algumas pessoas reagiram 
incrédulas como se eu tivesse cometido um sacrilégio por colocar 
a Guiné-Bissau no mesmo patamar que o Ruanda. Não me enga-
nei. A sociologia não funciona como a ciência popular que envereda 
pelo lado menos doloroso e prefere dar destaque às aparências e ao 
trivial. É verdade que a Guiné-Bissau há vários anos que atravessa 
momentos políticos difíceis. As elites políticas assim como todos os 
guineenses são responsáveis por isso, mas nada do que lá acontece 
está fora do que é de esperar dum país africano.

A questão não é cultural. É profundamente estrutural. A Guiné-
-Bissau, por enquanto, constitui um exemplo extremo de tudo quanto 
pode correr mal no processo de construção dum Estado. Os países que 
não passam pelo que a Guiné-Bissau vive hoje são apenas sortudos, 
a engrenagem estrutural que determina o que acontece quando num 
determinado momento se falha o passo (no caso da Guiné-Bissau 
o golpe de Nino Vieira foi esse momento - e por razões totalmente 
compreensíveis, ainda que problemáticas) poupou aos outros países 
o tipo de dissabores que a Guiné-Bissau vive e que se agudizam em 
razão da sua estrutura social específica. A Guiné-Bissau é a África 
quando as coisas não vão bem assim como a África é o mundo quan-
do as coisas não vão bem. O problema da Guiné, e de África, é que o 
que não vai bem tem uma história bem específica.

Não existe um horizonte temporal para que o sofrimento acabe. 
Pode ser que a Guiné nunca mais acerte o passo. O mundo não é justo 
no sentido de que ele não recompensa quem faz bem as coisas. Muita 
coisa é simplesmente aleatória que a gente, por preguiça de pensar, 
atribui à visão, clarividência, boa governação, etc. de políticos. Não 
estou a desfiar um argumento fatalista, porque acredito que essas 
coisas são importantes, ainda que não dê os seus efeitos positivos 
por adquirido. Num outro momento histórico Kagame podia fazer 
as mesmas coisas que faz agora e dar “berro”. O Ruanda é pequeno 
demais para ser mais forte que as circunstâncias. A gente exagera 
os méritos de Kagame. A Costa do Marfim de Boigny nunca teria 
levado ninguém a imaginar as guerras civis que destruíram tudo o 
que o velhote tinha construído. E a verdade é que essas guerras civis 
foram resultado do que ele fez, também. De igual modo, ninguém 
teria apostado um tostão sequer no Gana até ao primeiro mandato 
democrático de Rawlings, mas hoje o Gana é talvez a melhor história 
de sucesso em África. O Botswana que até há pouco fazia lágrimas 
jorrarem dos olhos da indústria do desenvolvimento pelo exemplo de 
“boa governação” parece ter iniciado um processo de declínio que 
ainda vai dar que falar.

Eu estou aberto à possibilidade de a Guiné-Bissau nos surpre-
ender um dia destes. De resto, a história mostra que momentos de 
cataclismo tornam países robustos. Se calhar o Ruanda está a colher 
dessa árvore...

É o que digo: a sociologia pode não servir para muita coisa, mas 
ela é duma paciência que constitui bom antídoto contra conclusões 
apressadas e contra a resistência que sempre manifestamos contra a 
necessidade de realmente pensarmos os nossos países e não sermos 
apenas caixas de ressonância.

A Guiné-Bissau fica em África. Em cada um dos nossos países há 
uma Guiné à espera de acontecer. Andamos apenas com mais sorte 
do que os nossos irmãos.

In facebook

A Guiné-Bissau 
fica em África
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para efeito de estrutura-
ção nos termos de dispositi-
vo na alínea a) do artigo 12 
da lei nr. 6/2019 de maio, 
a aps- assembleia provin-
cial de sofala, este reunido 
recentemente na sua pri-
meira sessão ordinária.

Na referida Ses-
são, perderam 
mandatos três 
membros, tendo 
sido  preenchido 

por igual número de membros, 
nos termos da alínea f) do artigo 
nr.59 , da Lei nr.6/2019 de Maio.

Para o efeito da estruturação 
do Órgão, foi eleito a Mesa de 
Assembleia, composto por nove 
elementos, sendo a Presidente do 
Órgão, Antónia Chare( Frelimo), 
Primeiro e Vice e Segundo Pre-
sidente, Aurélio Andrade (Freli-
mo) e Noe Marimbique ( Rena-
mo) respectivamente,  chefes das 

tres bancadas,  Zacarias  Magi-
bire( Frelimo) , Araújo Muchan-
ga( Renamo) e Maria Virgínia 
Fernando (MDM). Rosa Colher 
Reginaldo, Jossefo Nguenha e  
Ofélia Mário, são os três mem-
bros que compõem a Mesa da 

Assembleia Provincial de Sofala.
Foram igualmente criadas as 

CTA- Comissões de Trabalho, 
nomeadamente, a de Normação 
e  Governação Descentralizada 
Provincial, Plano e Finanças, 
Agricultura e Desenvolvimento 

Social. Económicos, Sociais e 
Ambiente, e os respectivos pre-
sidentes substitutos e relatores.

De acordo com o Porta-
-voz da APS, Jossefo Nguenha, 
na ocasião foi também criada 
uma Comissão Ad-hoc para re-

visão do Regulamento da AP, 
Providencia Social, para além 
de aprovação do Plano de Ac-
tividade anual, através do Or-
çamento reconduzido, com 
observância do estabelecido na 
alínea f) do nr.1 do artigo 37, da 
Lei nr. 6/ 2020 de 31 de Maio

Com aprovação destes ins-
trumentos, segundo o Porta 
Voz do Órgão, estão criadas as 
condições necessárias para o 
funcionamento legal da APRS.

 E para permitir com que os 
membros do referido Órgão es-
teja familiarizado com o Novo 
Modelo de Descentralização, 
está previsto naquela institui-
ção um seminário de capitação 
ao membros nestas matérias.

A APS e composto por 80, 
sendo 60 da Frelimo, 13 da 
Renamo e restantes do MDM.    
APS tem como Presidente, An-
tónia Charre, do partido Frelimo.

Assembleia Provincial de Sofala

Criadas condições necessárias para 
funcionamento legal do Órgão

Casimiro Duarte eleito novo 
bastonário da Ordem dos Advogados

o advogado e docen-
te Casimiro duarte foi, no 
último sábado, eleito bas-
tonário da ordem dos ad-
vogados de moçambique 
(oam), para os próximos 
três anos, derrotando na cor-
rida miguel mussequejua.

Casimiro Duar-
te, um dos mais 
conhecidos es-
pecialistas em 
Direito do Tra-

balho em Moçambique, ven-
ceu com 441 votos contra 
273 de Miguel Mussequejua.

Duarte vai suceder no car-
go a Flávio Menete, que vinha 
exercendo a função de bas-
tonário da OAM desde 2016.

Menete não concorreu a um 
segundo e último mandato de 
três anos, apesar de os estatutos 
da agremiação o permitirem.

O escrutínio devia ter sido 
realizado no ano passado, mas 
foi adiado devido à impugna-
ção do processo por Miguel 
Mussequejua junto do Tri-
bunal Administrativo (TA).

Mussequejua contestou 
junto do TA a sua exclusão 
da corrida, acabando este ór-
gão judicial por decidir pela 
sua inclusão no escrutínio.

O cargo tem um man-
dato de três anos renová-
veis por mais um mandato.

A OAM foi criada em 1994 e 
é uma das instituições mais res-
peitadas no país em matéria de 
denúncia de situações atentató-
rias ao Estado de Direito Demo-
crático e dos direitos humanos.

O discurso do bastonário 
da ordem na abertura do ano 
judicial, que em Moçambique 
acontece no primeiro dia útil 
de Fevereiro, é um dos mais 
seguidos, devido às críticas 
incisivas que normalmente 
faz sobre o estado da justiça e 
dos direitos humanos no país. 
Nos últimos anos, a organiza-
ção tem-se destacado por in-
tentar acções judiciais contra 
multinacionais que operam no 
país por violações dos direi-
tos das populações residentes 
nas áreas dos projectos de ex-
ploração de recursos naturais.
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“Fracassos” no combate à desnutrição crónica

Moçambique longe de cumprir metas 
do desenvolvimento sustentável

o Governo moçambicano previa reduzir a taxa de desnutrição crónica no 
país dos actuais 43% até 35% em 2019. Vozes da sociedade Civil advogam 
que, sem um aumento do orçamento do estado e de um comprometimento 
ao mais nível, o nosso país não vai alcançar os objectivos de desenvolvimento 
sustentável.

Moçambique apresen-
ta taxas elevadas de 
desnutrição crónica 
em menores de cin-
co anos, estacionada 

nos 43% (SETSAN ,2013), adiciona-
da aos 60% dos adultos moçambica-
nos que sofreram desnutrição crónica 
quando crianças estão associadas a per-
das de cerca de 11% do PIB nacional 
(SETSAN, Estudo da Fome 2017).

Nesta senda, organizações mem-
bros da Plataforma da Sociedade Civil 
para a Iniciativa Expandindo a Nutri-
ção (Scalling Up Nutrition) apresentou 
um manifesto de nutrição “2020-2024” 
para todos os indivíduos que “preten-
dam governar o país, e que queiram 
por isso merecer o voto de confiança”. 

“Exigimos que a nutrição seja 
um sub capítulo do Desenvolvimen-
to Social e do Capital Humano e 
tratado como um assunto transver-
sal. Fortalecer a governação da se-
gurança alimentar e nutricional em 
Moçambique”, lê-se no manifesto.

A SC exige ainda que se garan-
ta a planificação e alocação adequada 
de recursos para as intervenções es-
pecíficas e sensíveis a nutrição plas-
madas na Estratégia de Segurança 
Alimentar e Nutricional bem como 

no Plano de Acção Multissectorial 
para Redução da Desnutrição Crónica 
(PAMRDC), nos planos económicos 
e sociais de todos sectores públicos.

“Investir em 2020, pelo menos 10 
dólares, por cada criança menor de cinco 
anos de idade e nos anos seguintes adi-
cionar ao orçamento nacional alocado a 
nutrição pelo menos 3% por ano. Ga-
rantir a contribuição e responsabilidade 
social do sector privado em Moçambi-
que no combate à desnutrição crónica 
e promoção da segurança alimentar 
e nutricional”, ajunta ainda a fonte.

Paralelamente, exige-se que se ga-
ranta a monitoria regular de indicadores 
de nutrição e não apenas de segurança 
alimentar no país, assim como, que todo 
o investimento público ou privado feito 
em Moçambique tenha uma componen-
te de nutrição e segurança alimentar. 

De 2018 a 2020, hou-
ve queda vertiginosa no comba-
te à desnutrição crónica no país

Dados tornados públicos pela Rede 
das Organizações da Sociedade Civil 
indicam que, em Moçambique, várias 
políticas (já) foram tomadas pelo Go-
verno ao longo dos anos, desde a apro-
vação da primeira Estratégia de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (ESAN) 
em 1998, o Plano de Acção Multissec-

torial para a Redução da Desnutrição 
Crónica (PAMRDC, 2010), incluindo a 
criação do COSAN, em 2018. Passan-
do pelo PQG (2015-2019) que previa 
reduzir a taxa de desnutrição cróni-
ca dos actuais 43% até 35% em 2019.

Entretanto, as mesmas ONGS ad-
vogam que apesar de aprovado em 
2010, a execução efectiva do PA-

MRDC ao nível do Orçamento do 
Estado só teve o seu início em 2013.

“No período de 2010 à 2019, só foi 
atribuído cerca de 0,013% das Despesas 
Totais do Orçamento do Estado para a 
implementação do PAMRDC. Para o 
2019, o orçamento programado para o 
PAMRDC foi de pouco menos de 1 mi-
lhão de meticais”, refere a nossa fonte.

Este nível de alocação orçamental 
destinado ao combate à desnutrição de 
acordo com as mesmas organizações da 
SC não atinge a média de 1% do total 
do OGE, estando abaixo do valor reco-
mendado pelo Banco Mundial, que é de 
10 dólares por criança por ano, o que 
corresponde a cerca de 1,1% do OGE.

Dados financeiros das Contas Ge-
rais do Estado apontam que, de 2013 a 
2017, houve um esforço do Governo em 
canalizar recursos para o combate à des-
nutrição crónica no país, expresso pelos 
níveis de execução orçamental deste pe-
ríodo. Nos períodos subsequentes verifi-
cou-se uma redução vertiginosa dos ní-
veis de dotação financeira do PAMRDC.

“A retirada do apoio directo ao orça-
mento do Estado fez com que surgisse 
uma nova abordagem de apoio ao PA-
MRDC, que orientou a execução de re-
cursos para mobilidade “off cut” onde o 
maior parte dos recursos destinados para 
a implementação do PAMRDC, provê-
em de recursos externos tornando a men-
suração destes mais complexa”, conclui 
o relatório que temos vindo a citar.       

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JA SE ENCOMTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO: 

• Força no Homem;                                                                                             
• Diabetes;
• Hemorróides;
• Sorte no trabalho;
• Tensão alta;
• Sucesso nos negócios;
• Impotência sexual;
• Ejaculação precoce;
• Recuperar amor perdido;
• Mulher ter sorte com homem;
• Pessoa que faz xixi na cama;
• Da sorte a pessoas que não 

tem;
• Resolve conflitos conjugais;
• Asma;
• Paralisia;
• Menstruação prolongada;
• Dores das pernas;
• Protege corpo e empresas 

• Faz subir de cargo;
• Faz acabar no tribunal;
• Resolve problemas de azar 
• Resolve problemas no lar;
• Tira maus espíritos
• Devoluções de bens roubados 

;
• Sucessos nos exames;
• Diminui barriga (estética);
• Comichão;
• Dor das ancas e dor de cabeça;
• Ser apertado com espírito a 

noite;
• Sonhar a fazer sexo;
• Deixar de fumar;
• Faz crescer o pénis do homem 

para qualquer tamanho que ele 
quiser (largura e comprimen-
to).

Visite: ALTO-MAE PARAGEM AV.ANGOLA 
PERTO DA NOSSA FARMACIA

CONTACTOS: 842236478/ 870634739/822226623

Comercial

dÁVio daVid
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O FORNECIMENTO DE 
EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS (NAVIO DE FORNECIMENTO POLIVALENTE) 

E SERVIÇOS ASSOCIADOS

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto de 
Gás Natural Liquefeito – GNL (Projecto Mozambique LNG) no Distrito de Pal-
ma, no norte de Moçambique.  Um contrato de fornecimento de embarcações 
marítimas e serviços associados é necessário para auxiliar a execução de uma 
campanha de construção de poço como parte do projecto. 
A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessadas 
a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de embarcações 
marítimas e serviços associados, que devem incluir, entre outros,  o forneci-
mento de serviços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, ferra-
mentas, equipamentos, certificações aplicáveis e instalações necessárias para 
garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, de acordo 
com os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho
O âmbito do trabalho deve incluir, entre outros, os seguintes serviços:
zz Transporte e manuseio de carga de convés da empresa (fornecimento 

para campos de petróleo);
zz Transporte e manuseio de fontes radioativas, produtos químicos, com-

bustível, água, lama líquida, produtos secos a granel, etc. com capacida-
de de bombeamento/transferência;

zz Assistência para operações de segurança em prontidão(safety-stand-
-byoperations) na área de trabalho, incluindo combate a incêndios, res-
gate a bordo e vigilância;

zz Assistência para operações de segurança-resgate na área de trabalho.
zz Capacidade de instalar 83 MT (excluindo o peso do bloco de gancho do 

guindaste, o peso de (2000 metros) cabo de aço e DAF) da embarcação e 
instalá-lo na profundidade da água de 2000 metros - Queda única.

zz Implantação de equipamentos de contingência para derramamento de 
óleo causado pela empresa.

Apresentação de Requisitos Preliminares:
Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada, devem registar-se em http://www.mzlng.com/opportunities/
suppliers.
As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação de 
Interesse incluindo:
zz O operador do navio deve possuir um certificado internacional de Ges-

tão de Segurança Internacional (ISM) (o Código Internacional de Gestão 
para a Operação Segura de Navios e para Prevenção da Poluição, confor-
me adoptado pela Organização pela resolução A.741 (18), que pode ser 
alterada pela Organização);

zz O operador do navio deve descrever a sua experiência com a TOTAL no 
projecto de águas profundas com esse tipo de embarcação;

zz Lista de navios de apoio à plataforma operados pelo operador do navio;
zz O operador do navio deve confirmar que os navios propostos estão clas-

sificados por um membro da Associação Internacional de Sociedades de 
Classificação;

zz O operador do navio deve confirmar que os navios propostos estão re-
gistados no OVID;

zz Lista de incidentes/acidentes registados pelo operador do navio nos úl-
timos dois anos.

As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture ou 
Consórcio deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio integral-
mente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de participa-
ção dos membros da Joint Venture ou Consórcio.
Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada poderáseleccionar empresas para uma pré-qualificação adi-
cional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante que 
uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE EMBARCA-
ÇÕES MARÍTIMAS (NAVIO DE FORNECIMENTO POLIVALENTE) E SERVIÇOS 
ASSOCIADOSdeve ser submetida até 17 horas do dia30 de Março de 2020, para 
o seguinte endereço electrónico: ep.rsccontractsMOZ@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF MARINE 
VESSELS (MULTI-PURPOSE SUPPLY VESSEL) AND ASSOCIATED 

SERVICES

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambique 
Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern 
Mozambique.  A Marine Vessels and Associated Services contract is 
required to be provided to support the execution of a well construction 
campaign as part of the project. 
Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to 
submit an Expression of Interest for the provision of Marine Vessels and 
Associated Services which shall include, but not be limited to, the provision 
of management, personnel, processes, materials, tools, equipment, 
applicable certifications, and facilities as may be required to ensure that 
work is carried out safely and cost effectively in accordance with Total 
E&P Mozambique Area 1, Limitada’s requirements for the project.
Scope of Work Overview
The scope of work shall include, but not limited to, the following services:
zz Transportation and handling of company’s deck cargo (oilfield 

supplies);
zz Transportation and handling of radioactive source, chemicals, 

fuel, water, liquid muds, bulked dry products, etc. with pumping/
transferring capabilities;

zz Assistance for safety-stand-by operations in the area of work 
including firefighting, man overboard rescue, watch keeping;

zz Assistance for safety-rescue operations in the area of work;
zz Ability to deploy 83 MT (excluding the weight of the crane hook 

block, the weight of the (2000 meters) wire rope and DAF) from the 
vessel and deploy it to 2000-meter water depth – Single fall.

zz Deployment of oil-spill contingency equipment provided by 
company.

Preliminary Submission Requirements:
All contractors who wish to do business with Total E&P Mozambique Area 1, 
Limitada should register at http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
Interested contractors shall also submit an Expression of Interest togeth-
er with the following documentations:
zz Vessel’s operator must hold a valid International Safety Management 

(ISM) certificate (the International Management Code for the Safe 
Operation of Ships and for Pollution Prevention as adopted by the 
Organization by resolution A.741(18), as may be amended by the 
Organization).

zz Vessel’s operator must describe their experience with TOTAL in 
Deep water Project with this type of vessels.

zz List of Platform Support Vessels operated by the Vessel’s operator.
zz Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are classed 

by a member of the International Association of Classification 
Societies.

zz Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are OVID 
registered.

zz List of Vessel’s operator recordable incidents / accidents for the last 
two years.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be 
accompanied by the joint venture agreement which must define the terms 
and conditions of the consortium. The period of its duration and the form 
of participation of the members of the consortium.
Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique Area 
1, Limitada may select companies for further pre-qualification. Submis-
sion of an Expression of Interest does not guarantee that a contractor will 
receive an invitation to tender.

The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF MARINE VES-
SELS AND ASSOCIATED SERVICESshall be submitted no later than 17:00 
hours (UTC+2)of 30th March 2020 to the following electronic address:ep.
rsccontractsMOZ@total.com.



Dennis Jett prova que é mau professor quanto péssimo embaixador 

 Qualquer um que avalie, de boa fé, o estado ac-
tual de desenvolvimento social e económico em que 
está hoje moçambique, e compará-lo com o que esta-
va quando a Frelimo declarou a sua independência 
em 1975, ou mesmo a partir do fim da devastadora 
guerra da reNamo em 1992, concluirá que este país 
registou múltiplos melhoramentos em todas as áreas, 
e não há nada que sugere que ‘‘é um estado fracassa-
do’’, como diz o antigo embaixador dos eUa em ma-
puto, dennis Jett, num maldoso artigo que publicou 
na edição de 07 deste mês, da revista Foreigner policy.

Tais melhoramen-
tos são tão visíveis 
quanto palpáveis 
que não escapam 
mesmo aos leigos 

em questões de desenvolvimen-
to, muito menos aos professo-
res de nível superior, daí que é 
para mim má fé, ou revelação 
da sua incompetência como 
professor, quando Dennis Jett 
diz nesse artigo manipulativo 
que ‘‘Moçambique é um Estado 
fracassado’’. Com este artigo, 
concluo que Dennis Jett prova 
que é tão mau professor quan-
to foi um péssimo embaixador.

Comecei este artigo em que 
vou desmontar o mau enredo de 
Jett, fazendo referência ao passa-
do de Moçambique, porque acre-
dito como válida a tese do filóso-
fo Voltaire, de que para se avaliar 
o presente, há que se ter em conta 
sempre o passado, ou que temos 
que saber donde se partiu. Se de 
facto Dennis Jett fosse um pro-
fessor que estuda as realidades, 
devia saber que quando a FRE-
LIMO proclamou a independên-
cia, a maioria das zonas rurais do 

país não tinham escolas primá-
rias suficientes, como não havia 
sequer escolas secundárias como 
há às centenas hoje, e muito me-
nos havia universidades como há 
hoje em todas as 10 províncias 
do país. No que tange às uni-
versidades só havia uma espécie  
de embrião na então Lourenço 
Marques (hoje Maputo) e que 
só veio a ser desenvolvida como 
universidade de facto pela mes-
ma FRELIMO que Jett diz que 
não fez nada desde que assumiu 
o poder em 1975. Estou falando 
da actual UEM.  Aliás, o próprio 
Jett reconhece que o colonialis-
mo não permitia a educação dos 
moçambicanos de raça negra, 
através duma asserção contida 
nesse seu artigo em que pautou 
por escamotear a realidade, para 
criar a errónea percepção de que 
Moçambique é de facto um país 
fracassado que se lê assim: quan-
do Moçambique abruptamente 
conquistou sua independência 
em 1975, estava totalmente des-
preparado para se auto governar, 
porque as autoridades coloniais 
portuguesas não haviam inves-

tido nada na educação da po-
pulação local. Como resultado, 
quando os portugueses parti-
ram, eles entregaram o governo 
à Frente de Libertação de Mo-
çambique (Frelimo), um grupo 
guerrilheiro marxista-leninista 
que lutava pela independência de 
Portugal há mais de uma década.

Por isso, para Jett avalizar 
melhor Moçambique de forma 
justa o que é hoje, deve tomar 
em consideração o que era este 
país em 1975 ou em 1992 no fim 
da guerra que o apartheid moveu 
contra ele através da RENAMO, 
e que matou mais de um milhão 
de civis e forçou mais de quatro 
milhões ao exílio nos países vizi-
nhos. Como professor, Jett deve 
saber que a guerra que a RENA-
MO moveu ao serviço do apar-
theid havia destruído todas as es-
colas e outras infra-estruturas que 
a FRELIMO havia constituído 
nas zonas rurais, mas foram (re) 
construídas pelos sucessivos go-
vernos da FRELIMO desde que 
essa guerra terminou em 1992.

Dennis Jett usou a técnica de 
manipulação dos factos para 
criar uma percepção de que 

Moçambique está sendo muito 
mal governada

Dennis Jett espelha a ima-
gem de que a FRELIMO não fez 
nada de vulto depois de assumir 
os destinos do País em 1975, o 
que é uma grosseira mentira ur-
dida na base de ma fé ou da sua 
ignorância. Isto porque quando a 
FRELIMO assumiu o leme des-
te país, mais de 90% dos pouco 
mais de 10 milhões de moçam-
bicanos que perfaziam então o 
povo moçambicano eram anal-
fabetos, e os que não eram, as 

suas habilitações não estavam 
para além da 4ª classe. Eu pró-
prio era um destes últimos, mas 
graças às escolas de todos os ní-
veis escolásticos que logo após 
a independência foram cons-
truídas pela mesma FRELIMO, 
consegui correr atrás da educa-
ção e fazer já adulto os níveis 
secundário e superior. O mesmo 
fizeram milhões de outros mo-
çambicanos que tal como eu, se 
matricularam tardiamente embo-
ra nos diferentes graus de ensino 
nas instituições escolásticas que 
a FRELIMO foi construindo nos 
primeiros 10 anos da nossa inde-
pendência nacional, incluindo os 
moçambicanos que ingratamen-
te são tão críticos e/ou contra 
a FRELIMO, tal como o é Jett. 
Graças ao esforço titânico que 
foi sendo feito tanto pelos suces-
sivos governos da FRELIMO, foi 
possível reduzir o analfabetismo 
em quase 40% e os moçambica-
nos com níveis médio e superior 
é bem maior do que os que havia 
na hora da nossa independência.

E veja que foram mais de 
500 anos de colonialismo contra 
45 apenas em que o país é go-
vernado pela FRELIMO! Seja 
justo para a FRELIMO senhor 
professor Jett. Mesmo aí no seu 
país os seus sucessivos governos 
não foram justiceiros quanto foi 
a FRELIMO. No seu país houve 
centenas de anos em que os ín-
dios e negros foram discrimina-
dos e tratados como bestas para 
carga sem justa causa. Deviam 
aprender com o anti-racismo da 
FRELIMO e que por isso tratou 
sempre bem ou com humanismo 
todos os residentes do país. Gra-
ças às dezenas de centenas de es-
colas primárias, secundárias e as 
várias universidades que o país 
tem agora, todas as crianças mo-
çambicanas estudam, um direito 
que não tiveram os seus avos e 
muito menos bisavôs que nas-
ceram no tempo colonial, onde 
não era permitido às pessoas de 
raça negra estudar. Graças às 
políticas humanistas que foram 
promovidas pela FRELIMO, 
o próprio povo moçambicano 
multiplicou-se rapidamente de 
pouco mais de 10 milhões para 
30 milhões agora neste ano, o 
que corresponde ao triplo, em 
apenas 45 anos. Na verdade po-
diam estar acima dos 30 milhões 
se não tivesse havido a guerra 
da RENAMO. Este aumento é 
consequência lógica da melhoria 
das condições de saúde pública 
que adveio também da constru-
ção, pela mesma FRELIMO que 
Dennis Jett diz que não tem feito 
nada, de centenas de centros de 

saúde e hospitais em todo o país. 
Antes de a FRELIMO assumir o 
poder, as crianças que nasciam 
estavam mais condenadas a mor-
rer durante o parto ou antes de 
completar um ou cinco anos de 
vida, vítimas de todo o tipo de 
doenças. Aliás, uma boa parte 
morria durante o parto, porque 
não havia maternidades para as-
sistir às parturientes ou mulhe-
res grávidas de raça negra. Não 
é por acaso que há quase con-
senso de que Moçambique pós 
independência e pós-guerra da 
RENAMO é uma história de su-
cesso africana, mas que Jett ten-
ta negar que seja de facto. É um 

sucesso senhor Jett. Tentar negar 
que é, é o mesmo que negar que 
o Sol não existe. Não deixará de 
ser visível como não deixa de ser 
visível que Moçambique regis-
tou grandes progressos desde a 
proclamação da independência 
como após o fim da tenebrosa 
guerra terrorista da RENAMO.

Há no País uma realidade que 
desmente narrativa maldosa 

de Jett

Esses melhoramentos têm 
como corpo ou revelação os ma-
res de crianças e jovens de am-
bos os sexos tão bem vestidos 
e alegres que enchem as nossas 
escolas e universidades, como 
enchem as nossas cidades, vilas 
e aldeias de todo o nosso vasto 
território. Já não são aquela mas-
sa de gente desnutrida, pelada 
e descalça que divagava deses-
peradamente antes da nossa in-
dependência e durante a guerra 
da RENAMO que tu rotula er-
radamente de Oposição, quando 
devia rotular de grupo terrorista 
que ainda hoje mata civis nos 
meios de transporte público ou 
nas suas próprias viaturas no 
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Dennis Jett prova que é mau professor quanto péssimo embaixador 
Centro do país. No seu artigo, 
pinta uma imagem de que só 
os ditos insurgentes que matam 
cruelmente em Cabo Delgado é 
que são TERRORISTAS e que a 
RENAMO já não é uma organi-
zação TERRORISTA. Isto reve-
la que não és um bom professor, 
porque tanto os ditos insurgentes 
como a RENAMO são ambas 
organizações terroristas. Mesmo 
o seu Departamento de Estado 
assumiu como válido o RELA-
TÓRIO Gersony elaborado nos 
finais dos anos 80 em que con-
cluiu que ‘‘a RENAMO é uma 
Organização Terrorista’’. Tal Re-
latório está disponível na Goo-

gle, bastando busca-lo através da 
designação Gersony Report ou 
Relatório Gersony. O que condiz 
a esta conclusão são os métodos 
terroristas que usam e que visam 
quase sempre os civis como são 
os ataques que a RENAMO faz 
contra os autocarros, carros ci-
vis e contra os centros de saúde.

Os melhoramentos de que 
falo revelam-se pela crescente 
expansão das nossas cidades, 
vilas e povoações. Por exemplo, 
quando estiveste cá como em-
baixador, a cidade de Maputo 
mantinha as mesmas dimensões 
geográficas ou os mesmos bair-
ros do tempo da independência, 
mas agora temos varias outras 
que foram sendo construídas e 
que agora fazem parte do que 
é designado por Grande Mapu-
to constituído por vários novos 
bairros ou novas zonas residen-
ciais. Estas melhorias são tão 
abrangentes e não se limitam 
à nossa capital, como são visí-
veis e palpáveis noutras cidades 
como as de Nampula, Tete, Pem-
ba e até Niassa que até ao fim 
da guerra da RENAMO era um 
lugar inóspito que mais parecia 
uma antiga pré-cidade ou cida-

de da era pré-histórica. Quando 
visitei Lichinga pela primeira 
vez em 1996, podia se dormir 
numa as suas principais estra-
das se que se corresse o risco 
de ser esmagado por um carro. 
Mas hoje há tanto carro que isso 
seria fatal e até já montaram-se 
semáforos devido ao incremen-
to de tráfico. Isto tudo e muito 
mais que não posso elencar aqui 
por razoes de espaço é prova 
de que Moçambique é um País 
com um futuro próspero garan-
tido e não um Estado fracassado.

É um facto que o per capita 
de Moçambique está longe de se 
igualar ao dos EUA, mas é um 

facto também que está bem aci-
ma do que era na hora da nossa 
independência, como está acima 
também do que era quando a 
guerra da RENAMO terminou. 
Se os moçambicanos que mor-
reram antes da independência 
ressuscitassem, não acreditariam 
que estão nas mesmas zonas em 
que morreram, quando vissem 
tantos negros a viveram em ca-
sas de alvenaria e tantos outros 
a conduzirem carros próprios, 
incluindo belas e alegres jovens 
de ambos os sexos. Até à inde-
pendência só os brancos estavam 
em condições de comprar carros 
ou de construir casas de alvena-
ria. Os negros que tinham carros 
próprios e casas de alvenaria 
contavam-se aos dedos das duas 
mãos. Os mais adultos que vive-
ram parte da sua vida no tempo 
colonial sabem quão Jett está a 
mentir. Os negros moçambicanos 
viviam em piores condições que 
os negros norte-americanos em 
Harlem nos arredores de Nova 
Iorque, quando eram oficialmen-
te discriminados nos EUA e que 
mesmo assim, viram-se forçados 
a lutar sob a liderança do herói-
ca de Martin Luther King Jr, e 

que acabou pagando com a sua 
vida ao ser assassinado por ra-
cistas, a liberdade em que agora 
vivem, tal como Eduardo Mon-
dlane pagou também com a sua 
vida, ao ser também assassinado 
pelos colonialistas portugueses, 
a liberdade em que vivemos 
agora nós os moçambicanos.

O fracasso da Renamo e do 
resto da oposição deve-se à 
sua tendência criminosa e à 

sua incompetência

Sobre as suas alegações so-
bre as alegadas fraudes que te-
rão sido feitas pela FRELIMO 

para evitar a vitória da Oposição 
ou da RENAMO como aponta 
como sendo no seu artigo, estás 
de novo equivocado. Não houve 
fraude nenhuma. O que houve 
foi a percepção popular de que 
só Nyusi e a sua FRELIMO é 
que estão em condições de man-
ter o Estado moçambicano e pro-

mover o seu desenvolvimento. 
Não podia eleger quem os mata 
deliberadamente. Este pode ser o 
seu desejo, mas não é certamente 
o desejo da maioria dos moçam-
bicanos. Para que entenda que a 
RENAMO não é ainda um Par-
tido politico capaz de ganhar as 
eleições, leia o meu artigo com 
o titulo ‘’Refutando o Relatório 
da União Europeia sobre as Elei-
ções de 15 de Outubro (de 2019) 
que publiquei no dia 17 de Fe-
vereiro último no Jornal Noticias 
de Maputo. Nesse artigo dava 
provas de que a RENAMO e 
toda a Oposição não conseguiam 
sequer usar todos os tempos de 
antena que à luz da Lei era lhes 
reservado pela Rádio Moçam-
bique e pela Televisão de Mo-
çambique, TVM. Portanto, não 
é por falta de condições para a 
RENAMO ou toda a Oposição 
desenvolver as suas actividades 
políticas, como alega no seu ar-
tigo. É por serem ineptos ou in-
capazes. Não é fácil ser um par-
tido capaz de estar à altura dos 
desafios. Não é por acaso que a 
FRELIMO é um dos menos de 
10 que sobrevive de entre os mais 
de 50 que lutaram com armas ou 
não pelas independências dos pa-
íses africanos. É prova de que a 
FRELIMO foi fundada por ho-
mens sérios e que é mantido por 
outros homens sérios, incluindo 
este Nyusi que o Senhor Jett in-
sinua que recorreu à fraude para 
ganhar em 73% contra os 57% 
com que ganhou nas primeiras 
eleições em 2014. Para sua infor-
mação, Nyusi foi capaz de man-
ter o País em pedra e cal mesmo 
com o bloqueio económico a que 
o País e o seu governo foram su-
jeitos durante todo o seu primeiro 
mandato. Portanto, ele frustrou 

o plano diabólico de afundar fi-
nanceira e economicamente o 
País que tal bloqueio visava e por 
consequência a queda da própria 
FRELIMO. Por isso a maioria 
dos seus compatriotas aperce-
beram-se desse seu acto heróico 
e o premiaram votando quase 
em massa nele e na FRELIMO.  

Mesmo a corrupção que 
aponta, está sendo combatida e 
a prova disso é que há antigos 
membros do governo detidos 
ou e em julgamento ou já con-
denados. É verdade que não é 
ainda na medida do mal, mas 
é na medida da capacidade do 
que as nossas instituições ainda 
em formação são capazes. Como 
sabe, mesmo aí no seu País os 
tribunais nunca estiveram sem-
pre à altura do mal. Houve aí 
também tempos em que o crime 
compensava, incluindo a cor-
rupção. Sugiro-te que leia o The 
Reverse of the United States (o 
Reverso dos Estados Unidos), de 
L.L.Mathias que verá que o nosso 
sistema judicial pode ter começa-
do bem do que o do seu País. Não 
queira que sejamos tão bons com 
apenas 45 anos de independência 
quanto são vocês com mais de 
300 anos de independência. Seja 
justo e saiba elogia os que fize-
ram tanto em tão pouco tempo e 
com tão poucos recursos. Os que 
nos ajuda com recursos é porque 
apercebem-se que somos ainda 
um País em criação de tudo a par-
tir do zero como bem o diz no tal 
seu parágrafo que já citei. Os co-
lonialistas não só nos mantiveram 
fora das escolas e universidades, 
como nos privaram de tudo que 
faz dos homens, homens sábios e 
habilidosos. Aprenda mais antes 
de ir dar aulas ou antes de escre-
ver um artigo senhor Dennis Jett! 
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ZoomJosé MatlhoMbe

a ministra do trabalho e 
segurança social, margarida 
talapa, considera que a lide-
rança que moçambique vai 
assumir, no próximo ano, no 
sector do trabalho e empre-
go na sadC, constitui uma 
grande responsabilidade, de-
vido ao desafio de se estimu-
lar as economias regionais 
com cada vez mais oportu-
nidades de emprego, prin-
cipalmente para os jovens.

Intervindo no decurso 
da reunião de ministros 
do Trabalho e Emprego 
e Parceiros Sociais, em 
Dar Es Salaam, Tanzâ-

nia, Margarida Talapa referiu 
que, embora o Governo moçam-
bicano reconheça a complexida-
de da tarefa que tem pela frente, 
é confortante o apoio que espera 

receber dos membros da troika 
e de outros países membros da 
SADC, especialmente a Tan-
zânia, actual líder do pelouro.

“Temos plena convicção de 
que Moçambique irá presidir o 
pelouro do Trabalho e Empre-
go da SADC com sucesso no 

mandato que se segue”, disse a 
governante, felicitando ao se-
cretariado da SADC pelo seu 
empenho pela organização pe-
riódica da reunião de ministros 
do Trabalho e Emprego e Par-
ceiros Sociais, bem como à Or-
ganização Internacional das Mi-

grações pela assistência técnica 
e financeira na elaboração de 
estudos e instrumentos que são 
objectos de debate no encontro.

Na capital tanzaniana, os mi-
nistros avaliaram, entre os dias 
5 e 6 de Março, o grau de imple-
mentação das decisões da reu-

nião anterior e tomaram decisões 
estratégicas do sector do Traba-
lho e Emprego no âmbito da 
integração regional e ainda pre-
pararam a sessão da Conferên-
cia Internacional do Trabalho.

Na Conferência Internacio-
nal do Trabalho, Moçambique 
será representado por uma de-
legação tripartida integrando 
o Ministério do Trabalho e Se-
gurança Social e os represen-
tantes dos parceiros sociais, 
designadamente as organiza-
ções sindicais OTM-CS e CON-
SILMO, bem como a CTA-
-Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique.

Importa realçar que a capital 
moçambicana, Maputo, vai aco-
lher, em 2021, a próxima reu-
nião de ministros do Trabalho 
e Emprego e Parceiros Sociais.

Próximo ano

Moçambique vai liderar 
Trabalho e Emprego na SADC
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O FORNECIMENTO DE ROV 
(VEÍCULOOPERADO REMOTAMENTE) E SERVIÇOS ASSOCIADOS

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto 
de Gás Natural Liquefeito – GNL (ProjectoMozambique LNG) no Distrito de 
Palma, no norte de Moçambique. Um contrato de fornecimento de ROV e 
serviços associadosé necessário para auxiliar a execução de uma campanha 
de construção de poço como parte do projecto.

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessadas 
a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de ROV e 
serviços associados, que devem incluir, entre outros,o fornecimento de 
serviços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, ferramentas, 
equipamentos, certificações aplicáveis e instalações necessárias para 
garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, de 
acordo com os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para 
o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho
O âmbito do trabalho inclui o fornecimento de sistemas de ROV específico, 
incluindo ferramentas e toda a tripulação necessária a ser instalada na 
plataforma e num navio ligeiro de construção (MPSV), com capacidade de 
trabalho de até 3000 m de profundidade. O sistema incluirá, entre outros, 
os seguintes componentes principais:

zz sistema de lançamento preparado para condições de mar extremas 
com torre;

zz guincho umbilical de elevação principal.
zz ROV;
zz sistema de gestão de cabo (TMS);
zz carrinha de controlo e contentor de oficina;

Apresentação de Requisitos Preliminares:
Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total 
E&P Mozambique Area 1, Limitada, devem registar-se em http://
www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação de 
Interesse incluindo:

zz Desempenhopassado de segurança;
zz Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da 

República);
zz Certificado actualizado de registo comercial;
zz Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas 

autoridades competentes;
zz Prova de registo fiscal (NUIT) e declaração de início de actividade 

(M/01C e M02);
zz Perfil da empresa;
zz Experiência aplicável e descrição detalhada de serviços similares 

oferecidos;
zz Carteira de projectosexecutados.
zz Qualificações de pessoal;
zz Detalhes do Sistema de Relatório de Não Conformidade (NCR).

As empresas interessadas são obrigadas a ter um Sistema de Gestão de Qua-
lidade que cumpracom os requisitos das normas ISO 9000 (ou equivalente) 
e um Sistema de Gestão de Segurança.
As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture 
ou Consórcio deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio 
integralmente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de 
participação dos membros da Joint Venture ou Consórcio.
Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada poderáseleccionar empresas para uma pré-qualificação 
adicional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante que 
uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE ROV E SER-
VIÇOS ASSOCIADOSdeve ser submetida até 17 horas do dia30 de Março de 
2020, para o seguinte endereço electrónico: ep.rsccontractsMOZ@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF ROV (REMOTELY 
OPERATED VEHICLE) AND ASSOCIATED SERVICES

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambique 
Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern 
Mozambique.  A Remotely Operated Vehicle (ROV) and associated services 
contract is required to be provided to support the execution of a well 
construction campaign as part of the project. 

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to 
submit an Expression of Interest for the provision of Remotely Operated 
Vehicle (ROV) and associated services which shall include, but not be 
limited to, the provision of management, personnel, processes, materials, 
tools, equipment, applicable certifications, and facilities as may be 
required to ensure that work is carried out safely and cost effectively in 
accordance with Total E&P Mozambique Area 1, Limitada’s requirements 
for the project.

Scope of Work Overview
The scope of work includes provision of work class ROV systems, 
including tooling, and all necessary crew to be located upon the rig, and 
on a light construction vessel (MPSV), capable of working in 3000 m water 
depth. The system will include, but not be limited to, the following main 
components:

zz heavy weather launch system with tower.
zz main lift umbilical winch.
zz remotely operated vehicle (ROV).
zz tether management system (TMS).
zz control van and workshop container.

Preliminary Submission Requirements:

All contractors who wish to do business with Total E&P Mozam-
bique Area 1, Limitada should register at http://www.mzlng.com/
opportunities/suppliers.
Interested contractors shall also submit an Expression of Interest togeth-
er with the following documentations;

zz Past safety performance.
zz Articles of Association (as published in the official gazette).
zz Certificate of Commercial Registration.
zz Operational License or equivalent document issued by the 

relevant authorities.
zz Evidence of tax registration and commencement of activity 

declaration (M/01C e M02).
zz Company profile.
zz Applicable experience and detailed description of similar services 

offered.
zz Portfolio of projects rendered.
zz Personnel qualifications.
zz Non-Conformance Reporting (NCR) system details.

Respondents are required to have a Quality Management System that 
complies with the requirements of the ISO 9000 series of Standards (or 
equivalent) and a Safety Management System.
If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be ac-
companied by the joint venture agreement which must define the terms 
and conditions of the consortium. The period of its duration and the form 
of participation of the members of the consortium.
Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique Area 1, 
Limitada may select companies for further pre-qualification. Submission of 
an Expression of Interest does not guarantee that a contractor will receive 
an invitation to tender.
The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF REMOTELY 
OPERATED VEHICLE (ROV) AND ASSOCIATED SERVICES shall be submit-
ted no later than 17:00 hours (UTC+2)of 30th March 2020 to the following 
electronic address:: ep.rsccontractsMOZ@total.com.
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a antiga administradora 
do dondo, Graça Correia, 
acaba de ser absolvida dos 
crimes de corrupção e falta 
de declaração de bens de que 
vinha sendo acusada pelo Ga-
binete provincial de Combate 
à Corrupção de sofala.

Entretanto, no mes-
mo processo, 
Graça Correia foi 
condenada a uma 
pena de 24 meses 

de prisão efectiva pela prática 
dos crimes de abusos de função 
e imposição arbitrária. 

Segundo Joaquim Martins 
Pereira, advogado da Graça 
Correia, já remeteu ao Tribunal 
de Dondo, um pedido de recur-
so contra a decisão do Tribunal, 
alegando que “não faz sentido 
condenar uma administrado-
ra nestes crimes enquanto que 
a mesma esteve a trabalhar 
neste assunto, junto do Se-
cretário Permanente distrital, 
com a directora da Educação”.

Depois de três dias alterna-
dos de audiências e julgamen-
to do processo nº05/3ª/2020, 
de onde foram ouvidos vários 
intervenientes deste processo, 
entre os quais, os declarantes, 
testemunhos e os três acusados, 
o tribunal judicial do distrito 
de Dondo decidiram, por una-
nimidade, absolver a ré Graça 
Correia, pelo facto de não ter 
sido suficientemente prova-
do o suposto envolvimento da 
acusada no crime de corrupção. 

Estranhamente, o Tribu-
nal distrital do Dondo arrolou 
como testemunhas dois decla-
rantes que cessaram funções 
no momento em que Graça 

Correia era administradora do 
Dondo, alegadamente pelo fra-
co desempenho nas actividades 
que eram exercidas pelos mes-
mos, com o destaque para Vicen-
te Magaço, antigo chefe do Posto 
Administrativo de Mafambise e 
Valéria Credo Januário, antiga 
directora distrital da Educação. 
Valéria Credo Januário, antes da 
sua transferência para um outro 
local de trabalho, desencadeou 
um braço de ferro contra Gra-
ça Correia que culminou com 
uma falsa e grave acusação de 
agressão física a Graça Correia. 

Graça Correia foi obrigada a 
tomar medidas de prevenção em 
relação a parte dos empreiteiros 
com obras mal paradas e alguns 
deles com casos a correr nas ins-
tituições de justiça do Dondo. 
Sabe-se que ao nível do Distrito 
de Dondo, muitos cidadãos la-
mentam o facto das medidas de 
Graça Correia contra os emprei-
teiros não terem sido entendidas. 

Fontes contam ainda que, de 
seguida, os supostos empreitei-
ros desonestos entenderam que 
deveriam desencadear “braço de 
ferro” para afectar e prejudicar a 
boa imagem da Graça Correia.

 Empreiteiros condenados 
à prisão por difamação 
e calúnia contra antiga 

Administradora do Dondo 

Dois supostos empreiteiros, 
baseados no Distrito de Dondo, 
acabam de apanhar uma pena 
de três e quatro meses de prisão, 
que foi convertida em multa de 
28 e 30 mil meticais, respectiva-
mente. Os mesmos foram ainda 
condenados a pagar uma indem-

Justiça em Sofala

Antiga administradora de Dondo 
absolvida em processo de corrupção

nização “choruda” no valor de 
80 e 95 mil meticais a favor da 
vítima Graça Júlia Raúl Correia, 
antiga administradora do Dondo 
na província central de Sofala.

Trata-se de Fino Fernando 
Alice e Isaque Jeremias Chi-
vale, ambos agentes econó-
micos na área de construção 
civil e que se intitulam gran-
des empresários ao nível do 
distrito do Dondo em Sofala.

Pesam sobre os dois réus as 
acusações de difamação e ca-
lúnia que, de forma reiterada e 
voluntária, foram cometendo ao 
longo dos 3 anos contra anti-
ga administradora do Dondo.

Segundo a sentença proferi-
da pelo Juiz da Causa, Leonil-
de de Bruno, os dois arguidos 
agiram por consciência própria, 
numa intenção clara e objectiva 
de promover a difamação e ca-
lúnia contra a ofendida. Em ple-

no julgamento, ocorrido no pas-
sado dia 14 de Janeiro, os dois 
réus mostraram-se totalmente 
arrependidos por terem come-
tido estes actos bárbaros contra 
uma pessoa inocente que, na 
altura, representava o Estado 
no território e por conseguin-
te o presidente da República.

Em sessão de audiência 
e julgamento, ficou suficien-
temente claro e provado que 
os arguidos agiram de má-
-fé, para pressionar Correia a 
ceder a chantagens e favores 
dos dois réus, em todos con-
cursos lançados em Dondo. 

Sabe-se ainda que os mes-
mos, reconhecendo a sua inca-
pacidade em trazer obras que 
dignificassem o Distrito, para 
além de que na primeira vez 
que foram cedidos esta opor-
tunidade, para construção da 
residência de enfermeiro no 

Posto Administrativo de Sava-
ne, logo após a entrega provisó-
ria da obra, houve queda duma 
parede da infra-estrutura, tendo 
como resultado final, um óbi-
to, de um menor idade e tendo 
perdido a vida no local. E como 
forma de não conceder obras a 
empreiteiros desonestos e que 
de certa maneira mancharam 
o desempenho do governo lo-
cal, estes empreiteiros ficaram 
inibidos de serem apurados nos 
concursos subsequentes que ia 
até ao fecho do processo que 
havia sido instaurado na altura. 

Não reconhecendo as suas 
culpas do incidente, os visados, 
na altura, em forma de vingan-
ça, exigiam que ainda fossem 
adjudicados em todos os con-
cursos ligados a área de cons-
trução civil no distrito, tendo 
sido uma proposta fracassada 
pela rejeição de Graça Correia.

Dinis Carneiro Gonçalves, 
aliás, Sebastião Alba, nasceu e 
morreu em Braga, numa arca-
tura temporal que vai de 1940 a 
2000. Foi durante muitos anos 
para Moçambique e de lá re-
gressou à Bracara Augusta em 
1981, onde adoptou a errância 
libertária como modo de vida 
até ao Outono passado. A 14 de 
Outubro morreu atropelado na 
rodovia. Tinha 60 anos e três 
livros de poesia publicados.

Ascendência transmontana, 
tendo ido buscar o pseudónimo 
ao nome dos pais Sebastiana e 
Albano, cedo foi para a colónia 
ultramarina, onde casou com 
uma mestiça e se tornou pro-
fessor, jornalista, poeta e admi-
nistrador fugaz da província da 
Zambézia. Antes, porém, desta 
actividade múltipla, desertou da 
tropa ao segundo dia, foi preso e 
torturado durante dois anos. Com 
a agudização da crise política mo-
çambicana, regressa com a famí-
lia a Braga, habita um pequeno 
apartamento e chega a colabo-
rar com o “Correio do Minho”.

Uma curta experiência em 
Lisboa com a família aumenta-
-lhe a sua tendência anti-social 
e regressa a Braga só, isto é, 
sem a mulher e as filhas. Opta 
definitivamente por um tecto de 
estrelas, depois de curtas estadas 

em quartos arrendados. Como 
parceiros de vida o álcool, a 
música e a poesia. A Antena 2 e 
uma harmónica de boca alimen-
tam-lhe a melomania; o álcool, 
sempre dissimulado num saco 
de plástico, entorpece-lhe a voz 
da consciência; a poesia embala-
-o no sonho idealista de subme-
ter o mundo à ordem musical.

Figura controversa, por tei-
mosamente rejeitar qualquer 
oferta de protecção ou abrigo, 
por ser bêbado, provocador 
e mal-cheiroso, incumpridor 

contumaz das normas sociais: 
foi atropelado fora de uma pas-
sadeira. Afinal, as passadeiras 
também existem para proteger 
os errabundos. Por outro lado, 
era um ser desprendido, dava 
o pouco dinheiro que tinha a 
mendigos ou vadios, sendo ele 
mesmo um mendigo de grande 
dignidade, pois aceitava actos 
de caridade contra actos de gra-
tidão: tocava peças musicais ou 
oferecia poemas a quem o aju-
dava. Até os 1.500 contos do 
Grande Prémio ITF deu às filhas.

Sebastião Alba imortalizado
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Surto de Covid-19

Jogo Moçambique-Camarões em risco

O Ministro da 
Saúde, Armindo 
Tiago, revelou 
nesta segunda-
-feira, 9 de Mar-

ço, que o seu pelouro pondera 
propor o cancelamento do jogo 
Moçambique-Camarões, agen-
dado para ter lugar a 30 de Mar-
ço próximo, devido aos casos 
de coronavírus detectados na 
terra dos “Leões Indomáveis”, 
que a 26 do mesmo mês podem 
receber os Mambas no Stade 
de la Réunification, em Doula.

Armindo Tiago falava 
numa palestra que teve lugar 
na Escola Secundária Francis-
co Manyanga, com objectivo 
de disseminar informações 
sobre a prevenção do Co-
vid-19 que registou os primei-
ros dois casos nos Camarões e 
sete na vizinha África do Sul, 
totalizando 9 países africa-
nos com casos desta doença.

“Nós vamos analisar pro-
fundamente em função da evo-
lução dos casos de coronavírus 
nos Camarões”, começou por 
dizer Armindo Tiago para mais 
adiante afirmar que “muitos 
países estão a adiar jogos e nós 
vamos fazer uma análise em 
função de quantos casos tem 
os Camarões, em que região 
estão os casos neste país e qual 
a intensidade de transmissão, 
porque em muitos países afri-
canos os casos que estão a re-
gistar não têm origem no país, 

são chamados casos importa-
dos, de pessoas que foram para 
Itália ou para outros países e 
voltaram com Coronavírus”.

Tiago disse ainda que “signi-
fica que tem que se provar que o 
país não tem transmissão local e 
se ele tiver transmissão local nós 
vamos propor o cancelamento 
do jogo. Se não tiver transmissão 
local e houver provas suficien-
tes que o risco é baixo, aí o jogo 
pode provavelmente acontecer”. 

Desporto recreativo
Xipanipane apanha cinco

Arrancou no fim-de-semana 
passado, dia 8 de Março, a pri-
meira jornada do campeonato 
de veteranos da cidade de Ma-
puto em futebol e não faltaram 
os desejados golos que sempre 
motivam os adeptos e amantes 
do desporto-rei. A equipa de 
Xipanipane inaugurou a serie 
de goleadas ao apanhar cinco 
a zero com Amigos Kongolote. 
O Campeonato está divido em 
duas series, A e B.

Resultados da 1ª jornada

serie a 
 Inhagoia - FCKm 15 (1-1), 

UDM - Veteranos Unidos (2-
1), Munna’s - Matendene (2-1), 
Aeroporto - ADV cmc ( 1-2), 
Amigos Matola - Leões Bra-
vos, Vientes de Tsalala- Ma-
lhapsene, Amigos  Kongolote 

-Xipanipane ( 5-0), 
 serie B

Choupal - Tsalala (3-3), Jar-
dim - Tlavane (1-0) Kongolote 
- Circulo (2-0), Bunhica - Ma-
falala (1-1), Luís Cabral - Ele-
ven Main (2-0), Madgumb’s 
- Campoane United (3-2) e 
Chamwari ficou de fora.

 Próxima Jornada

ADC cmc x Amigos Matola, 
Malhampsene fc x Aeroporto, Ve-
teranos Unidos x Vientes de Tsa-
lala, FCK 15x UDM, Xipanipane 
x Inhagoia, Matendene -Amigos 
de Kongolote, Leões Bravos x 
Munna’s, Jardim x Chamawari, 
Tlhavane x Mafalala, Circulo x 
Bunhica Tsalala x Kongolote, 
Eleven Main x Choupal, Cam-
poane United x Luís Cabral e 
Madgumb’s (fica de fora).

Bairro de Hulene

Sporting sova Escorpião

Rodou no fim-de-semana 
a quarta jornada do torneio de 
abertura em veterano e em se-
niores, no bairro de Hulene, em 
Maputo. Em veteranos, Spor-
ting humilhou o vizinho Escor-
pião por sete bolas sem respos-
ta. Em seniores, a Nova Luz foi 
a primeira equipa a qualificar 
para as meias-finais ao derrotar 
os Cofres por duas bolas sem 
resposta, somando 12 pontos 
em quatro jogos, mas, em vete-

ranos, a Nova Luz perdeu.

 Resultados dos veteranos 
da quarta jornada

Cruzeiro - Célula D (0-1), 
Nova Luz - Mavalane (2-0), 
Sporting - Escorpião (7-0), On-
das do Mar - Célula A (0-0), 
Veteranos - Ressuscitados (0-
4), Nova Aliança - Tigres (2-1).

Próxima jornada

Grupo a 
 Nova Luz x Célula D, Ma-

valane x Ondas do Mar x Cé-
lula F e Cruzeiro (fica de fora).
 Grupo B

 Veteranos x Nova Aliança, 
Escorpião x Tigres, Célula H x 
Sporting e Ressuscitados (fica 
de fora).

 Seniores

Resultados da 4ª jornada
 Matsuva - Célula B (1-1), 

Nova Luz - Cofres (2-0), Tim 
TIm - Revolução (2-1`).

Os próximos dias serão de-
terminantes para a tomada de 
decisão sobre o cancelamento 
ou não deste jogo, por quanto 
nos Camarões, o primeiro caso 
é o de um francês de 58 anos 

que chegou a Yaoundé em 24 
de Fevereiro, e o segundo, o de 
um nativo que esteve em con-
tacto com o europeu, de acordo 
com um comunicado do Mi-
nistério da Saúde Pública. Os 

dois estão isolados no hospital 
central da capital, e o governo 
garantiu à população que foram 
tomadas todas as medidas para 
conter qualquer risco de propa-
gação do vírus. (LANCEMZ)
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Em Abril

Salimo Muhamad reaparece com Waitiva

 o músico salimo muhamad lança, em abril, mais um 
álbum, composto por dez músicas, três das quais cantadas 
em português e as outras em changana. o álbum, intitulado 
“Waitiva” ou simplesmente “Conheces” numa tradução livre, 
é fruto de trabalho com artistas de renome como Jimmy dlu-
dlu e Hortêncio langa. aliás, segundo salimo, cada uma das 
músicas tem o seu estilo característico. são vários os estilos 
que salimo apresenta neste álbum, motivo pelo qual teve que 
chamar artistas diferentes para cada música. 

En c o n t r a m o - l o 
em sua casa no 
Tchumene, no 
município da Ma-
tola, sentado na 

varanda à nossa espera e pa-
recia a cantar alguma coisa 
deste ou de um outro álbum. 

Homem de muita conversa, 
Salimo disse que começou a 
cantar imitando artistas ameri-
canos e outros e isso lhe valeu 
algum dinheiro e daí viu que 
tinha uma voz admirável, foi 
quando em 1978 regressa de 
Portugal e entra nos estúdios 
e grava a sua primeira músi-
ca, intitulada “Mamana Ma-
ria”. Daí, nunca mais parou de 
compor e cantar. Hoje, Salimo 
está mais que nunca um dos 
maiores e melhores músicos e 
compositores de Moçambique.

 Segundo disse, “eu não 
toco instrumentos, mas os que 
me acompanham fazem aqui-

lo que os digo através de sons 
vocais que apresento e isso 
faz das minhas músicas dife-
rentes umas das outras”. Ali-
ás, segundo disse, “ao cantar 
faço poesia educativa, crítica 
e solidariedade, por isso que as 
pessoas devem escutar muito 
bem para entender a mensa-
gem em cada letra”. Por exem-
plo, adianta Salimo “numa das 
músicas falo da solidariedade 
dos moçambicanos que tive-
ram para com as vítimas do 
ciclone Idai que assolou a pro-
víncia de Sofala no ano pas-
sado de uma forma poética”.

Salimo diz ainda “ eu faço 
a letra e os instrumentos en-
tram um por um, ou seja, eles 
exigem a sua entrada na mú-
sica e, com essa exigência, 
eu vou chamar a pessoa ideal 
para entrar e fazer a sua parte”. 

 A nossa reportagem quis 
saber de Salimo, o que espera 

deste Waitiva, ao que respon-
deu: “ este álbum é muito es-
pecial, porque é rico em temas 
e foi feito por grandes músicos 
desta nação. Tais como Hor-
têncio Langa, Jimmy Dludlu, 
Matxote, Dulce nos coros, 
Simão Nhancale, Fiza, Vali 
Timóteo, só para citar alguns 
nomes”, disse Salimo para de-
pois acrescentar: “vai notar que 
cada música deste álbum tem 
os seus artistas, não são as mes-
mas pessoas que tocam em to-
das as músicas. Eu conheço as 
pessoas que devem tocar esta e 
aquela música. Eu digo aquilo 
que o artista deve fazer, mesmo 
nos sopros eu faço com a voz 
e o artista deve apanhar daque-
la maneira que cantei, até que 
esteja tudo sincronizado. Feliz-
mente, tudo saiu como eu que-
ria”, disse Salimo sorridente.   

 A minha missão é gravar 

 Passam mais de 10 anos 
que Salimo não entra em es-
túdio de gravação, sobre esta 
matéria Salimo diz “daqui em 
diante, a minha missão é gravar 
música, porque as letras já exis-
tem, faltando apenas chamar os 
artistas para entrarem em es-
túdio e gravar, porque esta é 
uma incumbência que o Deus 
me deu e devo cumpri-la”. 

O nosso interlocutor afir-

mou “o que eu faço diaria-
mente é fazer letras. Por isso 
que tenho já as músicas para 
o próximo álbum, esperando 
apenas a recepção deste pelo 
público que há muito estava 
à espera e que este álbum me 
dê forças para logo entrar em 
estúdio e gravar o próximo”.

 “Olha, meu irmão, a cap-
tação deste álbum foi feita 
há bastante tempo, ou seja, 
a três ou quatro anos atrás, 
mas por falta de fundos só 
agora que será consumido”. 

“É engraçado que ao longo 
destes anos todos, não parei de 
fazer música, pois continuei e 
agora o que tenho de fazer é 
gravar a próxima colectânea”.   

Faltam músicos com letras 
diversificadas

 Há na praça, disse o nosso 
interlocutor, muitos instrumen-
tistas bons e outros formados, 
mas faltam artistas que cantam 
como ele para fazer a música de 
qualidade. Os músicos devem 
aproveitar essa nata que tem 
instrumentistas. “Por exemplo, 
numa das músicas chamei o Si-
mão Nhacale, um aluno da es-
cola de música e meteu lá o seu 
instrumento. Isso significa que 
os instrumentistas são muitos 
e bons, o que lhes faltam são 
artistas para os acompanhar”. 

A nossa reportagem quis 
saber do Salimo sobre o está-
gio da música moçambicana 
no geral, este respondeu: “te-
mos poucos homens a fazer 
músicas com instrumentistas, 
mas, sim, as mulheres. Elas 
superam os homens e can-
tam bem e variam o estilo”.

 “Muitos dos homens, re-
petem as mesmas coisas que o 
outro cantou como se não hou-
vesse outras coisas para dizer, 
daí que, para mim, os artistas 
perdem o valor. Devem tentar 
diversificar as letras como no 
meu caso. As minhas músicas 
são bem diferentes uma da ou-
tra. As pessoas só se apercebe 
que sou eu pela voz inconfun-
dível, mas em termos de beat 
não é fácil logo descobrir que 
sou eu a cantar”, disse Salimo 
para depois acrescentar que, 
se um artista, por exemplo, 
cantar sobre o amor, o próxi-
mo também vai cantar sobre o 
amor e, se outro cantar sobre 
casamento, a próxima novida-
de será, também, o casamen-
to. Isto não pode ser. Há falta 
de criatividade nos homens”.  

 A nossa reportagem quis 
saber de Salimo se existe um 
músico que ele considere seu 
sucessor ou que consegue imi-
tá-lo ao que respondeu: “ainda 
não tenho sucessor, mas admi-
rador que tenta me imitar só 
que não chega a ser o Salimo, 
ele é meu grande fã. Muitas ve-
zes pede para cantar uma mú-
sica comigo, mas está longe de 
conseguir imitar a minha voz 
como ela é”, rematou Salimo.

A produção do Waiti-
va teve patrocínio dos CFM, 
apoio da FUNDAC, parceiros 
e amigos tais como o músi-
co Dino Miranda, o profes-
sor de música Orlando, Hél-
der Mate e muitos outros. 
A todos, Salimo agradece.   

Nunca fui membro do MDM

Melhor que ninguém pode 
explicar como o nosso artista 
foi parar no MDM e membro 
da Assembleia Municipal da 
cidade da Matola, em Mapu-
to, se não o próprio Salimo a 
dizer. Foram cinco anos em 
que Salimo esteve no muni-
cípio da cidade da Matola a 
fazer política como membro 
da Assembleia Municipal e so-
bre o assunto Salimo esclare-
ce dúvidas que pairam por aí.

 “Nunca fui membro do 
MDM. O MDM é que veio aqui 
em casa eu sentado pedir 

JoSé MatLhoMBE

| CULtUra|
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João Timane retrata a história de Moçambique 
e do mundo em mural na Malhangalene

Na sua infância, João timane desejava ser um joga-
dor de futebol. No entanto, a vida mostrou-lhe outros ca-
minhos, de jogador para artista plástico. Nascido em 1991, 
muitas vezes fora rejeitado no mundo da arte por causa da 
sua pouca idade, mas hoje timane é aplaudido nas galerias 
dentro e fora do país e nos últimos tempos dedicou-se de 
corpo a alma a pintar um mural da malhangalene, que ar-
tisticamente conta a história de moçambique e do mundo.

O mural da Ma-
l h a n g a l e n e , 
localizado no 
bairro do mes-
mo nome, na 

Cidade de Maputo, é uma ver-
dadeira obra artística do pintor 

moçambicano João Timane. 
Nela revela-se o talento de um 
artista que ainda jovem mostra 
a sua versatilidade, o poder de 
criar e recriar a realidade que 
rodeia, não só de Moçambique, 
mas de toda a humanidade.

O mural representa vários 
estados de espíritos, desde os 
mais sagazes aos mais calmos, 
há pássaros voando sob um céu 
negro. Timane viaja pelo pe-
ríodo colonial e pós colonial 
retratando a astúcia de Samora 
Machel, o mentor da indepen-
dência moçambicana e, Edu-
ardo Chivambo Mondlane, o 
arquitecto da unidade nacional.

Malhangalene tem em sua 
parede à liberdade que muitos 
bairros querem, João Timane 
doou seu dom para colorir os 
dias daquela ruela bem pró-
xima a avenida Milagre Ma-
bote, quem por ali passa pode 
ver Ghandi, José Craveirinha 

e Malangatana rindo e confra-
ternizado no mesmo espaço.   

No mural, o jovem pintor 
canta a vida, convida o públi-
co a ver as imagens artísticas 
como uma dádiva, mostra que 
existe arte além das galerias. 
Na parede de João Timane não 
há diferenças sociais, desde os 
ricos aos pobres, as crianças 
aos idosos, todos tem o direi-
to pelo menos por alguns mo-
mentos de conhecer e viajar 
no mundo das artes plásticas.

Em Malhangalene, João 
Timane quebra o “dito eli-
tismo” que alguns cépticos 
davam a esse tipo de arte, na-
quele mural, bem próximo ao 
Supermercado Shoprite, todo 
mundo que passa pode ser apre-
ciador e por alguns segundos 
ariscar ser um crítico de arte.

Se existisse, uma lei de di-
reito a arte, Timane seria um dos 
primeiros artistas a cumpri-la, 
porque na sua obra reside uma 
expressividade que qualquer ci-
dadão pode compreender, desde 
o mais culto ao mais pacato.

O mural da Malhangalene é 
um mapa do mundo, pois nele 
vem gravado realidades de todo 
mundo, líderes políticos que se 
destacaram nos seus respectivos 
países, o primeiro presidente 
negro dos Estados Unidos da 
América, Barack Obama, está 
retratado, ali dorme e ao ama-
nhecer acorda ao som dos carros.

As timbilas de Zavala, relí-
quias da Humanidade, segundo 
a Unicef, Timane pintou-as com 
a devida mestria, lembrando-nos 
o dedilhar de Venâncio Mbande 
e as danças de Casimiro Nyusi. 
A música vem também em for-
ma de jazz, um homem de reta-
lhos desconhecidos tocando um 
saxofone, lembra-nos Muzila e 

Moreira Chonguiça. A natureza 
também é cantada numa marra-
benta silenciosa, as tartarugas, 
os pássaros e um pavão repre-
sentam esta mãe que o ser hu-
mano aos poucos tem dizimado.

João Timane viajou por al-
guns edifícios históricos da cida-
de de Maputo, o edifício dos ca-
minhos de Ferro de Moçambique 
e a Ponte Maputo-Katembe. Os 
lugares religiosos não ficaram de 
fora, a igreja Santo António da 
Polana está rabiscada no mural 
como o seu formato original, sem 
esquecer a Catedral de Mapu-
to onde o Arcebispo de Maputo 
Dom Francisco Chimoio, domin-
go à domingo celebra as missas.

Como não podia faltar, al-
gumas obras remetem a angús-
tia, tristeza e a pobreza, uma 
verdade que cerca muitos mo-
çambicanos. São pinturas abs-
tractas que deixam o aprecia-
dor em transe de consciência.

E como se diz por aí nas 
conversas dos bares e cafés, 
sem educação não há futu-
ro, neste contexto Timane traz 
no mural este aspecto e, o li-
vro sob os pés de uma rapariga 
nos leva a crer nessa realidade.

Malhangalene ganhou uma 
galeria ao ar livre, todos têm 
acesso sem restrição de con-
dição económica, raça e credo 
religioso, qualquer transeunte 
que caminha por aquela parte 
da cidade pode ver a imagem 
de Nelson Mandela sorrindo.

O mural da Malhangalene é 
a prova viva de que a arte não 
tem fronteiras, leva a viajar sem 
sair do lugar, é caso para dizer 
que naquele pequeno muro de 
concreto o jovem artista João 
Timane escreveu a sua mais 
longa biografia artística que 
será lida por diversas gerações.

XiSto FErnando

para que eu fosse um dos repre-
sentantes do MDM naquela autarquia, 
como membro na Assembleia Munici-
pal e, naturalmente, eu aceitei o convi-
te. Depois trabalhei durante cinco anos 
na Assembleia Municipal onde ganhei 
muita experiência como político, como 
homem, conheci muitas pessoas e criei 
até hoje, amizades com os membros do 
outro partido”, disse para depois acres-
centar “foram cinco anos de muito tra-
balho e isso agradeço, pois, se não fos-
se o MDM, não teria conhecimento do 
funcionamento do município por den-
tro e, hoje, acho-me capaz de assumir 
qualquer cargo municipal, porque es-
tive por dentro a viver diariamente os 
problemas dos munícipes da Matola”.

 A nossa reportagem quis saber o 
porquê da não continuação e Salimo dis-

se “ tal como tinha dito, o meu contrato 
com MDM era apenas de um mandato 
e quando terminou eu fiz uma carta a 
agradecer ao MDM pela oportunidade 
que me deu e vim ficar na minha casa”.

 Eu compreendi que, em política, 
essas coisas existem e funcionam, dis-
se. “Quando o partido analisa e chega 
a conclusão de que o fulano seria me-
lhor para este ou aquele lugar, pode 
o chamar a ocupar o lugar”, disse.

 Não interessa se é antigo membro 
ou não, mas a confiança deve prevale-
cer segundo o tempo em que o repre-
senta. “Foi o meu caso. O MDM achou 
que era ideal para aquele lugar e, se um 
dia vierem me solicitar por um outro 
partido que achar que mereço a sua 
confiança para os representar, qual é 
o problema?”, disse Salimo a finalizar. 
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EUA: 1ª pessoa que 
excreta álcool pela 
bexiga é abstémia

Uma cidadã americana 
tornou-se a primeira pessoa re-
conhecida pela medicina como 
portadora duma doença, até 
então desconhecida, o ‘síndro-
ma da auto-destilação uriná-
ria’ no qual o etanol (álcool) 
é produzido pela fermentação 
endógena no sistema uriná-
rio. O estudo de uma equipa 
da universidade de Pittsburgh 
está a ser divulgado através 
dos ‘Anais de Medicina Inter-
na de 2020’, da Associação de 
Médicos dos Estados Unidos.

A doente renal e diabética 
de 61 anos precisava de um 
transplante de rins, mas com 
sucessivos testes a mostra-
rem a presença de álcool no 
organismo os médicos deci-
diram que ela não era mere-
cedora nem sequer de constar 
da lista de espera de doação.

Os médicos do hospital 
não acreditavam enquanto a 
doente continuava a dizer que 
era abstémia, que nunca bebia. 
Explicaram-lhe que com os 
resultados dos testes era im-
possível colocá-la na lista de 
espera para o transplante renal.

Foi orientada para o hospi-
tal-universitário de Pittsburgh 

onde “nas primeiras consultas, 
os nossos clínicos não tinham 
dúvida de que ela estava a es-
conder a sua dependência do 
álcool”, lê-se num dos relató-
rios que acompanham o estudo.

As “evidências” dadas pelas 
análises clínicas eram esmaga-
doras. E todavia ao ser vigiada 
de perto, os médicos compro-
varam que os testes com ní-
veis altos de álcool na urina 
não eram acompanhados dos 
típicos sinais da embriaguez.

Mais testes permitiram 
comprovar algo extraordiná-
rio: os rins dela a transfor-
marem a urina em álcool, o 
álcool naturalmente destilado 
na bexiga por fermentação 
provocada por uma bactéria.

Este é o primeiro ‘síndro-
ma da auto-destilação urinária’ 
descrito nos anais da medicina. 
Os autores justificam a sua di-
vulgação com a necessidade de 
alertar a comunidade médica 
para os erros de diagnóstico sus-
ceptíveis de ocorrerem como 
no caso da paciente da cidade 
de Pittsburgh, salva de uma 
morte certa se a investigação 
não tivesse avançado, mesmo 
contra todas as “evidências”.

EUA

Jogador de videojogos 
banido após disparar arma 
de fogo contra computador

Riemer foi banido da plata-
forma de streaming “Twitch” 
por disparar uma arma de fogo 
durante um jogo em directo.

O jogador de videojogos 
profissional (“gamer”) Carl 

Riemer, mais conhecido na In-
ternet por “SoarCarl”, da equi-
pa de eSports SoaRGaming, 
aparentava estar embriagado, 
quando pegou numa arma 
de fogo e a disparou contra 

um monitor de computador.
Momentos depois do su-

cedido, a plataforma de stre-
aming “Twitch” suspendeu a 
conta e bloqueou todo o conte-
údo, visto que não tolera o uso 
de “armas que podem fisica-
mente ameaçar, intimidar, ma-
goar ou matar outras pessoas”.

“Na última noite prova-
velmente arruinei o resto da 
minha vida e anos de muito 
trabalho. Estava claramen-
te embriagado, mas isso não 
é desculpa, as armas não são 
brinquedos. Só posso pedir 
desculpa, mereço todas as crí-
ticas que estou a ser alvo”, re-
feriu Riemer, num vídeo publi-
cado no seu canal de YouTube.

“Não toleramos o tipo de 
acções que Carl teve durante 
o livestream. Ele foi removido 
da SoaRGaming”, anunciou a 
equipa na rede social Twitter.

O norte-americano de 22 
anos é especialista no videojo-
go “Call of Duty” e é um dos 
youtubers com mais lucro e se-
guidores nos Estados Unidos.

Cidade espanhola em alerta por 
causa de leão à solta que...era um cão

A Polícia Local da cidade 
de Molina de Segura, na região 
de Murcia, Espanha, tranqui-
lizou, este domingo, a popu-
lação, ao garantir que o leão 
que muitos juravam ter visto à 
solta era afinal um cão, embora 
a forma como estava tosquia-
do desse origem à confusão.

Segundo um “post” no 
Twitter da Polícia Local de 
Molina de Segura, foram mui-
tos os telefonemas de pesso-
as alarmadas com a presença 
de uma fera à solta pela cida-
de. A maioria jurava tratar-
-se de um leão, mas houve 
também quem se referisse a 
um “insecto raro” ou simples-
mente “um animal esquisito”.

“Finalmente passamos 
pelo leitor de microchips e ve-
rificámos que era um cão e já 
identificámos o proprietário”, 
esclareceram, este domin-

go, os agentes na publicação 
do Twitter, à qual juntaram a 
foto do animal causador da 
apreensão e pânico na cidade.

Os primeiros telefonemas 
sobre o avistamento do ani-
mal, cuja maneira como está 
tosquiado o faz, à primeira 

vista, realmente ser parecido 
com um felino, terão começa-
do sábado, mas intensificaram-
-se na manhã deste domingo.

Descoberta a verdade, a 
situação acabou por ser nar-
rada de forma divertida pelos 
próprios agentes da polícia.

Inglaterra
Porco engoliu podómetro 
e provocou incêndio após 
expelir objecto

Um porco engoliu um po-
dómetro - um dispositivo que 
conta os passos - e provocou um 
incêndio numa área de 75 me-
tros quadrados, em Leeds, In-
glaterra, depois de ter defecado.

A história é contada pelos 
próprios bombeiros de North 
Yorkshire em poucas palavras 
e com humor à mistura: “Devia 
ser um ‘oink’, não um ‘tweet’. 
As corporações de Tadcaster e 
Knaresbororough foram chama-
das para um incêndio em quatro 
pocilgas perto de Bramham. Ne-
nhum porco ficou ferido. A cau-
sa do incêndio é atribuída a um 
podómetro com bateria que era 
transportado por um dos porcos 
(para provar que vivia ao ar li-

vre) e que foi comido por outro 
porco”, pode ler-se no Twitter.

Depois, “a natureza seguiu 
o seu curso”, explicam os bom-
beiros. “Acredita-se que o cobre 
da bateria tenha reagido com as 
fezes e, em conjunto com a pa-
lha seca, provocou as chamas 
em aproximadamente 75 me-
tros quadrados de feno. Uma 
mangueira foi usada para extin-
guir o fogo e salvar os porcos”.

O insólito aconteceu no 
sábado à tarde, na vila de Bra-
mham, perto de Leeds, In-
glaterra. Os podómetros são 
usados para provar que os 
porcos vivem ao ar livre. Não 
houve registo de feridos, pes-
soas ou animais, no incêndio.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O FORNECIMENTO DE 
EMBARCAÇÕES DE APOIO À PLATAFORMA E SERVIÇOS ASSOCIADOS

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto 
de Gás Natural Liquefeito – GNL (Projecto Mozambique LNG) no Distrito de 
Palma, no norte de Moçambique.  Um contrato de fornecimento de embarca-
ções marítimas e serviços associados é necessário para auxiliar a execução 
de uma campanha de construção de poço como parte do projecto. 

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessa-
das a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de ROV e 
serviços associados, que devem incluir, entre outros,  o fornecimento de ser-
viços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, ferramentas, equi-
pamentos, certificações aplicáveis e instalações necessárias para garantir 
que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, de acordo com 
os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho
O âmbito do trabalho deve incluir, entre outros, os seguintes serviços:

zz Transporte e manuseio de carga de convés da empresa (forneci-
mento para campos de petróleo);

zz Transporte e manuseio de fontes radioativas, produtos químicos, 
combustível, água, lama líquida, produtos secos a granel, etc. com 
capacidade de bombeamento/transferência;

zz Assistência para operações de segurança em prontidão(safety-
-stand-byoperations) na área de trabalho, incluindo combate a in-
cêndios, resgate a bordo e vigilância;

zz Assistência para operações de segurança-resgate (safety-rescue 
operations) na área de trabalho.

zz Implantação de equipamentos de contingência para derramamen-
to de óleo causado pela empresa.

Apresentação de Requisitos Preliminares:
1. Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P Mo-

zambique Area 1, Limitada, devem registar-se em http://www.mzlng.com/
opportunities/suppliers.

2. As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação 
de Interesse incluindo:

zz Desempenho passado de segurança;
zz Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da Re-

pública);
zz Certificado actualizado de registo comercial;
zz Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas 

autoridades competentes;
zz Prova de registo fiscal (NUIT) e declaração de início de activi-

dade (M/01C e M02);
zz Perfil da empresa;
zz Experiência aplicável e descrição detalhada de serviços simi-

lares oferecidos;
zz Carteira de projectosexecutados.
zz Qualificações de pessoal;
zz Detalhes do Sistema de Relatório de Não Conformidade (NCR).

As empresas interessadas são obrigadas a ter um Sistema de Gestão de Qua-
lidade que cumpracom os requisitos das normas ISO 9000 (ou equivalente) 
e um Sistema de Gestão de Segurança.
As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture 
ou Consórcio deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio 
integralmente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de 
participação dos membros da Joint Venture ou Consórcio.
Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada poderáseleccionar empresas para uma pré-qualificação 
adicional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante que 
uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE EMBAR-
CAÇÕES MARÍTIMAS E SERVIÇOS ASSOCIADOSdeve ser submetida até 17 
horas do dia30 de Março de 2020, para o seguinte endereço electrónico: 
ep.rsccontractsMOZ@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF PLATFORM SUP-
PORT VESSELS AND ASSOCIATED SERVICES

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambique 
Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern Mozam-
bique.  A Marine Vessels and Associated Services contract is required to be 
provided to support the execution of a well construction campaign as part 
of the project. 

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to sub-
mit an Expression of Interest for the provision of Marine Vessels and Asso-
ciated Services which shall include, but not be limited to, the provision of 
management, personnel, processes, materials, tools, equipment, applicable 
certifications, and facilities as may be required to ensure that work is car-
ried out safely and cost effectively in accordance with Total E&P Mozam-
bique Area 1, Limitada’s requirements for the project.

Scope of Work Overview
The scope of work shall include, but not limited to, the following services:

zz Transportation and handling of company’s deck cargo (oilfield 
supplies).

zz Transportation and handling of radioactive source, chemicals, fuel, 
water, liquid muds, bulked dry products, etc. with pumping/trans-
ferring capabilities.

zz Assistance for safety-stand-by operations in the area of work in-
cluding firefighting, man overboard rescue, watch keeping.

zz Assistance for safety-rescue operations in the area of work.
zz Deployment of oil-spill contingency equipment provided by com-

pany.

Preliminary Submission Requirements:

1. All contractors who wish to do business with Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada should register at http://www.mzlng.com/opportunities/
suppliers.

2. Interested contractors shall also submit an Expression of Interest 
together with the following documentations:
zz Vessel’s operator must hold a valid International Safety Manage-

ment (ISM) certificate (the International Management Code for the 
Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention as adopted by 
the Organization by resolution A.741(18), as may be amended by 
the Organization).

zz Vessel’s operator must describe their experience with TOTAL in 
Deep water Project.

zz List of Platform Support Vessels operated by the Vessel’s operator
zz Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are 

classed by a member of the International Association of Classifica-
tion Societies.

zz Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are OVID 
registered.

zz List of Vessel’s operator recordable incidents / accidents for the 
last two years.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be ac-
companied by the joint venture agreement which must define the terms 
and conditions of the consortium. The period of its duration and the form 
of participation of the members of the consortium.
Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique Area 1, 
Limitada may select companies for further pre-qualification. Submission of 
an Expression of Interest does not guarantee that a contractor will receive 
an invitation to tender.
The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF MARINE VES-
SELS AND ASSOCIATED SERVICESshall be submitted no later than 17:00 
hours (UTC+2)of 30th March 2020 to the following electronic address:ep.
rsccontractsMOZ@total.com.
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Veneranda do CC e vice-presidente da AR 

Lúcia Ribeiro e Hélder Injojo 
abrem semana ISFIC

o instituto superior de Formação, investigação e Ci-
ência (isFiC) acolhe a partir de amanhã, sexta-feira, 
13 de  março, em maputo, a cerimónia de abertura das 
festividades da semana isFiC, efeméride que se come-
mora anualmente, e tem servido de alicerce do hori-
zonte académico desta instituição do ensino superior. 

Celebrizado pelas 
palestras, acti-
vidades lúdicas 
e desportivas, a 
semana do IS-

FIC tem galvanizado o inte-
resse de várias comunidades 
académicas, uma vez que, 
nestes dias, desfilam nos pal-
cos do ISFIC, personalidades 
sonantes no quadro do inter-
câmbio académico científico.

A sessão inaugural que en-
carna o espírito de abertura do 
ano lectivo tem como convi-
dados de honra, a Veneranda 
Presidente do Conselho Cons-
titucional, Doutora Lúcia Ri-
beiro e do vice-presidente da 
Assembleia da República, 

Doutor Hélder Injojo que vão 
proferir palestras nas verten-
tes do direito à educação e 
empoderamento da mulher na 

sociedade moçambicana e so-
bre o processo legislativo mo-
çambicano, respectivamente.

Perfil dos palestrantes

Lúcia Ribeiro nasceu em 
Maputo em 1963, obteve a 
licenciatura em Direito pela 
Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), em 1994,  fez 

Pós-Graduação em Assessoria 
Jurídica de empresas na Uni-
versidade Politécnica de Ma-
drid onde concluiu o Mestrado 
em Direito Empresarial pela 
mesma Universidade. Doutora 
(PHD) em Direito pela Facul-
dade de Direito da UEM, 2019. 
Dentre os cargos destacam-se: 

Directora da Faculdade 
de Direito da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM) 
em 2003-2004; Presidente do 
Conselho Jurisdicional da Or-
dem dos Advogados (2003); 
membro fundadora  da Ordem 
dos Advogados; membro fun-
dadora da Associação Mulher 
Lei e Desenvolvimento; mem-
bro fundadora da Associação 
Moçambicana das Mulheres 
de Carreira Jurídica; investi-
gadora Associada da Wilsa; 
assessora jurídica do ministro 
das Obras Públicas e Habi-
tação,  de 1995 a 2003;  do-
cente da Universidade Edu-
ardo Mondlane desde 1995, 
e possui também o curso de 
Formação de Professores de 
Língua Portuguesa pela UEM.  

Hélder Injojo, actualmente 
vice-presidente da Assembleia 
da República, é Licenciado em 
Direito, Mestre e Doutorado 
em Ciências Jurídicas, advo-
gado de profissão, docente de 
Direito Constitucional, pro-
fessor convidado da UEM, 
trabalhou no Ministério das 
Finanças, foi deputado da AR, 
presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos e Legalidade 
na AR, presidente da Comissão 
da Administração Pública e in-
tegrou a Comissão de Assun-
tos Jurídicos da CPLP em re-
presentação de Moçambique.

Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2020 EzambEz

O n d e  a  n a ç ã O  S e  r e e nc O n t r a
av. 25 de setembro, Nr. 1676 zzCell: 82 30 73 450 z esmelifania2002@gmail.com z maputo

Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2020


