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Carmelita Namashulua quer mais dinheiro

Ministério da Educação engasgado 
com possível retorno das aulas

O Presidente da República anunciou a retoma fasea-
da das aulas, do ensino primário ao superior, incluindo o 
subsistema de formação de professores. Segundo o Chefe 
de Estado, a volta às aulas vai obedecer três fases, sendo 
que a primeira abrange a 12ª classe e formação de profes-
sores. Na fase seguinte, serão abrangidas as outras classes 
com exame, designadamente, a 10ª e 7ª classe, bem como o 
terceiro ano de alfabetização de adultos, quanto a terceira 
fase será da 1ª à 6ª classe, também a 8ª, 9ª e 11ª classes.

No ensino supe-
rior, profissio-
nal e técnico 
p r o f i s s i o n a l 
o reinício de 

aulas será implementando 
em duas fases. A primeira in-
cidirá sobre os dois últimos 
anos académicos de cada 
curso, se tal for aplicável.  

“Todas as instituições 
de ensino superior, profis-
sional e técnico profissional 
deverão implementar as me-
didas de prevenção da Co-
vid-19 e um conjunto de me-
didas específicas que serão 
oportunamente anunciadas 
pelo Governo”, disse Nyusi. 

O pré-escolar retorna-
rá, mas depois do sector da 
Saúde e o Ministério que su-
perintende a área da criança 
também analisarem as devi-
das condições e em devido 
tempo também autorizarão 
ou não o retorno às creches.

Entretanto, para que as por-
tas das escolas reabram para 
receber os alunos é necessário 
que estejam criadas condições 
sanitárias. Nyusi afiançou que 
há possibilidade de algumas 

escolas reabrirem mais tarde.
O Zambeze está em condi-

ções de dizer que o plano ini-
cial preparado pelo Ministério 
da Educação e Desenvolvimen-
to Humano incluía o retorno às 
aulas, para a 12ª classe, a par-
tir da próxima segunda-feira, 
06 de Julho. No entanto, esse 
plano será alterado. Só a partir 
desta quarta-feira é que várias 
equipas das secretárias de Esta-
do lançaram-se ao terreno para 
avaliar as condições de sanida-
de, das instituições de ensino 
e, por isso, ainda não há data.

Educação quer mais dinheiro

Esta terça-feira, a saída de 
mais uma sessão do Conselho 
de Ministros, a ministra da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, Carmelita Namashu-
lua, disse que poderá solicitar 
apoio orçamental junto do Mi-
nistério da Economia e Finan-
ças e parceiros para financiar 
as acções de preparação de 
condições com vista ao retorno 
faseado das aulas presenciais.

É que, na realidade, em Mo-
çambique falta quase tudo nas 
escolas: água, casas de banhos 
em condições, carteiras, para 
não falar de salas superlotadas 
o que motivou alguma crítica 
na Assembleia da República.

“A nossa maior preocupa-
ção é relativa às crianças e aos 
adolescentes do ensino pri-
mário e secundário, que, não 
tendo discernimento e auto-
nomia na decisão das suas vi-
das, podem ser impelidas para 
uma situação de risco muito 
grande”, disse Clementina 
Bomba, deputada da Renamo.

Cedo para o regresso

Entretanto, alguns cidadãos 
entrevistados pela nossa repor-
tagem consideram cedo para 
o regresso das aulas devido à 
complexidade que os cuida-
dos da covid-19 exigem. Para 
eles, o seu cumprimento seria 
difícil se tratando de crianças, 
embora alguns cidadãos defen-

dam que seja uma medida com 
questões a cautelar, ao abrir 
espaço para o recuo da deci-
são, uma vez detectar-se ris-
cos para a vida dos estudantes.

Adogênia Xavier tem dú-
vidas que haja condições nas 
escolas, sobretudo de ensino 
primário, para o regresso se-
guro às aulas, e argumenta o 
facto de que as crianças sejam 
por natureza sociais, em que 
facilmente partilham o mesmo 
lanche escolar sem olhar tanto 
para questões de higiene, uma 
situação que pode fugir do con-
trolo das entidades escolares e 
dos encarregados de educação.

“Seria difícil para as escolas 
controlarem essa questão de as 

crianças se juntarem e partilha-
rem objectos. É que as crianças 
de até 5 classe, facilmente, po-
dem trocar inclusive as másca-
ras, pois, facilmente esquecem 
dos cuidados a terem por conta 
do coronavírus, para além de 
que as nossas escolas não reú-
nem condições mínimas para 
efeitos de segurança e higiene.”

Joana Macamo saúda a 
decisão do Presidente da Re-
pública sobre a retoma das 
aulas e indica que há que se 

considerar não se tratar de 
uma irresponsabilidade da 
parte do Governo ao reabrir o 
ensino, pelo facto da medida 
abrir espaço para o recuo da 
decisão não se julgando con-
dições efectivas para o efeito. 

“Acredito que quando se ve-
rificar que há uma disfunção a 
por em risco a vida dos estudan-
tes poderá recuar-se da decisão 
e penso que seja por isso que a 
decisão dá prioridade às classes 
com exame, no caso 12ª classe, 
que são estudantes com idade 
um pouco avançada comparan-
do com os mais pequeninos.”

Para Álvaro Pascoal Há 
risco de as crianças consti-
tuirem as principais vítimas 
de contágio, como resulta-
do da precariedade de con-
dições que parte considerá-
vel das escolas apresentam. 

“Penso que as crianças 
deviam continuar em casa e 
regressar-se às aulas a partir da 
7ª até 12ª classes, porque es-
tes, pelo menos, têm noção do 
perigo. Dificilmente pode-se 
proibir uma criança da 1ª classe 
de saudar a outra, estando com 
saudades pelo tempo que fica-
ram em casa sem se avistar.”Adogênia Xavier

Joana Macamo

 Álvaro Pascoal
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Na madrugada de sábado, grupos terroristas do Ahlu 
Sunnah wa Jamaa (ASWJ), localmente conhecidos por Al-
-Shaabab, voltaram a atacar a vila municipal da Mocímboa 
da Praia, a segunda vez consecutiva em três meses. Ainda 
não há informações precisas sobre vítimas humanas, mas o 
Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD) apurou 
que o ataque causou danos avultados, incluindo a interrup-
ção de energia na Mocímboa da Praia e Palma. Há registo 
de famílias que, em meio ao pânico, abandonaram a vila 
costeira através de barcos à vela sobrelotados e sem condi-
ções de segurança. Depois de Namacande, sede do distrito 
de Muidumbe, a vila da Mocímboa da Praia é a segunda 
a ser atacada desde a chegada dos mercenários sul-afri-
canos do Dyck Advisory Group (DAG), em Abril último.

O DAG foi con-
tratado pelo 
Governo para 
apoiar as For-
ças de Defesa 

e Segurança (FDS) no comba-
te aéreo contra os terroristas 
que protagonizam ataques em 
Cabo Delgado desde Outubro 
de 2017. Entretanto, o uso 
de mercenários não se está a 
revelar decisivo para conter 
o avanço dos “jihadistas”, 
além de que é uma prática 
em desuso, desencorajada e 
contra a qual existe uma con-
venção da União Africana.

Trata-se da Convenção da 
OUA (extinta Organização 
da Unidade Africana) para a 
Eliminação do Mercenarismo 
em África, aprovada e assi-
nada pelos Chefes de Estado 
e do Governo dos Estados-
-membros da organização no 

dia 3 de Julho de 1977, em 
Libreville, Gabão. A Con-
venção entrou em vigor no 
dia 22 de Abril de 1985 e tra-
ta das medidas para eliminar 
o mercenarismo e superar a 
grave ameaça que representa 
para a independência, sobe-
rania e integridade territorial 
e desenvolvimento harmo-
nioso dos Estados-membros.

Nos termos do artigo 1 
da Convenção, mercenário 
é: a) Especialmente recruta-
do localmente ou no exterior 
para combater em um con-
flito armado; b) Participa, de 
facto, directamente das hos-
tilidades; c) Está motivado a 
participar das hostilidades, 
essencialmente, pelo desejo 
de ganho privado e, de facto, 
é prometido por ou em nome 
de uma parte na compensação 
material do conflito; d) Não 

seja nacional de uma parte 
no conflito nem residente em 
território controlado por uma 
parte no conflito; e) Não seja 
membro das Forças Armadas 
de uma parte no conflito; e 
f) Não seja enviado por um 
Estado que não seja parte no 
conflito em missão oficial 
como membro das Forças 
Armadas do referido Estado.

Ora, os mercenários do 
DAG contratados pelo Gover-
no encaixam-se perfeitamente 
na definição supracitada e, nos 
termos do nº 3 do artigo 1, a 
sua actuação em Cabo Del-
gado poderia ser considerada 
como sendo crime de merce-
narismo, que equivale ao cri-
me contra a paz e segurança 
em África, segundo previsto 
na Convenção. Entretanto, 
Moçambique é um dos 10 
Estados-membros da União 
Africana (UA) que ainda não 
aderiram e nem assinaram a 
Convenção da OUA para a Eli-
minação do Mercenarismo em 
África, pelo menos até 2012.

Segundo o Relatório sobre 
a Situação dos Tratados da 
OUA/UA de Julho de 2012, 30 
Estados já tinham ratificado a 
Convenção, 14 tinham assina-
do, mas faltava a ratificação, e 
10 ainda não tinham assinado. 
Além de Moçambique, a lista 
dos Estados que até 2012 ain-
da não tinham assinado a Con-

venção contra o Mercenarismo 
em África inclui mais cinco da 
SADC, nomeadamente África 
do Sul, Botswana, Malawi, 
Maurícias e Namíbia. A em-
presa DAG está registada jus-
tamente na África do Sul, um 
dos poucos países que ainda 
não aderiram à Convenção.

Em 1985, ano em que a 
Convenção da OUA para a 
Eliminação do Mercenarismo 
em África entrou em vigor, 
Moçambique estava em guerra 
civil e o Governo de Samora 
Machel tinha solicitado os ser-
viços de Lionel Dyck, actual 
proprietário do DAG, para 
apoiar as então Forças Popula-
res de Libertação de Moçambi-
que a conter o avanço da guer-
rilha da Renamo. E um dos 
resultados do envolvimento do 
Regimento de Para-quedistas 
comandado por Lionel Dyck 
foi a tomada, em Setembro de 
1985, da Casa Banana, à épo-
ca base central da Renamo.

Antes de fundar o DAG, 
Lionel Dyck combateu ao 
lado do regime de Ian Smi-
th, mas depois da Indepen-
dência do Zimbabwe passou 
a comandar o Regimento de 
Para-quedistas, a força que 
apoiou Robert Mugabe na re-
pressão contra a dissidência 
política. O CDD apurou que 
Lionel Dyck está mais inte-
ressado em formar efectivos 

moçambicanos das FDS para 
depois se retirar do teatro das 
operações em Cabo Delgado.

A preferência pelo uso de 
grupos de mercenários para 
combater a insurreição arma-
da em Moçambique pode ser 
uma das razões que explica a 
relutância dos sucessivos Go-
vernos da Frelimo em assinar 
a Convenção da OUA para a 
Eliminação do Mercenaris-
mo em África. Em vigor há 
35 anos, esta Convenção está 
em processo de revisão, uma 
recomendação que foi refor-
çada em Dezembro do ano 
passado durante a 12ª Reunião 
do Comité Técnico Especia-
lizado de Defesa e Seguran-
ça da União Africana, que 
contou com a participação 
de uma delegação moçambi-
cana liderada pelo então Mi-
nistro da Defesa Nacional, 
Atanásio Salvador M´tumuke.

Além de ser uma prática 
já em desuso e que não está a 
mostrar resultados, a contra-
tação de mercenários para o 
teatro das operações em Cabo 
Delgado está a criar divergên-
cias no seio das FDS. O Co-
mando-geral da Polícia – que 
assume a liderança do Coman-
do Operacional – Norte, apoia 
o uso de mercenários, mas as 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) estão 
claramente contra a presença 
da empresa DAG no teatro das 
operações. Aliás, o desejo das 
FADM é assumir a liderança 
do comando operacional de 
Cabo Delgado, à luz do arti-
go 8 da Lei nº17/97, de 1 de 
Outubro, Lei da Política de 
Defesa e Segurança, que es-
tabelece que a componente 
militar da Defesa Nacional é 
exclusivamente assegurada pe-
las FADM e a não militar pe-
los demais órgãos do Estado.

A mesma lei atribui às 
Forças Armadas a missão 
de assegurar a defesa militar 
contra quaisquer ameaças ou 
agressões externas, incluindo 
o terrorismo. As FADM reivin-
dicam ainda o controlo frontei-
riço para conter a entrada de 
terroristas a partir da Tanzânia, 
país que faz fronteira com o 
norte de Moçambique, atra-
vés do rio Rovuma. (CDD)

Para continuar a contratar

Moçambique não aderiu à Convenção 
sobre Eliminação do Mercenarismo
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Na província de Manica

Renamo denuncia raptos e 
execuções dos seus membros

A onda de raptos e execuções dos membros sénio-
res do partido Renamo volta a intensificar-se nos últi-
mos tempos ao nível da província central de Manica, fac-
to que preocupa os membros e simpatizantes da segunda 
maior formação política de Moçambique, pois a maior 
parte das vítimas são desmobilizados de guerra, numa 
altura em que corre no país o processo de Desarmamen-
to, Desmobilização e Reintegração (DDR) está em curso. 

A sede provincial 
do partido Re-
namo em Ma-
nica convocou 
este fim-de-se-

mana, na cidade de Chimoio, 
uma conferência de imprensa 
para mostrar a sua insatisfação 
face aos problemas ligados às 
constantes perseguições po-
líticas, raptos inexplicáveis 
e posteriores matanças dos 
membros desta formação po-
lítica, actos que tiveram o seu 
início no ano de 2016, segun-
do advoga a Renamo na voz do 
membro da comissão política 
nacional, Alfredo Magumisse.

Maior parte dos raptos, se-
gundo conta a Renamo nesta 
província, são protagonizados 
na calada da noite por indiví-
duos que se transportam em 
viaturas de marca Mahindra, 

com distintivo da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM), facto que coloca os 
membros desta organização 
política em insegurança, ain-
da assim, os mesmos sofrem 
ameaças constantes de morte 
pelas autoridades comunitárias. 

No presente ano, a Rena-
mo em Manica regista actos 
de vandalização das suas sedes 
distritais. O acto aconteceu por 
cinco vezes em menos de 5 me-
ses na localidade de Nhabutu, 
posto administrativo de Chôa, 
distrito de Báruè, factos que se 
replicam em Inchope, distrito 
de Gondola, Chinete em Ma-
cate, Dombe em Sussundenga 
a mando dos chefes dos postos 
administrativos locais, como 
afirma Alfredo Magumisse.

Recentemente, foi encon-
trado morto no rio Messica, 

um casal membro da Renamo, 
raptado no posto administra-
tivo de Dombe em Sussun-
denga, o caso já foi notificado 
aos órgãos de justiça ao nível 
da província central de Ma-
nica, no entanto sem respos-
ta concreta até ao momento. 

A Renamo conta ainda o 
caso de rapto ocorrido no dia 
19 de Junho pelas 19 horas na 
zona de Muconha, localidade 
de Doeroe, posto administra-
tivo de Inchope em Gondola, 
em que o membro chamado 
Gabriel Elias, popularmente 
conhecido por Mbiza, recen-
temente desmobilizado, sofreu 
rapto em sua casa por indiví-
duos que conduziam uma via-
tura com distintivo da PRM. 

“Até ao presente momento, 
não temos informação sobre 
o seu paradeiro e se está vivo 
ou não. Todas diligências não 
estão a dar resultados. Na loca-
lidade de Mabaia, posto admi-
nistrativo de Dombe, no dia 22 
de Junho corrente, por volta das 
19 horas, uma viatura de marca 
Mahindra, também com distin-
tivo da PRM foi a casa do ex-ré-
gulo Macoca, para sequestra-
-lo, felizmente esteve ausente, 
contudo, a sua família sofreu 

sevícias durante o interroga-
tório sobre o seu paradeiro”, 
contou Alfredo Magumisse. 

A delegação política da 
Renamo em Manica usou da 
ocasião para endereçar uma 
mensagem ao Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyu-
si, para trabalhar no sentido 
de garantir a ordem e tranqui-
lidade públicas ao nível desta 
província. “Apelamos ao Co-
mandante em Chefe das forças 
de defesa e segurança para que 
o seu discurso de paz se tradu-
za em actos concretos de con-
vivência no terreno. A polícia 
não deve ser usada contra o 
povo que o chefe do Estado diz 
estar no seu coração”, apelou. 

Alfredo Magumisse acre-
dita que nem sempre os rap-
tos são fruto de perseguição 
política, mas sim, actos de 
banditismo naqueles espaços 
geográficos da zona centro do 
país, visto que alguns mem-
bros da Renamo possuem 
grande poder financeiro na-
queles postos administrati-
vos da província de Manica. 

“Por exemplo, esse caso 
recente de Gondola, ele tem 
um poder financeiro na zona, 
ele tem duas moagens, é um 
agricultor, tudo indica que para 
além de intenções policiais 
também há banditismo, porque 
repare que os sequestradores 
para além de sequestrar, rou-
baram três sacos de amendoim, 
dois pacotes de OMO, rouba-
ram galinhas, cabritos. É só ver 
o nível de intenção das pesso-
as, para dizer que há acção de 
banditismo dentro dos nossos 
irmãos, então por detrás disso 
há bandidos que se aproveitam 
disso dentro do regime”, disse.  

Questionado sobre o que o 
partido está a fazer de modo a 
que não haja desaparecimen-
tos físicos inexplicáveis dos 
seus membros e simpatizan-
tes, respondeu nos seguintes 
modos,”falar da paz e fazer 
a paz…senão o contrário te-
ríamos que voltar a pegar 
armas, mas não, vamos fa-
lar da paz e fazermos a paz”. 

A delegação da Renamo na 
província de Manica vem fa-
zendo trabalhos de sensibiliza-
ção dos seus membros, na sua 
maior parte ex-guerrilheiros, 

principalmente nos distritos de 
Guro, Báruè, Vanduzi, Sussun-
denga, Mossurize e Machaze, a 
ideia da paz, pois não é com ar-
mas que se resolve as diferenças 
políticas no território nacional. 

A Polícia diz que a Renamo 
nunca meteu queixas dos raptos

A PRM ao nível da provín-
cia de Manica convocou uma 
conferência de imprensa, esta 
segunda-feira, para reagir aos 
pronunciamentos do partido 
Renamo, na delegação desta 
província, segundo os quais 
maior parte dos raptos dos seus 
membros e simpatizantes são 
protagonizados por indivíduos 
que se transportam nas viatu-
ras com distintivo da PRM. 

O chefe do departamento 
de Relações Públicas no co-
mando provincial da PRM em 
Manica, Mário Arnança, afir-
ma não constituir verdade a 
acusação desta coligação po-
lítica, uma vez que a tarefa da 
polícia é de garantir a ordem 
e tranquilidade públicas no 
seio da comunidade de Ma-
nica e do país em geral, pois 
desde 2016 que a Renamo diz 
ter começado a onda dos rap-
tos dos seus membros, a PRM 
diz não ter nenhum registo de 
queixas de casos do género. 

“Não constitui a verda-
de, esta não é tarefa da polí-
cia de protagonizar raptos dos 
seus concidadãos. Ao nível 
da polícia de Manica, em to-
das subunidades policiais, não 
recebemos nenhuma queixa 
dando conta dos raptos que 
ocorreu em qualquer área da 
nossa província. Aconselha-
mos a esta formação política 
a aproximar nas subunidades 
policiais com vista a dar uma 
denúncia para procedimentos 
subsequentes”, disse Arnança. 

Mário Arnança usou da pa-
lavra para apelar a população 
da província central de Manica 
a colaborar com a polícia na de-
núncia de casos criminais que 
acontecem no seio da comuni-
dade rural, urbana e suburba-
na de modo a acabar com este 
mal que desestabiliza a provín-
cia e o país de forma política, 
económica, social e cultural. 

KELLY MWENDA
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O partido Nova Democracia 
(ND) diz estar a acompanhar 
com muita preocupação a “ten-
dência crescente de fechamento 
do espaço cívico, com incur-
sões governamentais de per-
seguição e censura à liberdade 
de expressão e de imprensa”.

De acordo com um comuni-
cado de imprensa enviado a nos-
sa redacção, o partido liderado 
por Salomão Muchanga acres-
centa que, nos últimos anos, 
o espaço de liberdade de im-
prensa foi coarctado para aten-
der interesses inconfessáveis.

“Não bastasse o prolongado 
silêncio em relação ao desapa-
recimento do Jornalista Ibraimo 
Mbaruco em Macomia, desde 
07 de Abril de 2020, no dia 18 
de Junho a Procuradoria-Geral 
notificou ao Jornalista Matias 
Guente do Canal de Moçam-
bique da sua constituição em 
arguido juntamente com o Di-

rector do mesmo órgão, Fer-
nando Veloso, acusados de 
violação do segredo do Esta-
do. Esta longa-metragem vem 
asseverar as imensas penum-
bras e arrestas que nortearam 
a detenção do jornalista Omar 
Omardine da Carta de Moçam-
bique no dia 25 de Junho em 
Maputo”, lê-se no comunicado.

Segundo aquela formação 
política, “temos de lembrar 
que a liberdade de expressão 
é ampla e não inclui apenas 
informações e opiniões inofen-
sivas, indiferentes ou elogios, 
mas também e sobretudo aque-
las críticas que possam causar 
algum transtorno, inquietação 
ou repercussão negativa nos 
governantes e agentes públi-
cos já que a liberdade crítica 
conforma a opinião pública e 
é um pilar assertivo da demo-
cracia, do controlo social das 
instituições e seus dirigentes”.

Nova Democracia 
condena agressão à 
liberdade de imprensa

Comunidades 25 de Setembro, Cateme e Namanhumbir 

Reassentamento das 
comunidades continua um caos  

Os processos de reassentamento de comunidades afec-
tadas pelos projectos de exploração de recursos naturais 
no país continuam aquém de promover justiça social, equi-
dade e sustentabilidade no acesso às novas terras de relo-
cação. Estudo feito pelo Centro Terra Viva (CTV), orga-
nização de advocacia sobre governação ambiental, revela 
graves violações nos casos de reassentamentos nas comuni-
dades 25 de Setembro, província de Gaza, Cateme, na pro-
víncia de Tete e em Namanhumbir, província de Cabo Del-
gado, um cenário que se repete um pouco por todo o país. 

A legislação sobre 
reassentamento 
aponta, dentre 
algumas exigên-
cias para o efeito, 

a necessidade de análise das 
características dos locais selec-
cionados para a construção de 
aldeias de reassentamento, para 
além do tipo de infra-estruturas 
construídas, o processo de res-
tauração de meios de vida das 
famílias afectadas, entre outros 
aspectos, que de acordo com o 
estudo, denominado “Medidas 
de adaptação e resiliência às 
mudanças climáticas nos pro-
cessos de reassentamento”, de 
2019, violados de forma recor-
rente, não obstante experiên-
cias que o país já reúne desde a 
implantação de projectos de ex-
ploração de recursos naturais.

Issufo Tankar, director de 
programas de negócios sus-
tentáveis da CTV, indica que 
a escolha do local de reassen-
tamento em todos os processos 
analisados não tem sido obede-
cido alguns requisitos básicos, 
a exemplo do lençol freático 
baixo o suficiente para afastar o 
risco de erosão, mas não há dis-
ponibilidade de recursos para 
estabelecimento dos meios de 

vida, o que poderia resultar em 
reassentamentos insustentáveis.

A disponibilidade de terra 
para a agricultura e pastagem, 
de água para consumo humano 
e animal e de recursos flores-
tais constituem outra violação 
nestes processos, um factor que 
coloca os reassentados numa si-
tuação de total vulnerabilidade.

“Nesta área de disponibili-
dade de água, notamos o Par-
que Nacional de Massingir tem 
estado a construir cisternas com 
capacidade de mil litros, em 
Tete, as famílias reassentadas 
não beneficiaram de nenhum 
cisterna de recolha e armaze-
namento de água da chuva, 
enquanto, em Montepuez, já 
se está a construir cisternas 
com capacidade de 5 mil litros, 
portanto, notamos esta dispa-
ridade que não tem nenhuma 
explicação”, aflorou Tankar.

Aliás, o estudo questiona a 
durabilidade e a capacidade dos 
sistemas de água instalados em 
processos de reassentamentos, 
a exemplo do caso de Massingir 
em que a cisterna tinha capaci-
dade para mil litros de água, e 
feitas a contas, considerando 
que o consumo diário é de cer-
ca de 80 litros/família, a quan-

tidade apenas tem a duração 
de doze dias, quando no caso 
de Montepuez ainda duraria 
aproximadamente dois meses.

O estudo anota que as fór-
mulas aprovadas no quadro le-
gal para o cálculo da indemni-
zação não tomam em conta os 
custos relativos ao investimen-
to necessário para melhorar a 
capacidade de resiliência, bem 
como a integração de cisternas 
de água e construção de cis-
ternas de drenagem, que ficam 
ao critério do investidor, não 
havendo nenhuma obrigação 
para incorporar estas medidas.

Tankar aponta a falta de 
fiscalização na construção das 
infra-estruturas nas comuni-
dades afectadas como o que 
esteja a alimentar que o in-
vestidor preocupe-se mais em 
minimizar os custos, optando 
por construções baratas, do 
que em criar condições dura-
douras para os reassentados.

“Se formos a ver até hoje a 
Vale continua a ter que custear 
as despesas relacionadas com o 
reassentamento mal executado 
no caso de Cateme e 25 de Se-
tembro”, exemplificou Tankar.

O coordenador do estudo 
salientou a necessidade de que 
o processo de reassentamento 
alinhe com os planos de desen-
volvimento local, no sentido 
de que o Governo possa dispo-
nibilizar os recursos necessá-
rios para o funcionamento das 
escolas, centros de saúde, ma-
nutenção das vias de acesso, 
entre outros serviços básicos.

“Em Massingir, temos co-
munidades reassentadas há 

mais de dez anos e que até 
hoje não têm energia, o que 
era de se esperar que o pro-
cesso de desenvolvimento 
local pudesse completar os 
aspectos que não foram sa-
tisfeitos durante o processo 
de reassentamento em termos 
de alocação a água, energia 
e outras necessidades bási-
cas”, precisou Issufo Tankar.

Face à escassez de recursos 
notáveis nas zonas de reassen-
tamento, o estudo salienta a 
necessidade dos processos se-
rem acompanhados de técnicas 

que melhorem a eficiência na 
utilização dos recursos exis-
tentes. Mais ainda aponta-se 
a construção de pequenas bar-
ragens ou represas, de cister-
nas de irrigação gota-a-gota, 
a criação de condições para a 
prática de agricultura de con-
servação, a promoção do uso 
de sementes resistentes à seca 
e de ciclo curto, a melhoria das 
cisternas de armazenamento 
de produção, como algumas 
das medidas para colmatar 
a insuficiência de recursos 
nos locais de reassentamento.
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Perguntas de exame com 
respostas erradas

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Existem muitas 
perguntas de 
exame teórico 
do Código da 
E s t r a d a  m a l 

formuladas ou com uma 
resposta considerada certa 
quando na verdade essa re-
sposta está errada. Noutros 
tempos eram os funcionári-
os experientes e bem ca-
pacitados do Ministério 
dos Transportes e Comu-
nicações que elaboravam 
as perguntas e respostas 
dos exames teóricos, uma 
vez que é esta entidade 
que tem a incumbência de 
examinar os candidatos e 
de os aprovar ou reprovar.

Quando foram introdu-
zidos os exames feitos no 
computador, verificamos 
que as respectivas pergun-
tas e respostas deixaram 
de ser elaboradas pelos 
funcionários do INATTER, 
tendo sido copiados, na 
maior parte, dos sistemas 
multi-média de Portu-
gal. Era fácil chegar a esta 
conclusão uma vez que 
certas perguntas tinham 
sido colocadas como se em 
Moçambique o posicio-
namento dos veículos em 
trânsito nas vias públicas 
se fizesse do lado direi-
to (como em Portugal), 
quando no nosso País é do 

lado esquerdo. Por outro 
lado, algumas perguntas 
e respostas dos testes de 
exame tinham sido feitas 
com base no Código da 
Estrada português, quando 
em Moçambique, nos mes-
mos temas, existem certos 
aspectos que são diferentes. 
A outra prova de que as 
perguntas dos testes de exa-
me tinham sido importadas 
é que, quando os erros das 
perguntas foram sendo 
detectados e a reclamação 
era feita ao INATTER, os 
funcionários desta institui-
ção davam orientações para 
se contactar a entidade que 
fez o programa de exames 
multimédia e instalou as 
perguntas. Actualmente, 
já ninguém contacta o 
INATTER para apresentar 
estes casos de erros em 
perguntas de exame, uma 
vez que esta instituição 
alheou-se deste assunto.

Entendemos que esta 
instituição contactada para 
instalar os programas e 
perguntas de exame não 
tem legitimidade para ser 
interlocutor com as escolas 
de condução em assun-
tos ligados à matéria do 
Código da Estrada, em-
bora possa eventualmente 
ter competência para tal 
e até possa demonstrar 

mais capacidade do que 
alguns responsáveis do 
INATTER que pratica-
mente desligaram-se deste 
tipo de responsabilida-
de que lhes pertence.

Tempos atrás levantamos 
esta questão embaraçosa 
das perguntas com res-
postas erradas nos testes 
de exame. Não sabemos se 
chegou a ser feito algum 
trabalho para corrigir o que 
estava errado, uma vez que o 
problema ainda persiste.

A título de exemplo, 
vamos apresentar uma 
dessas perguntas cuja res-
posta considerada cer-
ta é a que está errada.

Pergunta: Em caso de imo-
bilização por avaria, a colo-
cação do triângulo de pré-
-sinalização de perigo é:

R e s p o s t a s :
a ) S ó  é  o br i g at ór i o 

n a  Au t o - E s t r a d a ;
b)Nem sempre é obriga-

tório; (resposta certa)
c)É sempre obrigatório; 

(resposta considerada certa 
para efeitos de exame)

d)Nenhuma das res-
p o s t a s  e s t á  c e r t a .

Os nossos alunos, com 
base no que aprenderam, 
escolhem como resposta 
certa a que diz “nem sem-
pre é obrigatório”. Porém, o 
INATTER considera como 

certa a resposta que diz “é 
sempre obrigatório”.

Convém esclarecer que 
o triângulo, designado por 
sinal de pré-sinalização de 
perigo, só é obrigatório 
colocar quando o veículo 
imobilizado por avaria 
estiver a ocupar a faixa de 
rodagem ou parte dela. Por 
outro lado, o triângulo só 
é obrigatório colocar se o 
veículo avariado não for vi-
sível a 100 metros. Quando 
colocado nunca deve ficar 
a menos de 30 metros do 
veículo avariado e tem de 
ser visível a 100 metros. 
Assim sendo, não é obriga-
tório colocar o triângulo, se 
o veículo avariado estiver 
na berma da estrada, isto 
é, fora da faixa de rodagem, 
no entanto, o veículo está 
imobilizado na via pública 
uma vez que a berma faz 
parte da via. Também, não 
é obrigatório colocar o tri-
ângulo quando o veículo 
avariado for visível a 100m. 
Existem ainda outras si-
tuações em que dentro 
das localidades não se usa 
o triângulo, mas que no 
presente caso não interessa 
desenvolver o assunto. Por-
tanto, em nossa opinião, 
quando o examinando 
dá como resposta certa a 
que diz que “nem sempre 

é obrigatório” a colocação 
do triângulo, está a res-
ponder correctamente.

Porque motivo se está 
a levantar este assun-
to? Por duas razões:

_A primeira é porque 
ainda existem muitas per-
guntas de exame que estão 
mal formuladas ou têm 
resposta errada, apesar 
de o assunto já ter sido 
referido anteriormente;

_A segunda é porque 
seria muito importante 
o INATTER criar uma 
equipa dos seus técnicos 
para fazer uma revisão 
das perguntas e respostas 
inseridas nos exames mul-
timédia, a fim de detectar 
as que estão erradas e que 
têm vindo a contribuir para 
fazer reprovar injustamen-
te os nossos alunos.

Consta que o sistema 
de exames vai sofrer uma 
revolução com a participa-
ção ou ajuda dos coreanos. 
Fazemos votos para que 
desta vez não voltemos 
a importar perguntas e 
respostas e que sejam os 
funcionários do INATTER 
a prepará-las, uma vez 
que acreditamos que há 
competência para tal.

* DIRECTOR DA ES-
COLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Nos dias que 
correm, mui-
ta gente, de 
entre deslei-
xados, arro-

gantes, lascivos, etc. vive e 
pensa em moldes semelhantes 
aos dos remotos tempos da 
ignorância, pois entregam-
-se aos prazeres da vida, 
deixando de praticar ac-
ções que lhes possam be-
neficiar na Vida do Além, 
tudo isto por negligência ou 
até mesmo por descrença.

E não têm argumentos 
plausíveis para tal postura, 
pois as Escrituras Sagradas 
já trouxeram explicações 
detalhadas a este respeito.

Muitos iludem-se com 
as pompas e os ornamentos 
mundanos, deixando de pre-
parar a merenda para o Dia 
da Ressurreição. Será que se 
esqueceram que este mundo, 
bem como tudo o que nele 
existe, terá um fim? Será que 
se esqueceram que todo o 
Ser Humano caminha em 
direcção à sua morte? Não 
repararam ainda que muitos 
dos que no passado estavam à 
nossa volta já não estão mais?

Não é de sã inteligência 
alguém pensar que o fim 
do Homem é transformar-
-se em areia, e que depois 
disso não há mais nada, nem 
vida depois da morte, nem 
prestação de contas, nem 
retribuição, nem eternidade. 

Não faz nenhum sentido 
pensar-se que Deus, o Pru-
dente, que criou este Universo 
repleto de incomensuráveis 
sinais de beleza, de autênti-
cas maravilhas em termos 
de criação e arte estampados 
com toda a perfeição em cada 
criatura, fará com que a vida 
do Homem, que Ele criou na 
melhor das aparências, termi-
ne com o fim que nos é dado 
a ver, apresentando-se sob a 
forma de corpo decomposto 
e desarticulado, ou areia suja, 
ao ponto de nos igualarmos 
aos animais. Não! Tem que 
haver um outro objectivo no 
seu fim, que corresponda às 
nobres qualidades que Deus 
lhe concedeu, como o racio-
cínio, a intenção, a liberdade 
de pensamento, o poder de 
beneficiar e prejudicar, e 
também a autoridade que lhe 
proporcionou para poder ac-
tuar nas coisas que o rodeiam, 
de entre animais, plantas, etc.

 É incongruente pensar-
mos que Deus, o Justo, o 
Grande, possa igualar o bon-
doso ao maldoso; e o opressor 
ao oprimido, fazendo com 
que o fim de ambos seja ape-
nas uma tumba com alguns 
palmos de terra por cima, 
sem premiar o bondoso com 
a merecida recompensa, e 
sem fazer com que sobre o 
maldoso recaia o incorrido 
castigo pela sua maldade. 

Como poderia Deus ter-

minar a vida das pessoas 
de uma forma igualitária, 
ao ponto de o opressor es-
capar do castigo em que 
incorreu, privando o opri-
mido do seu direito à justiça? 

É lógico que tem que ha-
ver uma vida após a morte. 
Tem que haver Dia de Jul-
gamento no qual se possa 
revelar a verdadeira justiça 
devida os servos do Criador.

Para tal, Deus estabeleceu 
para nós provas que de vez 
em quando nos indicam que 
a nossa vida neste Mundo não 
termina com a morte, mas 
que esta é uma fase intermé-
dia que nos leva à Vida Eterna.

Quando a pessoa põe a sua 
cabeça na almofada e ador-
mece, profundamente, não 
se apercebe do que acontece 
à sua volta. Isto assemelha-se 
ao estado da morte, poden-
do considerar-se a dormida 
como uma morte menor.

Depois, quando a pes-
soa desperta,  começa a 
movimentar-se  e  a  ver 
tudo o que está à sua volta.

Este processo diário cria-
do por Deus é uma exortação 
para nos lembrar o fim que nos 
espera no mundo, bem como 
o início da Vida do Além.

A recordação diária sobre 
a morte não está apenas na 
dormida, mas também nou-
tros fenómenos. Tomemos 
como exemplo a morte e a 

ressurreição na agricultura, 
nas frutas, e na terra mor-
ta. Num milheiral ou num 
trigal, os pés destes cereais 
apresentam-se verdes, viço-
sos e hirtos numa certa fase. 
Depois secam e o seu aspecto 
fresco e verdejante desaparece 
transformando-se em feno 
que o vento faz esvoaçar. É as-
sim que a lavra acaba e surge 
outra, que começa e acaba da 
mesma maneira. É um pro-
cesso contínuo e repetitivo a 
que assistimos todos os anos.

 E a terra morta qua nada 
produz, quando é abundante-
mente molhada pela chuva, re-
aviva-se e começa a produzir.

Estes são alguns exem-
plos que nos lembram que 
também as pessoas, depois 
da morte, serão ressusci-
tadas, já que esta primeira 
morte não é o fim de tudo, 
pois Deus tem Poder sobre 
todas as coisas. São apenas 
alguns casos que indicam 
que nem sempre a nossa 
capacidade de raciocínio os 
alcança facilmente, razão pela 
qual Deus enviou profetas 
para nos lembrar que a vida 
mundana é passageira, para 
que assim orientemos as nos-
sas vidas no caminho recto.

O Qur’án mencionou no 
Cap. 2, Vers. 259, algumas 
passagens reais da ressur-
reição após a morte ain-
da neste Mundo, como por 
exemplo o caso de Esdras:

“Ou (não reparaste) como 
aquele que, passando por uma 
localidade enquanto ela estava 
completamente arruinada 
sobre seus tectos, disse (admi-
rado: “Como Deus reavivará 
esta (localidade) após a sua 
morte (isto é, destruição) ”! 
Então Deus fê-lo morrer por 
cem anos, depois ressuscitou-o 
e perguntou: “Quanto (tempo) 
permaneceste (assim mor-
to)”? Respondeu: “Permaneci 
um dia ou parte de um dia”. 
Disse: “Não, permaneceste 
(assim) cem anos: Olha para 
a tua comida e tua bebida, 
não se estragaram! E olha 
para o teu burro – e (isto 
é) para fazer de ti um sinal 
para as pessoas – e olha para 
os ossos (que restavam do 
burro), como os ajustamos, 
depois os cobrimos de carne”!

Por tanto,  quando se 
tornou claro para ele, dis-
se: “Sei que Deus é Pode-
roso sobre todas as coisas”.

E  c o n s t a  n o  C a p . 
2 2 ,  Ve r s .  6 ;  7 ;  e  8 .

“Isso porque Deus é que é 
a verdade. Ele é que dá vida 
aos mortos. E Ele é que é Po-
deroso sobre todas as coisas.

E que a hora está che-
gando – não há dúvida nis-
so – e que Deus ressuscita-
rá quem está nas campas”.

Joguemos no seguro e acei-
temos a exortação a tempo. 
Grandes mudanças surgirão!

Um ponto de reflexão!

ZAMBEZE
ANUNCIE  NO Departamento Comercial
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Africa Report Moçambique: Cabo Delgado, 2017-2020

Na sequência dos AFRICA REPORT - Cabo Verde 2017, Moçambique 2018, Angola 2018 e Angola 2019, o Afri-
ca Monitor Intelligence anuncia o lançamento do AFRICA REPORT Moçambique - Cabo Delgado 2017-2020

O AM Intelligence, que vem seguindo o conflito no Norte de Moçambique desde a sua eclosão, 
com informação regular para os seus assinantes, disponibiliza agora informação e análise de re-
levância estratágica sobre as orígens do levantamento, a gestão interna da crise no topo da li-
derança da Frelimo a na Presidência, oferta de auxílio externo, resposta ao nível das FDS, mo-
mentos - chave do conflito, papel das empresas de segurança privada e perspetivas futuras.

Para mais informações, por favor contactar:

Patrícia Dias - patricia@africamonitor// +351 936 307 183

O G overno  mo -
çambicano deu 
recentemente um 
passo gigantes-
co ao anunciar a 

abertura para breve do funcio-
namento da cabotagem nacional 
que ligará Maputo ao Rovuma. 
É um salto qualitativo se tiver-
mos em linha de conta que a 
problemática que se impôs de 
transportar via rodoviária de 
Maputo a Cabo Delgado, durante 
estes anos, desde que a NAVI-
QUE por razões conjunturais 
deixou de funcionar, vai deixar 
os empresários com alívio.
As vantagens de transportar 
via marítima e fluvial são de-
mais conhecidas, desde ta-
rifas baixas e levar grandes 
quantidades de uma só vez.
Mas há anos, num seminário 
realizado no Centro de Con-
ferências das TDM (Teleco-
municações de Moçambique), 
eu denunciava -  em jeito de 
provocação -na minha inter-
venção, quando era Deputado 
da Assembleia da República:
-“Moçambique não opta por 
usar o transporte marítimo, 
porque muitos dirigentes têm 
medo do mar, por terem nas-
cido nas regiões do interior, 
sem “mar” ou lago como a 
Albufeira de Cahora Bassa”…
Estavámos a discutir o Ante-Pro-

jecto da Agenda 20/25, porque 
as intervenções de alguns partici-
pantes (estavam também alguns 
Deputados) defendiam a tese 
segundo a qual dever-se-ia dar 
prioridade à contrução de linha 
férrea ao longo da Costa moçam-
bicana do Rovuma ao Maputo.
E u ,  à  q u e i m a  r o u -
p a ,  a r g u m e n t a v a :
- L i n h a  f é r r e a  M a p u t o /
Inhambane/Beira/Quelima-
ne /Nampu la /Pemba  pa ra 
quê se temos o mar?. . .
E acrescen tava ,  em je i -
t o  d e  g o z a ç ã o :
-Linha férrea Maputo/Inham-
bane para transportar coco, 
mandioca, laranja ou tangeri-
nas da Maxixe, Morrumbene, 
Inhambane para Maputo?...
Não foi ao acaso que as linhas 
férreas foram construídas para 
o interland para transportar 
grandes cargas, como carvão e 
minério, pois ainda me recordo 
do Porto Seco em Moatize para 
concentrar o cobre que vinha 
da Zâmbia em camiões Cas-
sacatiza/Moatize e daqui via 
ferroviária  para Porto da Beira, 
nos anos setenta e oitenta.
É um Projecto que não avançou, 
porque na altura quando o autor 
era Director Provincial dos 
Transportes e Comunicações em 
Tete (1981 a 1991), a Linha Fér-
rea Moatize/Beira foi constante-

mente sabotada pelos BA’s (Ban-
didos Armados) da RENAMO 
tornando o projecto inviável. 
O meu atencessor, Augus-
to Mangue, tem várias estó-
rias que um dia negociarei 
com ele para deixar regista-
do em livro de memórias…
Da mesma maneira que dei-
xaram inviável o Projecto de 
Escoamento de Carvão de Mo-
atize, o que levou à falência da 
CARBOMOC (Carbonífera de 
Moçambique) sem funcionar.
Isso foi feito nesses 16 anos de 
“guerra de desestabilização” 
(que alguns que querem ficar 
bem na fotografia) chamam 
agora  de “guerra civil”.
Queria que  perguntassem bem 
ao meu “mano”, o saudoso Er-
nesto Costley White, Director 
Geral Adjunto da CARBOMOC, 
falecido em Novembro de 2019 
e ao Engenheiro Soares, então 
Director Geral da CARBOMOC, 
que no dia do velório do meu 
“mano” ainda comentamos com 
o Economista Dr. Jossene, que 
era Director de Economia da 
CARBOMOC, do descalabro do 
país na “guerra de matsanga”.
Mas em nome da reconciliação 
vamos ver se implementamos o 
DDR, integrando todos aque-
les que deixaram Mocambi-
que, muitos anos luz recuados, 
para que a “Pátria Amada” 

não tenha um dia o “Grupo 
Mariano Nhongo” (que deses-
tabiliza Manica e Sofala) e o 
“terroristas” de Cabo Delgado.
Sobre a questão de Cabotagem 
moçambicana:Há que formar 
quadros para “utilizar o mar” 
para rapidamente desenvolver 
Moçambique…- explicava eu 
ao Pedro no café e restaurante 
Nautilus na Av. Julius Nye-
rere, depois de ele ter dito:
-“Já viste oh Rodolfo, a PM 
(Polícia Mulicipal) está a 
correr com vendedores am-
bulantes de castanha de cajú 
defronte do Nautilus…”
-O problema é que o Presidente 
da Autarquia de Maputo, Dr. 
Eneas Comiche  deve definir o 
que pode  ser vendido na rua…
-“Se a proibição abrange 
não vender castanha de cajú, 
amendoim, maçaroca…”
-Os vereadores – alguns dos 
quais novos – nem sabem que 
antes da Independência Nacional 
isso tudo se vendia na rua…
-“Parece que agora é varrer 
tudo!...” – diz o Pedro, que 
adquiria habitualmente cas-
tanha defronte do Nautilus 
e agora terá de se sujeitar da 
castanha do Supermercado (e 
não esta que vem de  Macia 
(Gaza)Maxixe (Inhambane) 
ou de Muxúnguè (Manica).
-Mas curiosamente deixam ven-

der roupa das Xicalamidadade  
pendurada nos murros do ICM 
(Instituto Comercial de Maputo) 
e refrescos junto à Paragem do 
Terminal de Museu (próximo da 
Creche, 1º de Junho), levando à 
concetração de passageiros…
-“Esperemos que com o anún-
cio do Decreto Presidencial, a 
Vereadora do Distito Municipal 
do KaMpfumu tome medidas, 
de forma  a evitar que daqui a 
pouco tenhamos os passeios da 
Terminal do Museu cheio de xi-
calamidade  (já que eles iniciam 
às 8 horas e terminam no fim do 
dia), o que significa que deve 
haver serviço combinado com 
a PM (Polícia Municipal)…”
A questão de autorizar ou não a 
venda de amendoim, maçaroca, 
castanha deve estar clara, porque 
no passado sempre se vendeu…
Quanto ao sapateiro que nos 
limpa os sapatos, também deve 
estar clara, porque o Professor 
MARCELO Rebelo de Sousa, 
Presidente da República de Por-
tugal quando vier visitar o seu 
irmão Filipe Jacinto NYUSI vai 
ao Café Continental e aproveita 
limpar ou engraxar os sapatos 
como no passado, quando seu 
pai Rebelo de Sousa era Gover-
nador-Geral de Moçambique.
A última vez Marcelo fez isso 
no Café Continental, tomou o 
café e limpando os sapatos…

•	 Comiche:	autorizar	ou	não	a	venda	de	castanha,	amendoim,	maçaroca	e	
sapateiro	no	passeio:	eis	a	questão!...

Cabotagem moçambicana:

Há que formar quadros para “utilizar o mar” 
para rapidamente desenvolver Moçambique…
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Editorial
Façamos de Cabo Delgado 
um exemplo para o povo 

tomar o poder!

dougLas madjiLa

Quando se trata de intervenção ou activismo, quando existe uma 
pretensão de contribuir pensando neste país, torna-se também 
necessário que os julgamentos estejam à volta, é uma nação na 
qual se deve tomar cuidado quando se tem algo a dizer, aqui se 
desmentiu ferozmente a nobre frase do também vítima do não 
silêncio, Carlos Cardoso, “é proibido pôr algemas nas palavras”. É 
mesmo por Cardoso que pretendemos começar os contornos da 
nossa prosa, Cardoso foi um jornalista suicida para alguns, deste-
mido para outros e corajoso para muitos, sendo que é consensual 
que era bastante interventivo e dessa intervenção vieram todos 
outros epítetos, mas era moçambicano e era quase que sempre 
interventivo a respeito do seu país e este, tal como é, o assassinou.
Este macabro assassinato fez correr muita tinta, abalou o 
país inteiro, atordoou dirigentes governamentais, movi-
mentou noticiários, popularizou a figura de um juiz, fez 
acontecer um julgamento de grande envergadura, com 
direito e em directo a transmissão televisiva, enfim, a jus-
tiça foi feita e houve então a revelação de que Cardoso era 
de facto um grande homem, não se deveria ter mexido. 
Cardoso foi dos primeiros, mas não foi o único que pagou pela 
própria coragem, foi morto também o economista Siba-Siba 
e tantos outros, o que significa que a perseguição aos interve-
nientes não morreu nem com Cardoso e nem foi presa no seu 
julgamento, adoptou-se também o sistema de raptos e agressão 
e até hoje vem se espancando os cidadãos que supostamente 
estejam a dizer o que pensam e não o conveniente. Passaram-
-se cerca de vinte anos, desde o Caso Cardoso, muita morte e 
muito ferimento, mas nada de julgamento, o que até levantou 
várias inquietações, tendo em conta o facto de que, depois do 
Caso Cardoso, Moçambique foi ficando mais rico em activistas, 
académicos, jornalistas e mesmo jornalistas-Cardoso, se bem 
que estes foram sempre colectores de processos, defensores de 
direitos humanos e nada se passava, até que alguns um pouco 
mais atrevidos colocavam em questão a raça do Cardoso, era 
branco o suficiente para atenção da comunidade internacio-
nal, dizia-se, até que também tão macabramente foi a vez de 
Gilles Cistac, mais branco e mais internacional que Cardoso, 
apesar de ambos portarem a moçambicanidade, o que esta-
cionou a justificação racial, Cistac foi morto e nada se passou 
para além da transladação do corpo para o seu país de origem.
Volvidos cerca de vinte anos clamando por um julgamento que fi-
zesse jus a tanta perseguição, eis que se revela Anastácio Matave-
le, activista do FONGA, movimento cívico baseado na província 
de Gaza, assassinado a oito dias das eleições gerais em Outubro 
de 2019 e a sua morte reviveu-nos um passado já longínquo, um 
julgamento a favor do activismo. É mesmo nesta margem em que 
a nossa compreensão não atraca, aonde foi parar o sistema judi-
cial esse tempo todo, a ponto de não se ter apercebido de tanta 
tempestade ocorrida nessa maresia sangrenta. A morte andou de 
vento em pompa nas ondas do Índico, afundaram-se inclusive 
juízes que remavam em marés altíssimas contra a injustiça e a 
justiça nada fez ainda que houvesse uma tentativa de pressão por 
parte dos activistas e as suas organizações defensoras do bem, 
nunca deu em nada senão agora, no caso MatavelE, e é exacta-
mente o que nos tira o sono. Se depois da acção da justiça no 
Caso Cardoso, tivemos que esperar vinte anos para que se visse 
algo similar, estaremos nós a embarcar para mais uma viagem 
de atropelos a justiça que perdurará igualmente vinte ou mais 
anos, ou seja, o Ministério Público, neste país, precisa de inter-
valos tão longos para zelar por seus cidadãos, esperamos bem 
que não, que o caso Matavele, ainda que mal resolvido, diga-se, 
seja o pico da vergonha e da indiferença judiciais e que de agora 
em diante não se ignore jamais nenhum caso que ponha ou que 
tenha posto em causa nem a integridade e nem a vida humanas.

Cardoso, Matavel e 
Julgamentos

Frase célebre de Samora Machel, instigando províncias, distritos e 
população no geral. De incentivo ao combate cerrado aos malefícios 
da sociedade. Uma frase que desencorajava os vende pátria. E o exem-
plo desta necessidade de vitória foi a guerra dos dez anos que ditou a 
independência nacional. Uma luta dos moçambicanos pela soberania, 
cuja integridade territorial ultrapassou largamente o âmbito nacional 
e teve influência decisiva na África Austral e em todo o continente. 
Até hoje, grosso modo, a região Austral se serve da luta de libertação 
contra o colonialismo português como referência para as decididas 
vitórias na África do Sul e Namíbia.
O ponto de viragem foi a batalha do Nó Gordio onde os portugueses 
registaram derrotas pesadas. Foi a partir desta operação que a opinião 
pública internacional compreendeu que havia mesmo uma guerra em 
Moçambique que morriam muitos filhos dos portugueses nessa guerra 
de colonização. Em pouco tempo, famílias da minoria branca foram 
visitadas pela morte e mergulharam no luto.
No interior do país, as forças invasoras sentiram o peso da determinação 
da Frelimo em defender a sua pátria. Compreenderam que a vitória não 
poderia ser resultado  do massacre das populações civis indefesas nas 
regiões invadidas e com ajuda das populações as nossas forças armadas 
cobriram-se de heroísmo e começaram a festejar as zonas libertadas.
Passado este inferno e, com a conquista da independência, surgiram 
outros fenómenos alheios a liberdade como a guerra dos dezasseis anos, 
a recente agressão externa incarnada no terrorismo em Cabo Delgado, 
ironicamente a província onde iniciou a luta armada. Temos de admitir 
que Cabo Delgado passou a ter uma dimensão continental e universal, 
porque foi aqui neste local que se deu mais força à necessidade da liber-
dade. Quando os nossos heróicos combatentes derrotaram o inimigo em 
toda a linha, a liberdade e a independência dos países como África do 
Sul Namíbia e outros estava garantida, e o mundo ficou melhor, mais 
livre e mais democrático e, hoje, podemos estar orgulhosos do nosso 
contributo para o aprofundar da democracia na região e no mundo. 
Hoje esta paz periga por causa do terror em Cabo Delgado. Há relatos 
hediondos de morte e de destruição com a desintegração do tecido 
social e económico. Há desespero no horizonte. Mas, mais do que 
nunca, a instabilidade em Cabo Delgado não deve constituir motivo 
de desânimo, devendo por conseguinte ser um termómetro da unidade 
nacional. Estamos a viver um período de paz e reconciliação. As armas 
troam teimosamente no largo do planalto, mas a esperança essa, está 
lá. Uma esperança desmedida, na medida em que o povo acredita. 
Acredita nas FDS, acredita nas populações e sobretudo acredita no 
amanhã. Um amanhã de incentivo. De cultura e paz duradoira, apesar 
dos relatos de diversa índole. Aqueles que não acreditam nas FDS, 
que insinuam que os mashabab estão melhor no teatro das operações 
enganam-se redondamente. A vitória, custe o que custar, vai cantar alto. 
Mau grado aqueles que usando da pena e de outras nuances vendem a 
pátria e financiam esta guerra. E pronto. Uma vez mais nos curvamos 
perante Samora Machel. Façamos de Cabo Delgado um exemplo para 
o povo tomar o poder.
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O académico moçambicano, Eduardo Chiziane, de-
fendeu, recentemente, em Maputo, a necessidade de 
se aprovar de forma prioritária o quadro legal sobre 
a descentralização para reduzir a tensão entre o Go-
vernador Provincial e o Secretário de Estado na Pro-
víncia, bem como elevar a complementaridade, re-
forçando a repartição de competência entre aqueles 
Órgãos de Governação Descentralizada provincial.

Chiziane, que falava 
sobre os Desafios 
e Oportunidades 
das Assembleias 
Provinciais no 

contexto da Covid-19,durante 
um debate virtual, organizado 
pelo Instituto para a Democra-
cia Multipartidária (IMD), ex-
plicou que, com a aprovação 
dos referidos diplomas, o papel 
dos órgãos de soberania e ins-
tituições centrais do Estado e 
dos órgãos da governação des-
centralizada será clarificado.

“Trata-se da Lei que esta-
belece as formas de articulação 
e cooperação entre os órgãos 
de soberania e instituições cen-
trais do Estado com os órgãos 
da governação descentralizada, 
o Regulamento que define o re-
lacionamento entre os Órgãos 
de Representação do Estado na 
Província e as entidades descen-
tralizadas e os Regulamentos 
relativos à criação de Conselhos 
Províncias de Coordenação e 
Conselhos Nacionais de Co-
ordenação”, disse Chiziane.

Aquele académico destacou 
ainda que há necessidade de se 
clarificar a repartição de com-
petências entre a Governação 
Provincial e a Secretária do Es-
tado na Província, por exemplo 
em matéria de terra, ajustando a 
Lei n. 19/1997, de 01 de Outu-
bro, que aprova a Lei de Terras; 
aprovar a lei que estabelece ex-
pressamente a divisão de compe-
tências entre a governação des-
centralizada e os órgãos centrais 
do Estado ou seus representantes 
na Província (Secretária de Esta-
do na Província) a médio prazo, 
e preparar os instrumentos de 
governação (Programa Quin-
quenal do Governo e Progra-
ma Económico Social provin-
ciais), imediatamente, baseadas 
na planificação participativa.

No que tange às acções 
para viabilizar a actividade das 
Assembleias Provinciais, Chi-
ziane disse que se deve reduzir 

os riscos e as incertezas destes 
órgãos, nomeadamente, dotá-
-los, a médio prazo, de recursos 
técnicos, materiais e financei-
ros de modo a reduzir a depen-
dência aos órgãos fiscalizados. 

“É preciso realizar acti-
vidades de indução aos actu-
ais membros das Assembleias 
Provinciais sobre o novo mo-
delo de descentralização a cur-
to e médio prazo de modo a 
que estejam melhor informa-
dos em relação ao seu papel”, 
explicou Eduardo Chiziane. 

Face a Covid-19, o acadé-
mico desafiou as províncias a 
incorporarem nos instrumentos 
de governação, em particular 
no Orçamento Provincial, ferra-
mentas de Governação electró-
nica, isto é, “prever nos planos a 
disponibilização de equipamen-
tos de comunicação mais fluída 
e plataformas electrónicas para 
a realização do seu trabalho e 
das Comissões especializadas”.

“Um investimento na gover-
nação electrónica, a médio e lon-
go prazos vai reduzir os custos 
com as deslocações dos mem-
bros das Assembleias para os 
trabalhos de pequena dimensão”, 
observou Chiziane, sustentando 
a necessidade de se ponderar 
como viabilizar um funciona-
mento com a presença parcial 
dos membros daqueles órgãos, 
elucidando que esta possibili-
dade encontra amparo na base 
legal da Covid-19 como forma 
de limitação da propagação da 
doença entre os membros das 
Assembleias Provinciais e a ne-
cessidade de se assegurar a viabi-
lização do plano de governação.

Apesar das limitações impos-
tas pela Covid-19, as assembleias 
provinciais informaram que es-
tão a trabalhar com as comuni-
dades com vista à mitigação do 
impacto negativo da Covid-19.

“A Assembleia Provincial 
está na linha da frente na preven-
ção da Covid-19, estamos a sen-
sibilizar as populações nas bases 

sobre como elas devem se pre-
venir”, disse na ocasião, a Presi-
dente da Assembleia Provincial 
de Sofala, Antónia Charre, sus-
tentando que há consciência nos 
seus membros que esta doença é 
um problema de saúde pública 
e cuja prevenção precisa de en-
volvimento de toda a sociedade. 

Por sua vez, o Presidente da 
Assembleia Provincial de Gaza, 
José Tsambe disse que face a 
Covid-19, o  órgão que dirige 
privilegiou as comissões de tra-
balho que tinham que analisar 
os instrumentos de governação 
a nível provincial, sobretudo 
o Programa Quinquenal 2020-
2024, o Plano Económico e 
Social e Orçamento do Conse-
lho Executivo Provincial para o 
presente ano 2020, bem como 
para a análise do  Regimen-
to, instrumento que  regula a 
organização e funcionamento 
das Assembleias Provinciais.

O Chefe Adjunto da Missão 
da Irlanda em Moçambique, Nial 
Tierney, defendeu a adopção de 
um trabalho conjunto, a procura 
de respostas locais, bem como a 
aposta numa comunicação efi-
ciente entre os diferentes níveis 
dos órgãos dos governos provin-
ciais como mecanismo para a 
redução da percentagem da po-
pulação afectada pela pandemia 
da Covid-19, em Moçambique.

De acordo com Tierney, os 
órgãos de governação descen-
tralizada devem estar na linha 
da frente na procura de formas 
para a redução do impacto da 
propagação da pandemia no 

país, sobretudo, nesta altura 
em que o país se encontra nos 
primeiros momentos do pico 
da doença, “sendo por isso um 
momento que demanda maior 
reflexão e concertação de estra-
tégias para que o pico da doença 
não crie, no país, impactos mais 
negativos do que os actuais”.

Para o diplomata, trabalhan-
do juntos o país pode alcançar os 
objectivos de reduzir o impacto 
desta pandemia. A existência 
de respostas locais, tendo em 
conta as características de cada 
província e uma comunicação 
eficiente com os vários níveis 
do governo irá definir como o 
país irá recuperar desta crise.

Os Regimentos das Assembleias 
Provinciais devem estar 

alinhados com as leis

Na ocasião, os participantes 
do debate virtual debruçaram-
-se sobre a proposta-modelo 
do regimento das Assembleias 
Provinciais, apresentada pelo 
jurista moçambicano Emídio 
Guambe, que na sua apresen-
tação disse ser premente que 
os documentos internos devem 
ter em conta, dentre vários as-
pectos, questões relativas à 
Organização da Assembleia 
Provincial, Competências da 
Assembleia Provincial, Elei-
ção da Mesa, Substituição 
dos Membros, Competências 
da Mesa, Deveres e Direi-
tos dos Membros da respec-
tiva Assembleia Provincial.

“Importa recordar que o 
Regimento não institui direi-

tos e regalias, estas são con-
sagradas nas leis. Portanto, as 
leis serão o critério e limite 
da elaboração dos regimen-
tos. Os regimentos a serem 
aprovados pelas Assembleias 
Provinciais devem prever a 
organização, composição do 
plenário, da mesa e das comis-
sões e o seu funcionamento 
e devem consagrar as formas 
de articulação com os demais 
órgãos de governação descen-
tralizada”, disse Emídio Guam-
be para quem é fundamental 
clarificar, no Regimento, a 
calendarização das sessões, 
tendo em conta o ciclo de pla-
nificação provincial e nacional. 

Para o jurista, os desafios 
das Assembleias Provinciais, 
neste contexto, serão na ques-
tão referente à Previdência 
Social dos seus membros, no 
que concerne aossubsídio de 
início de funções, de reinte-
gração, de morte, aposentação, 
pensão de sobrevivência, para 
além da componente de rega-
lias, no que diz respeito à re-
muneração condigna tendo em 
conta o seu papel,  a questão 
do passaporte de serviço, isen-
ção de impostos na compra de 
viatura, subsídio de transporte, 
renda de casa, comunicação, 
subsídio de trabalho no dis-
trito, entre outros aplicáveis.

Na ocasião, o Gestor de 
Programas do IMD, Dércio 
Alfazema, disse que a sua ins-
tituição vai continuar a prover 
assistência técnica para que 
estes debates continuem com 
o recurso a plataformas tec-
nológicas com vista a reduzir 
o risco de contaminação dos 
membros das Assembleias 
Provinciais pela Covid-19.

Informou que está em cur-
so o estudo de mecanismos a 
serem adoptados para a forma-
ção de todos os membros das 
Assembleias Provinciais sobre 
diversas matérias inerentes 
as suas funções à semelhança 
do que aconteceu, em Mapu-
to, com as lideranças daque-
les órgãos de nível provincial.

O encontro contou com 
50 participantes, entre Presi-
dentes, Chefes das Bancadas 
e técnicos das Assembleias 
Provinciais. Algumas provín-
cias informaram que estão em 
processo de elaboração do res-
pectivo regimento, sendo que o 
documento apresentado vai ser 
uma mais-valia para o processo.

Defende Eduardo Chiziane

Urge acelerar aprovação de 
instrumentos sobre descentralização 

CONSTANTINO NOVELA
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Público Internacional Nº 39000141/CP/01/MIREME

Marcação dos Produtos Petrolíferos

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia pretende contratar uma entidade/fi rma, nacional ou estrangeira, para prestação de serviços de 
marcação de combustíveis nos terminais de recepção de combustíveis, localizados em Maputo, Beira, Nacala, Pemba e Quelimane, bem como a 
realização de testes em instalações petrolíferas, para o controlo da qualidade dos combustíveis. 

Os serviços de marcação de combustível têm em vista o alcance dos seguintes objectivos:

Eliminar os níveis de contrabando decorrente da introdução no consumo interno de combustíveis em regime de trânsito para os países vizinhos;

Eliminar os níveis de adulteração dos combustíveis por forma a assegurar que os consumidores tenham acesso a um produto com a qualidade 
esperada e fi ável, evitando-se deste modo o desgaste acelerado dos equipamentos e poluição do meio ambiente; 

Assegurar uma concorrência justa entre os diferentes operadores da cadeia de importação e comercialização de combustíveis líquidos em 
Mocambique; e,

Assegurar efi ciência e efi cácia no controlo fi scal e na cobrança de impostos e taxas dos terminais de recepção aos postos de venda a retalho 
(bombas de combustível). 

As entidades/fi rmas interessadas poderão concorrer individualmente ou em associação. Em caso de parcerias, deverão apresentar os respectivos 
acordos, comprovando a legalidade dos actos.

Os documentos do concurso poderão ser adquiridos pelas fi rmas interessadas, contra o pagamento de 500.000,00 MT (Quinhentos Mil Meticais), 
valor não reembolsável, a ser depositado no banco ABSA, Conta Nº 0016110000018, devendo o comprovativo do depósito ser apresentado no acto 
de levantamento do Caderno de Encargos. 

Os concorrentes deverão indicar a designação do presente concurso (Contratação de Serviços de Marcação de Combustíveis) e apresentar em 
envelopes separados, fechados e lacrados as propostas técnicas e fi nanceiras, sob pena de serem anuladas.

Todas as propostas deverão ser entregues em envelopes fechados e lacrados no endereço abaixo indicado, até as 10:00h do dia 22 de Julho de 2020. 

As propostas técnicas serão abertas às 10:30 horas do dia 22 de Julho de 2020, na presença dos concorrentes e / ou dos seus representantes e 
quaisquer entidades interessadas que desejarem assistir ao acto, 

As propostas fi nanceiras das fi rmas concorrentes cuja a avaliação técnica for igual ou superior a 70 pontos, em conformidade com as Instruções 
aos Proponentes, serão abertas na presença dos interessados, as 10:00 horas do dia 29 de Julho de 2020. 

A imprensa e outros entes quer públicos quer privados são desde já convidados a acompanhar par e passo deste processo. 

A abertura e avaliação das propostas dos concorrentes serão conduzidas por uma equipa de avaliação multissectorial, a ser constituída atendendo 
a natureza do processo. 

Informações adicionais poderão ser obtidas directamente pelo endereço daq.mireme@gmail.com. Para salvaguarda da transparência do processo, 
as respostas às questões apresentadas pelos concorrentes serão partilhadas com todas as entidades que tiverem adquirido o Caderno de Encargos.

                 
Ministério dos Recursos Minerais e Energia

Departamento das Aquisições
Av. Fernão Magalhães nº 34 - 1º Andar

Telefone (+258) 21 31 12 27 / (+258) 82 045 84 58
Maputo, Mozambique

Maputo, 22 de Junho de 2020
Entidade Competente

(Ilegível)
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Evidência factual

O Islão, este substantivo, 
tem a raiz árabe na palavra 
“Slim”, que significa “Paz”. 
Muçulmano, no árabe, se en-
tende literalmente, como “sub-
misso” à vontade de Deus, este 
sustenta um conjunto de ser, 
práticas, princípios, tradições, 
cultura e a fé assente nos princí-
pios fundamentais do Alcorão, 
sem ser submissão automática.

Com esta estruturação con-
ceptual, conceitual, de prática 
confessional, o islão, não é uma 
fé de assassinos. Ele é fiel aos 
seus princípios fundadores do 
Século VII. O texto sagrado foi 
escrito por haver sido vertido 
divinamente ao Homem, numa 
época temporal concreta. O 
Alcorão, até aos dias de hoje, 
conserva a sua sacralidade e 
funciona como guia de vida para 
os seus fiéis, garantindo a sua 
essência e perenidade espiritual. 

O islão, com fé confessio-
nal, se espalhou pelo mundo, 
sendo que está geográfica e 
demograficamente baseada no 
Médio Oriente, na Ásia, África 
do Norte, norte do Sahel e na 
parte oriental deste continente.

Evidências históricas 

O jurista muçulmano (india-
no) Ameer Ali Sayed escreve 
citando um editor árabe: “os 
árabes poderiam ter tido Galileus, 
Keplers ou Newtons, porém, ao 
rejeitarem a ciência na altura, 
e a filosofia, proclamando que 
nenhum outro conhecimento 
merecia ser aceite, se não viesse 
da teologia  ou do direito do is-
lâmico. (…) Países muçulmanos, 
alguns dos quais mais ricos do 
mundo, sofreram uma estagna-
ção no conhecimento, direitos 
humanos, igualdade de género, 
inovação e na democracia. Isto 
na perspectiva de se não cair na 
aplicação ortodoxa do islão, pois 
que esta confissão é pacífica e 
o Alcorão recomenda a miseri-
córdia e a tolerância. Michael 
Skube diz que “Não há nenhuma 
ordem para os fiéis empunha-
rem espadas contra inocentes. 
(…) Porém, a espada pode ser 

empunhada contra àqueles que 
negam Alá e o seu Mensageiro”.

Walter Laquer, historiador, 
autor de “A Enciclopédia do 
Holocausto”, escreve na sua 
obra “Terrorismo e Guerrilha”: 
“O terrorismo é um fenómeno 
antigo, quase tão antigo quanto 
a humanidade e que não era uma 
doutrina, ou plataforma política, 
ou ainda uma religião, mas uma 
forma de violência usada por 
gente agressiva e extremista 
de várias tendências, de credos 
ou seitas religiosas ou ainda 
por grupos autónomos. (…) O 
terrorismo viria a ser um dos 
maiores problemas do mundo.”.

Na mesma linha, Filipe Fia-
lho, in Visão, 31–3–2016, escre-
ve: “os factos nos remetem para 
o próprio conceito de terrorismo, 
uma forma usada historicamen-
te  por grupos tendentes para a 
violência. (…) Lembremo–nos 
da letal capacidade dos anar-
quistas do final do Século XIX. 
Entre as suas vítimas mortais, 
contam-se um Czar russo (Ale-
xander II), um Presidente francês 
(François Carnot), um primeiro-
-ministro espanhol (António 
Cánovas del Castillo) e o prín-
cipe herdeiro do Império Austro-
-Húngaro (Franz Ferdnand)”. 

José Cardoso, escritor, con-
firma a génese do terrorismo, 
assinalando a confraria dos “Ir-
mãos Muçulmanos” do Egipto, 
de 1927, criada por Hassan el 
Banna, como os que estiveram 
na origem do moderno isla-
mismo radical, em resposta 
ao colonialismo britânico.”

(…) Fanáticos, extremistas, 
os há em todas as religiões e não 
só, até no futebol os há. (…) O 
que há são certos muçulmanos ou 
grupos deles, que usam os meios 
mais brutais para seus fins. Para 
eles, nada melhor que brandir o 
islão”, conforma o Sheikh Munir 
da mesquita de Lisboa. No mes-
mo diapasão, Adalberto Coelho 
Alves, escritor e arabista, acresce 
que “radicalismo, o rigorismo 
e o extremismo islâmico é um 
fenómeno que, como em todas 
as religiões, tem os seus fluxos 
e refluxos, consoante as épocas, 
circunstâncias e os contextos his-
tóricos. Tal o cristianismo, com 

a inquisição, até ao judaísmo, 
como a violência após os acordos 
de Oslo entre a OLP e Israel”

Evidências de recurso

Os teóricos do fundamentalis-
mo terrorista islâmico justificam 
os seus actos belicistas como 
reacção às cruzadas cristãs, que, 
segundo eles, foram motivadas 
pelo livro de Deuteronômio 20: 
17– 19, que refere (em resumo) 
que: “Quando te aproximares 
duma cidade, ofereça a paz. (…) 
se ela não fizer paz contigo, e 
não te abrir as portas, então a 
sitiarás. (…) e O Senhor teu 
Deus a dará em mão; e todos 
do sexo masculino que houver 
passareis o fio de espada. Mas 
as mulheres e as crianças (…) 
tomarás para ti; e desfrutarás 
do despojo dos teus inimigos 
que o Senhor teu Deus te dá por 

herança, não deixarás com vida 
tudo o que tem fôlego.” Sobre 
esta passagem bíblica, são feitas 
interpretações literais e desfasa-
das no tempo, época e contexto.

Diogo Schelp, in Veja, 7–9–
2011, aprecia deste modo: “Opi-
niões e actos de pessoas movidas 
por motivos extremistas, estúpi-
dos, associados ao oportunismo, 
ao preconceito e à intolerância 
bastam para afectar e alterar o cur-
so da história. O fundamentalismo 
islâmico, definido como sendo 
uma visão e acção totalitária, 
conservadora e retrógrada (…), é 
alimentado por lideranças confes-
sionais de visão estreita, mas efi-
cientes em atrair massas (…) para 
o radicalismo religioso (…) de 
interpretação radical e literal dos 
textos islâmicos sagrados. (…) 
outros ainda opinam que o fun-
damentalismo moderno renasceu 
após o Egipto perder a guerra com 

Israel em 1967. Tudo por essa der-
rota haver exposto à humilhação o 
nacionalismo árabe de Nasser. Aí 
foi reactivada a Irmandade Muçul-
mana com Sayd Qutb à cabeça.”.

O fundamentalismo ganhou 
novo ímpeto, em 1979, aquando 
do derrube do Xá Reza Pahlevi do 
Irão, e se instalou um estado islâ-
mico dirigido por ayattolahs, com 
Khomeiny à frente. De seguida, 
ocorreu a invasão e a ocupação 
do Afeganistão pela ex–URSS. 
Este acto soviético foi tido como 
que a primeira ocupação militar de 
um estado islâmico independente 
desde o fim da II Guerra Mun-
dial. Isto atraiu fundamentalistas 
para uma “cruzada com o fim de 
expulsar os “infiéis” deste país 
islâmico. Esta operação atraiu 
Osama Bin Laden, multimilioná-
rio saudita, que com a Al Qaeda 
se envolveu por via dos “mudjayi-
dins” nesse conflito, fortemente 

Cabo Delgado – gás com sangue, barbárie e mortes

Evidências, evidentes, evidenciadas e evidenciantes
•	 “Todas	as	verdades	são	evidentes	de	perceber,	depois	de	evidenciadas;	o	problema	é	descobrir	as	evidências.”	– Galileu Galilei (1564–1642)

MATSAMBANE  KUPHANE
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financiado pelos americanos. 
Curiosamente, este Bin Laden, 
aquando da invasão do Kuwait, os 
americanos (até aí, seus aliados), 
usaram o território saudita para 
combaterem o Iraque, tendo este 
comparado o tal com as Cruzadas 
de há 1000 anos atrás. Esse posi-
cionamento levou aos atentados 
de 11 de Setembro de 2001.”.

Evidências demonstrativas (que 
provam sem deixar lugar às 

dúvidas)

O Savana, 11– 05–2020 (so-
bre com um futuro incerto), 
porque em Cabo Delgado se 
vive tanta incerteza, se lê: “Dois 
anos e meio depois do começo 
da insurgência (que hoje é tipi-
ficado de terrorismo), em Cabo 
Delgado, (…), as Forças de 
Defesa e Segurança ainda não 
conseguiram refrear a revolta 

que já deixou, pelo menos, 1100 
mortos, segundo dados actu-
alizados (…), só em Abril, os 
insurgentes atacaram 18 aldeias 
(…) oito das quais em apenas 
dois dias, nos distritos de Mui-
dumbe e Quissanga, cujas sedes, 
incluindo Mocímboa da Praia, 
já tinham sido capturadas pelos 
insurgentes em finais de Março. 

Os insurgentes continuam a 
se deslocar entre o Sul e o Norte 
de Quissanga, destruindo e de-
capitando pessoas. (…) Quando 
voltaram a atacar Mocímboa da 
Praia, forçaram uma nova vaga 
de deslocados.”. Acrescenta o 
mesmo Savana: “Nós fomos 
bem atacados”, disse Martins 
Ninta, um professor de 42 anos, 
que acentua “bem atacados” 
para expressar a forma severa do 
ataque, aquando da invasão à vila 
de Quissanga, onde era docente 
e se preocupa com a “guerra in-

visível” (…) “Nós fugimos, nos 
antecipando, para os mangais, 
nas proximidades da praia. Daí, 
cada um se arranjava, uns fugiam 
para o Ibo, outros para as Quirim-
bas, outros, com possibilidade 
de barco, para Pemba.(…) Não 
estamos em paz (…) Há uma 
situação muito complicada.”.

D. Luiz Fernando Lisboa, 
Bispo de Pemba, Savana, 19–
06–2020, testemunha:”Não te-
mos ido aos distritos onde há 
ataques, porque não há passagem 
(…) devido à intensidade dos 
conflitos (…) fiz um esforço 
de tirar os nossos missionários, 
porque (…) saíram as pessoas 
das instituições públicas, dos 
hospitais, escolas, etc.; saíram as 
autoridades, saíram os próprios 
administradores (…), saíram as 
ONG’S; (…) por fim só estavam 
sobrando os missionários. (…) 
devido ao aprofundamento dos 
ataques, às tácticas diferentes 
que começaram a usar, então, 
também, tivemos que tirar os 
missionários. (…) Como posso 
aceitar que eles estejam fragi-
lizados, se continuam a atacar? 
Como posso aceitar que estejam 
acossados, se continuam a raptar 
jovens e adolescentes? (…) As 
FDS reforçaram as suas tropas, 
porém, os atacantes mudaram 
as tácticas e, infelizmente, têm 
sido muito efectivas (…). “

 Evidências presuntivas (do que 
altamente provável)

Face ao espectacularismo e à 
perícia operacional e operativa 
dos ataques terroristas, o que 
se estará a passar? O poder de 
força destes se sustenta em apoio 
externo bélico provindo de onde? 
O nível alto de operacionalidade 
e capacidade de mobilidade será 
suportado a partir de onde e de 
quem? A sua acção será que 
obedece a um estudo antecipado 
da topografia da província, assim 
como da sua instalação, será em 
locais de difícil acesso ou com 
protecção efectiva? Estarão os 
terroristas sendo alimentados por 
fontes informativas internas, para 
a sua operacionalidade? Estarão 
estas forças sendo apoiadas por 
algum Estado, organização, 
associação terrorista? Ou será 
devido os interesses comerciais 

obscuros de eventualmente al-
guns países interessados em fazer 
fracassar os projectos de gás do 
Rovuma para seu proveito, evi-
tando a concorrência no mercado 
mundial deste hidrocarboneto? 
Não será por estas razões que 
estrategicamente estão tentando 
bloquear a utilização das vias 
que chegam até Palma por via 
terrestre para os fins logísticos 
em Palma? Perturbando a via 
de Pemba, Ancuabe, Quissanga, 
Macomia e Mocímboa da Praia 
não iriam afectar os insumos e o 
fluxo de equipamentos, materiais 
e a circulação de pessoas nes-
sas vias para a zona futuras de 
exploração do gás do Rovuma? 
Não serão estratégias de razão e 
justificativas económico-estraté-
gicas para paralisar os projectos 
de gás no norte da província?

 Não pretenderão criar a ideia 
de que a utilização da via terrestre 
é perigosa? Ao tentarem atacar 
o Ibo não estarão a dar a ideia 
de que pretendem ou podem 
controlar a costa? (vide, J. Ve-
loso, in Savana, 26–06–2020.). 

Para este caso nacional, os 
serviços de Inteligência nacio-
nais são chamados a tomarem 
papel activo. Estes deverão, 
com os seus meios, técnicas 
operacionais e operativas, pes-
quisar, coligir, tratar e produzir 
apreciações analíticas sobre os 
sinais, indícios e recomendações 
procedimentais activas, reactivas 
perante às ameaças. Tudo quanto 
o fizerem deverá o ser no sentido 
da salvaguarda da independência 
e dos interesses nacionais, como 
da segurança interna e externa do 
Estado (para contrapor os actos 
de agressão, o crime organizado, 
a espionagem, o terrorismo de 
entre outras acções subversivas 
e agressivas afins). Isto tendo 
em conta, segundo Francisco 
Bordalo (2007), “os terroris-
tas estão sempre na vanguar-
da, as medidas que se tomam 
são efectivamente reactivas. 

Há que se ter em conta o 
poder criativo e mutacional dos 
terroristas”. As suas caracte-
rísticas polimórficas e impre-
visíveis exigem dos serviços 
de inteligência, seriedade e 
empenho decisivos, precavendo 
e prevenindo a derrapagem se-
curitária e securatista do Estado. 

Aqui, o conceito de ameaça 
externa, de natureza transnacio-
nal, deve ser entendido também 
pelas acções desenvolvidas no 
interior do país (espaço físico do 
território nacional), com causa, 
origem e programação externa. 
As acções de inteligência per-
mitem a profilaxia atempada 
e contingencial dos riscos. A 
Defesa Nacional é a actividade 
do Estado, das instituições e dos 
cidadãos para a garantia da ordem 
constitucional, a integridade, 
segurança do território nacional 
contra actos de agressão, invasão 
e as ameaças externas, como pa-
rece ser o caso de Cabo Delgado.

Evidências referenciais (de 
interesse político– estratégico)

O país, com os seus Ser-
viços de Inteligência, deveria 
com todas as técnicas, métodos 
e procedimentos conformais, 
com acções de seguimento, in-
filtração, recrutamento, escutas, 
vigilância, construir bases de 
dados que criem um acervo in-
formativo de utilidade defensiva.

Paula Serra, in Visão, 13–02–
2003, escreveu: “segundo fontes 
do SIEDM, Langley (sede da CIA 
na Virgínia, EUA) deixou claro ao 
Governo de Lisboa, que quer ter 
informações de “alta qualidade” 
sobre (…) a África”portuguesa”, 
em particular sobre Moçambique. 
No caso de Moçambique, os 
norte-americanos estão muito 
interessados na possibilidade 
de este país se tornar num san-
tuário da Al–Qaeda, dadas as 
fortes influências naquele país, 
conhecidas as facilidades e movi-
mentos tradicionais das relações 
culturais e financeiras deste país 
com a Índia e o Paquistão, que 
suscitam preocupação, o que 
deixa apreensivos os americanos. 
As informações sobre isto são 
escassas, somente as disponíveis 
na internet.”. É de bastante inte-
resse esta referência para o drama 
que se vive em Cabo Delgado.

No caso de Cabo Delgado, 
há no terrorismo a questão da 
simetria, entendida como o 
combate com armas de igual ca-
pacidade de fogo, e a dissimetria 
que é a procura pelo beligerante 
de superioridade bélica, para 
obter eficiência e a eficácia.

Cabo Delgado – gás com sangue, barbárie e mortes

Evidências, evidentes, evidenciadas e evidenciantes
•	 “Todas	as	verdades	são	evidentes	de	perceber,	depois	de	evidenciadas;	o	problema	é	descobrir	as	evidências.”	– Galileu Galilei (1564–1642)
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O uso de terminais tecnológicos de acesso aos conteú-
dos académicos, como telemóveis inteligentes, computadores 
de mesa e, no caso vertente, computadores portáteis (Lap-
tops), a par do acesso à internet de qualidade, constituem se-
gundo o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional, Gabriel Salimo, factores importantes 
para a inserção e afirmação dos estudantes na Era Digital.

Este posicionamen-
to foi defendido 
recentemente, em 
Maputo, durante a 
cerimónia de Lan-

çamento do Programa “Um Es-
tudante, Um Laptop”, resultante  
da parceria estabelecida entre o 
Ministério da Ciência e Tecno-
logia, Ensino Superior e Técni-
co Profissional (MCTESTP) e a 
empresa BDQ Mobile, Limitada.

Trata-se de uma  Parceria 
Público Privada (PPP) que  visa 
facilitar o acesso de equipamen-
to tecnológico aos estudantes 
dos subsistemas dos Ensinos 
Superior e Técnico Profissional, 
sendo que apesar desta iniciati-
va em específico ser direcciona-

do aos estudantes, os serviços 
e produtos disponibilizados da 
área de comunicações e tec-
nologias, poderá ser adquiri-
do pela sociedade em geral.

Segundo o ministro Sali-
mo, na actualidade, caracte-
rizada por uma Sociedade de 
Informação e Conhecimento, a 
disponibilidade e uso eficiente 
das Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação (TIC) nos 
Processos de Ensino e Apren-
dizagem é incontornável em 
qualquer subsistema de ensino.

É neste conexto que o go-
vernante exorta a todas Ins-
tituições de Ensino Superior 
(IES) e Instituições de Ensino 
Técnico Profissional (IETP), 

entre públicas, semi-públicas e 
privadas, à fazerem uso desta 
oportunidade, para adquirirem 
computadores portáteis para 
os seus estudantes e respecti-
vas comunidades académicas 
a preço não comerciais e bas-

tantes favoráveis, relativamen-
te aos praticados no mercado.

Na ocasião, o ministro ex-
plicou que no âmbito da opera-
cionalização do memorando, a 
BDQ Mobile, Limitada já inci-
tou contactos com a banca co-

mercial nacional para abertura 
de uma linha de financiamento 
bonificado à estudantes para 
aquisição deste computador 
portátil (Laptop) de marca mo-
çambicana “BDQ”, cujo valor 
rondará entre 15.000,00Mts à 
20.000,00Mts, a ser pago num 
período  de 18 à 24 meses.

Aliás, esta oportunidade 
criada pelo Programa “Um Es-
tudante, Um Laptop”, vai con-
tribuir, igualmente, de imediato, 
para os esforços nacionais de 
continuidade dos Processos de 
Ensino e Aprendizagem através 
de plataformas electrónicas, no 
contexto da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19).

Importa referi que, actu-
almente, nos subsistemas dos 
Ensinos Superior e Técnico 
Profissional existe um número 
potencial de 331.415 estudantes 
que podem fazer uso dos Laptop 
de marca “BDQ”, sendo 239.602 
do Ensino Superior e 91.813 do 
Ensino Técnico Profissional.

Inserção e afirmação de estudantes na Era Digital:

Ministro Salimo destaca o 
uso de terminais tecnológicos

ZoomJosé MatlhoMbe
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EXPRESSION OF INTEREST FOR
PROVISION OF CUSTOMS BROKERAGE SERVICES

Total E&P Mozambique Area 1, Lda (“TEPMA1”) is 
developing the Mozambique Liquefied Natural Gas (LNG) 
Project (“the LNG Project”) in the District of Palma, in 
Northern Mozambique.

Within the scope of the LNG Project, TEPMA1invites 
interested entities to submit an Expression of Interest for 
the following:

ll Provision of customs brokerage services “Despacho 
Aduaneiro” for the Import and export of equipment 
and materials for petroleum operations.

ll The services of duly registered customs brokerage 
agents, with demonstrated experience in operating 
in large scale projects, ample familiarity with special 
regimes applicable for petroleum activities.

The successful bidders shall manage TEPMA1 exports 
and imports clearance processes in country.  Will also 
coordinate the processes in country between TEPMA1 and 
other stakeholders in the customs clearance process.  

Interested companies shall take the following steps:

1. Register at TEPMA1 supplier database: 
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers 

2. Submit the Expression of Interest with the following 
documentation:

•l Company profile

•l Detailed description of similar services offered

•l Portfolio of Services and projects involved

•l Contact person (name, phone, & email) for receiving 
qualifications and commercial information.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, 
respondents shall provide details of the joint venture 
agreement.

Following receipt of Expressions of Interest, TEPMA1 may 
select companies for further pre-qualification. Submission 
of an Expression of Interest does not guarantee that a 
company will receive an invitation to tender.

The Expression of Interest with the subject EXPRESSION 
OF INTEREST FOR PROVISION OF CUSTOMS BROKERAGE 
SERVICES shall be submitted no later than 17:00 CAT of 20th  

July 2020, to the following Electronic address: TEPMA1.
ContractsMOZ@total.com 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO

Total E&P Mozambique Área 1, Lda (“TEPMA1”) está a desenvolver o 
Projecto de Gás Natural Liquefeito (“o Projecto de GNL”) no Distrito 
de Palma, no Norte de Moçambique

Dentro do escopo das atividades do Projecto de LNG a TEPMA1 
convida as empresas interessadas a apresentar uma Manifestação de 
Interesse para a prestação dos seguintes Serviços:

ll Prestação de serviços de despacho aduaneiro na importação 
e exportação de equipamentos e materiais para as operações 
petrolíferas.

ll Os serviços de despachante aduaneiros devidamente registados, 
com experiência demostrada na operação de projectos de 
larga escala, ampla familiaridade com os regimes especiais 
aplicáveis às atividades petrolíferas.

 Os concorrentes vencedores iram gerir os processos de desembaraço 
aduaneiro referente a importações e exportações da TEPMA1 no País. 
Também deverão coordenar os processos entre TEPMA1 e  ss vários 
intervenientes nos processos de desembaraço aduaneiro 

As empresas interessadas devem seguir os passos seguintes:

1. Registar-se na Base de Dados de Fornecedores da TEPMA1: 
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

2. Submeter a Manifestação de Interesse com a seguinte 
documentação:

•l Perfil da empresa

•l Copia da carteira Profissional de despachante(s)

•l Descrição detalhada dos serviços semelhantes prestados

•l Carteira de Projectos executados

•l Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para receber 
qualificações e informações comerciais.

Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por um consorcio, 
deverá ser acompanhada do contrato de consórcio que deverá definir 
os termos e condições do mesmo, o seu periodo de duração e a forma 
de participação dos respectivos membros.

Após a recepção da Manifestação de Interesse, a TEPMA1, poderá 
selecionar empresas para uma pré-qualificação adicional. A 
apresentação da Manifestação de Interesse não garante que a 
empresa seja convidada para o Concurso.

A Manifestação de Interesse com o assunto MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE 
ADUANEIRO deve ser submetida até às 17:00  CAT do dia 20 de Julho de 
2020, ao seguinte endereço electrónico: TEPMA1.ContractsMOZ@
total.com
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Em 45 anos de independência 

Servente evoluiu com o 
sistema de saúde

“Nos últimos 45 anos, os serviços de saúde em Moçambi-
que deram passos significativos não só no atendimento hospi-
talar, como na expansão da rede sanitária em consonância com 
a formação de todo um conjunto de profissionais da saúde, os 
mesmos que lideram no sector. As tecnologias de ponta, de que 
o sector foi apetrechado, com o fito de melhorar a assistência 
médica, facto que está a reduzir a busca de atendimento médi-
co na África do Sul”- considera Judith Filipe da Rocha, serven-
te reformada do Hospital Central de Maputo, acrescentando ser 
a geração de 1975 que gera todos os serviços de saúde no país.

A vida de Judith Fi-
lipe da Rocha, 
natural da Zam-
bézia, está prenhe 
de episódios da 

independência nacional. Diz 
ela que, em 1973, o seu esposo 
integrou-se no grupo dos com-
batentes, travando batalha con-
tra o colonialismo português na 
frente de Cabo Delgado e Niassa. 

Proclamada a Independên-
cia Nacional, Judith da Rocha 
recebeu ordens para pegar na 
sua criança, Beatriz Macário, 
na altura com apenas seis anos 
de idade, para tomar no Anta-
nove e rumar à cidade de Ma-
puto, ao encontro do seu esposo, 
o combatente Macário Tomé.

Em Maputo viveu sucessiva-
mente nos bairros do Alto-Maé, 
Summershield, Militar e Ma-
lhangalene, onde o processo de 
alienação da Administração do 
Património e Imobiliário do Esta-
do (APIE) permitiu-lhe adquirir 
na sua flat própria. “Recordo-me 
que, quando viajei de Queli-
mane a Maputo, estava cheia 

de medo, agarradinha a minha 
criança; trajava uma blusa flo-
reada, saia branca e sem sapato 
nem chinelos. A criança também 
andrajosa, igual à mãe chorou 
desde Quelimane até Maputo, 
porque tinha medo do carro que 
voa… risos…agente vem de lon-
ge”- recorda-se Judith da Rocha.

Em Maputo, viveu sucessiva-
mente nos bairros do Alto-Maé, 
Summershield, Militar e bairro 
da Malhangalene, onde o proces-
so de alienação da Administra-
ção do Património e Imobiliário 
do Estado (APIE), permitiu-lhe 
adquirir na sua própria flat. “Mas 
levar a minha filha para morar no 
prédio foi um trabalhão. Tinha 
medo de escadas, da varanda, da 
banheira e da pia. Levou tempo 
para ela se acostumar a vida da ci-
dade, questionando sempre pela 
sua enxada, para ir a machamba 
dela. Hoje ela tem 47 anos idade, 
é professora formada pela Uni-
versidade Pedagógica, graças ao 
hastear da bandeira nacional, que 
permitiu a nossa transferência 
de Michichine no distrito de Na-

macurra, para a capital do país.

… construiu a Avenida Joaquim 
Chissano - Hospital Geral da 

Machava

Judith Filipe da Rocha mi-
litou na Organização Nacional 
da Juventude Moçambicana 
(OJM) e fez parte do grupo de 
jovens que construiu a Avenida 
Joaquim Chissano, que parte da 
Praça da OMM até sensivelmen-
te o hospital Geral da Macha-
va. “Não tínhamos salário, mas 
todos os dias, faça chuva, faça 
sol e animados estávamos, pon-
tualmente no local de trabalho”.

Terminada a construção da 
avenida, seguiram-se os descar-
regamentos dos camiões de hor-
tícolas produzidos em  Chókwé, 
província de Gaza, para alimen-
tar os mercados da cidade de Ma-
puto. “O contrato também termi-
nou, mas uma amiga arrastou-me 
para o Hospital Central de Mapu-
to (HCM), onde eram recrutadas 
serventes para a maternidade. 
Dois anos depois (1986 à 1988) 
é que começamos a ter salá-
rio”- recorda-se a entrevistada.

Da Rocha observa que o 
hospital sempre tratou os seus 
pacientes de igual modo, re-
futando esta nota que a as-
sistência médica rege-se de 
ética e valores humanitários. 

“Não se pode dizer que no 
tempo colonial ou depois da in-
dependência a assistência hos-
pitalar sofreu mutações. Uma 
coisa é não ter unidades sani-
tárias suficientes, fármacos, 

meios e pessoal para respon-
der a demanda para uma po-
pulação que cresce a cada dia”.

“É pelo servente que se chega ao 
médico” - respeitem-nos 

Sobre o mau atendimento 
hospitalar focalizado na pessoa 
do servente, respondendo a ques-
tão, a entrevistada questionou, 
por exemplo, “se é possível vio-
lentar ou agredir verbalmente um 
doente debilitado ou em estado 
de coma”? E anota que “como 
médicos, também compromete-
mo-nos a respeitar os pacientes, 
os colegas, mas a sociedade é que 
não respeita os serventes. Mas é 
pela mão do servente que se ace-
de à assistência hospitalar. Exigi-
mos respeito e reconhecimento. 
Estamos na linha da frente, cor-
rendo todos riscos de contami-
nação. Também comovemo-nos, 
choramos com o estado clínico 
ou morte de um doente. Somos 
humanos, com sangue nas veias.”

Tendo acompanhado parti-
cularmente a evolução do HCM 
(1986-2020), a entrevistada re-
conhece que as condições de 
trabalho melhoraram bastante 
com a formação de cada vez 
mais médicos e enfermeiros mo-
çambicanos. Recordando que, 
em 1986, o sector tinha poucos 
profissionais de saúde. Numa 
enfermaria podia encontrar só 
um servente. Mas hoje pode 
encontrar uma equipa rotativa 
deles; especialistas em todos os 
sectores, enfermeiros e parteiras 
com o nível superior, graças a 
evolução do sistema ou a mas-
sificação do ensino em saúde, 
com universidades, faculda-
des, institutos médios e supe-
riores de formação em saúde, 
em todo o território nacional. 

SNS: crescimento acompanhado 
pela evolução tecnológica 

De acordo com ela, isso 
permitiu a formação de serven-
tes. Hoje, quase todos têm nível 
médio de escolaridade, aliás, é 
expressamente proibido “recru-
tar” serventes que não sabem ler 
nem escrever. O crescimento é 
acompanhado por uma evolução 
tecnológica que permite fazer 
tudo, o que o primeiro mundo 
faz, como é a Tomografia Axial 
Computorizada (TAC), Eco-
grafia, mamografia, para não 
falar do Centro de Investigação 

de Saúde da Manhiça, na pro-
víncia de Maputo, responsável 
por todo o tipo de estudos so-
bre malária e hoje da Covid-19. 

Aliás, são os jovens da ge-
ração de 1975, responsáveis 
pelo funcionamento e manu-
tenção de todo equipamento de 
ponta alocado a todas unidades 
sanitárias do país; que diaria-
mente disseminam medidas 
preventivas contra a Covid-19, 
pelas campanhas nacionais de 
vacinações, de despiste de HIV 
e Sida, tratamento de cólera, 
pulverização domiciliária, para 
a prevenção de pandemias. 

Segundo a entrevistada, a 
evolução dos serviços de saúde 
elevou o nível de adesão das 
campanhas de saúde pública, 
melhorando assim a qualida-
de de vida dos moçambicanos 
e “nós os pais desses médicos, 
enfermeiros e outros técnicos, 
sentimo-nos orgulhosos. E esse 
é o resultado do hastear da ban-
deira em 1975”- anota Judith 
da Rocha, para quem a presen-
ça de especialistas estrangei-
ros não é notória como foi no 
passado, porque Moçambique 
está a lutar pela melhoria e 
crescimento do sector da saúde.

Judith Filipe da Rocha é co-
nhecida no meio profissional de 
antiga combatente e ela explica 
que o nome surge pelo facto de 
só se sentar para tomar a sua 
refeição, depois de concluir as 
suas obrigações, “eu Judith Fili-
pe da Rocha, não tomo refeição 
antes de terminar o meu trabalho. 
Há períodos em que o trabalho é 
intenso, particularmente na mater-
nidade. Mas eu preferia concluir o 
trabalho, para depois comer algo 
sem interferência de tesouras, li-
gaduras… é saudável, a meu ver”.

Falando de 1974, o ano que 
antecede a independência na-
cional, da Rocha, ainda jovem, 
ouvia episódios de guerra con-
tados em surdina pelo marido, 
porque era proibido tocar nesses 
assuntos, que davam direito à 
cadeia. “Mas, esporadicamente, 
fomos ouvindo que os donos da 
terra estavam chegando e <nós 
vamo-nos embora e hão-de ficar 
a sofrer>- diziam os colonos. Mas 
nem percebíamos nada. Procla-
mada a Independência Nacional, 
os portugueses entraram em de-
bandada com trouxas correndo 
à Quelimane, abandonando suas 
cantinas, propriedades. Desapa-
receram de Michichine - Na-

GENUÍNA  MASSWANGANHE

Judith Filipe da Rocha, servente reformada do Hospital Central de Maputo
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As escolas reabrem para todos os níveis de ensino, de for-
ma faseada, dentro de dias no país, depois da interrupção 
em Março passado, como medida que tinha em vista o con-
trolo da propagação da Covid-19. No entanto, a Federação 
Moçambicana dos Transportes Rodoviários (FEMATRO) 
aponta que, se o Governo não adoptar medidas efectivas 
para aliviar os prejuízos somados pelo sector, desde a obriga-
toriedade de redução do número de passageiros exigidos até 
então, levando a redução da frota, a crise do transporte po-
derá agravar-se ainda mais, comprometendo até a vida dos 
estudantes, com destaque para as crianças, que podem estar 
sujeitas a longas filas nas paragens e terminais de “chapas”.  

A reabertura das es-
colas poderá acon-
tecer de forma fa-
seada, a exemplo 
de outros sectores 

da esfera social abrangidos pela 
retoma de actividades anunciada 
pelo Presidente da República.

Desde a implementação 
da medida de redução da lo-
tação nos transportes semi-
-colectivos de passageiros, a 
crise do transporte agravou-se 
nas capitais provinciais e não 
apenas, concorrendo para en-
chentes nas paragens e termi-
nais de transporte rodoviário. 

De acordo com Castigo 
Nhamane, presidente da FE-
MATRO, em entrevista ao 
Zambeze, perto de trinta por-
cento dos autocarros da fede-
ração interromperam as activi-
dades, alegando incapacidade 
de manutenção dos mesmos. 

Nhamane fez notar que, 
apesar de a federação ter soli-
citado intervenção do Governo 
para adopção de políticas que 
garantam a sustentabilidade 
das actividades, a resposta foi 

sempre negativa. No entanto, 
Nhamane aponta que os trans-
portadores estão a somar dí-
vidas junto de fornecedores 
de combustíveis, contribuindo 
na deficiente operacionaliza-
ção das actividades no geral.

“Estamos a ter mortes na-
turais, os operadores não con-
seguem abastecer, comprar 
baterias em alguns casos, entre 
outros serviços de manutenção 
de rotina. Passam três meses 
que solicitamos intervenção, 
apoio do Governo, mas não 
temos sequer uma resposta, 
no entanto, estamos a operar” 

Nhamane não tem dúvidas 
de que a situação venha a agra-
var-se nos próximos dias, com 
a reabertura das aulas no país, 
para além do facto do Presidente 
da República salientar a neces-
sidade de maior fiscalização dos 
transportes públicos para o cum-
primento da lotação exigida.  

“Não havendo reorganiza-
ção da parte do nosso minis-
tério, tal como ouvimos ser 
preciso que cada sector se or-
ganize, o regresso às aulas vai 

criar um caos, porque nós es-
tamos a cumprir com a lotação 
exigida, mas mesmo nas pa-
ragens não há distanciamento 
físico, há aglomerações nas pa-
ragens, sobretudo, quando che-
gam autocarros para carregar”.

Por outro lado, Nhamane 
sugere que a retoma das aulas 
seja acompanhada pelo au-
mento ligeiro da lotação até 
aqui exigida, dos actuais 50 
para 70 passageiros, e argu-
menta que não estaria longe 
da ideia de redução da lotação.  

“Um plano da parte da fede-
ração sem resposta daquilo que 
são as preocupações do sector 
pensamos que será difícil. Por-
tanto, vamos chamar as crian-
ças para ficarem mais tempo na 
rua, e uma atrás da outra sem 
o transporte, sobretudo, para o 
caso de crianças que vivem lon-
ge das terminais de transporte.”

MINEDH reconhece desafios no 
regresso às aulas

O regresso faseado, com 
as classes com exame a serem 
as primeiras, na primeira quin-
zena de Julho, enquadra-se no 
que Nyusi argumentou como 
necessidade de “evitar o colapso 
da economia”, devendo “refor-
mular cautelosamente as medi-
das” de prevenção da Covid-19.

A porta-voz do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, Gina Guibunda, reco-
nheceu, há dias, que as condições 
das escolas públicas serão um 
desafio para o regresso às aulas, 
indicando necessidade de um 
trabalho aturado para o efeito.

“Temos escolas sem água 
corrente, que recorrem a cis-
ternas, baldes ou tambores 
para a lavagem das mãos. Mas 

também não podemos nos es-
quecer que temos escolas que 
estão, por exemplo, debaixo de 
uma árvore ou em salas precá-
rias”, apontou a porta-voz do 
MINEDH, acrescentando que 
“mesmo em salas convencio-
nais, a quantidade de alunos, em 
condições normais, não pode 
ser a mesma caso cheguemos 
ao ponto de retoma das aulas”.

O ensino superior também 
reconhece desafios para o re-
gresso. A Universidade Eduardo 
Mondlane, por sinal a maior pú-
blica do país, aponta que poderá 
privilegiar um modelo híbrido, 
em que uma parte poderá ser 
presencial e outra a distância, 
enquanto reúnem-se condi-
ções de distanciamento social.

No entanto, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
reconhece a decisão de reto-
ma faseada do ensino como 
medida acertada, numa altu-
ra em que a situação já obri-
ga a retoma, incluindo ou-
tros sectores da sociedade.  

Os sectores da economia, 
turismo e educação são ape-
nas alguns orientados a reto-
mar suas actividades de for-
ma faseada, enquanto outros 
continuam ainda sem destino 
aparente, como reunião das 
igrejas, desporto, entre outros.

As autoridades da saúde não 
definem quando é que o país po-
derá atingir a fase do pico da do-
ença, no entanto, avançam que 
este estágio pode não acontecer 
em simultâneo, ou seja, será em 
locais e momentos diferentes, 
sem casos alarmantes comparan-
do com alguns pontos da região.

Avisa FEMATRO 

Reabertura das escolas vai 
colapsar sistema de transporte

LUÍS CUMBE

macurra e não tenho relatos 
de algumas acções de violência”.

É assim que aparece o Bo-
nifácio Gruveta Massamba pro-
movendo encontros com dife-
rentes grupos sociais, para falar 
dos contornos e das razões da 
luta armada de libertação nacio-
nal, mobilizando-os a estudarem 
para dominar a ciência e técnica; 
a produzirem para desenvolver 
Moçambique e ainda a serem 
vigilantes contra candongueiro, 
os xiconhocas, os inimigos do 
povo. “Era obrigatório ir a esco-
la, a alfabetização, o trabalhar 
na machamba, preparamos o 
desenvolvimento do país e, aci-

ma de tudo, a sermos vigilantes” 
– anota Judith Filipe da Rocha.

Saúde não pode fracas-
sar, vamos vencer a Covid-19

Para Judith da Rocha, o prin-
cípio da vigilância popular, para 
filtrar o inimigo, retorna hoje 
com a Covid-19. “Todos deve-
mos ser vigilantes contra aqueles 
que não observam as medidas 
preventivas. Cidadãos continuam 
circulando sem máscaras pro-
tectoras. Pergunto, será que não 
estamos a ser suficientemente 
comunicativos? A mensagem 
não chega?”questiona, preocu-
pada Judith Filipe da Rocha.

Segundo a entrevistada, os 

serviços de saúde não podem 
fracassar por conta de certos ci-
dadãos desatentos. “Vencer o 
coronavírus é uma ordem na-
cional e mundial. Vamos cum-
prir com as medidas preventi-
vas, a bem dos nossos filhos”.

Judith Filipe da Rocha é re-
formada do Serviço Nacional de 
Saúde desde 2017. “Reformei-
-me com um processo disciplinar 
limpo, não só pelos anos de ser-
viço, mas porque já não aguento. 
Dói-me coluna, dos membros 
superiores, mas fui contrata-
da, para cuidar de um paciente. 
Considero o trabalho muito leve 
e me faz bem”- disse a terminar. 
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Para imprimir maior dinamismo ao sector económico, 
compatibilizando a preservação da saúde pública com o 
relançamento da actividade económica, no actual contexto 
da pandemia do novo Coronavírus, no país, o ministro da 
Indústria e Comércio, conferiu posse, segunda-feira, 29 de 
Junho, em Maputo, a quatros novos delegados provinciais 
da Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE).

Trata-se de Arina 
Cuaneque, que 
passa a exercer 
as funções de 
delegada provin-

cial da INAE de Niassa, Egas 
Mazivila, empossado como 
delegado da INAE da cidade 
Maputo, Góxeny Chouane, 
delegado da província de Ma-
puto e Raúl Ajuda que passa 
a exercer as funções de de-
legado da INAE de Manica.

Na ocasião, Carlos Mes-
quita justificou que as me-
xidas se enquadram no pro-
cesso de rejuvenescimento 
institucional e visam imprimir 
maior dinâmica ao sector em 
face aos enormes desafios 
que o Pais enfrenta, parti-
cularmente neste momento 
caracterizado pela pande-
mia do novo Coronavírus.

“Temos vindo a tomar 
conhecimento, ao nível do 
território nacional, sobre a 
existência de vários aspec-
tos contraproducentes, desde 
a falsificação de prazos de 

produtos, por grupos organi-
zados, falta de obediência às 
regras básicas instituídas para 
questões que têm a ver com 
os riscos da saúde pública e 
pretendemos implementar as 
medidas emanadas, através 
do decreto presidencial, bem 
como os diplomas ministeriais 
em implementação face à Co-
vid-19”, disse o governante.

Por isso, indicou o minis-
tro, “decidimos trazer sangue 
novo para os pontos do País, 
onde estamos a notar algum 
relaxamento e falta de energia 
suficiente para levar a cabo os 
desafios que temos pela fren-
te, nomeadamente o combate 
ao contrabando de produtos, 
a concorrência desleal, co-
mercialização de produtos 
fora do prazo, o relançamen-
to da economia no contexto 
da Covid-19, entre outros”.

Abordado momentos após 
tomar posse, Egas Mazivila, 
novo delegado da INAE da ci-
dade de Maputo, disse que vai 
nortear a sua actuação com 

MIC confere posse a 
delegados provinciais da INAE

base na rigorosa aplicação 
da lei e, sobretudo, ser mais 
proactivo, com vista a alcan-
çar os resultados desejados.

“Temos que prestar muita 
atenção sobre a forma como 
os agentes económicos de-
vem encarar a situação da 
Covid-19. Temos, também, 
o desafio de interacção com 
os próprios agentes econó-
micos no que concerne aos 
produtos fora do prazo, hi-
giene, entre outros aspec-

tos”, indicou Egas Mazivila, 
destacando a necessidade do 
aprimoramento e profissiona-
lização dos recursos humanos 
para que possam actuar no 
terreno de forma efectiva.

Por sua vez, Raúl Aju-
da disse que vai apostar 
pela coesão na sua equipa 
de trabalho, promovendo 
o estudo aprofundado da 
legislação: “Quero que os 
inspectores tenham o domí-
nio da legislação, para que 

possam fazer a sua cabal 
interpretação no terreno, 
salvaguardando os direi-
tos dos agentes económicos 
na sua actuação”, frisou.

Refira-se que o Presiden-
te da República prorrogou 
pela terceira vez consecutiva 
o Estado de Emergência, ade-
quando de forma faseada al-
gumas medidas com impacto 
na economia do País, permi-
tindo que alguns sectores de 
actividade possam funcionar.

O Standard Bank 
adoptou, a par-
tir de 1 de Ju-
lho, um novo 
posicionamen-

to no mercado, assumindo-
-se como uma marca mais 
criativa, inovadora, curiosa 
e com um espírito empreen-
dedor, para ajudar a tornar 
possíveis os sonhos dos seus 
clientes e do público em geral.

A transformação estratégi-
ca do banco, cristalizada pela 
mudança do slogan “Seguindo 
em Frente” para “É Possível”, 
está alinhada ao pressuposto 
de se constituir num verdadei-
ro parceiro financeiro para os 

clientes, na identificação de no-
vas formas e soluções, visando 
a materialização dos sonhos.

Trata-se da demonstração 
do comprometimento do ban-
co no desenvolvimento socio-
económico do país, que eleva 
a inspiração dos moçambica-
nos, mesmo nos momentos de 
grandes desafios como a pan-
demia do novo coronavírus.

Pretende-se com esta mu-
dança de posicionamento, 
responder às expectativas do 
público, particularmente os 
clientes e colaboradores, so-
bre a marca, no âmbito da 
permanente preocupação em 
servi-los, cada vez melhor, de 

forma abrangente e integrada.
Consubstancia, igualmen-

te, a crença sobre o importan-
te papel que o Standard Bank 
tem vindo a desempenhar no 
processo de realização dos 
sonhos dos seus clientes, tra-
balhando, em conjunto, para 
ultrapassar qualquer obstá-
culo e encontrar soluções 
para problemas complexos.

Para o administrador de-
legado do banco, Chuma 
Nwokocha, esta mudança re-
sulta de um “processo bastan-
te intenso que se iniciou há 
cerca de dois anos e incluiu 
sessões de conversa com os 
clientes e colaboradores, para 
entender como eles perce-
bem a marca Standard Bank”.

Durante muito tempo, a 
marca Standard Bank prome-
tia “tornar o progresso real” 
e fazia isso através de vá-
rias acções socioeconómicas, 
que permitiram os clientes 
e o país seguirem em frente.

No entanto, segundo ex-
plicou, estas acções estavam 
muito centradas no banco, isto 
é, naquilo que entendia ser 
relevante: “Depois de ouvir 
os nossos clientes e colabo-
radores, percebemos que eles 
dão primazia aos seus sonhos 
e gostariam de ter um banco 
que os compreenda e esteja 
disponível. Querem um banco 
parceiro, que os ajude”, frisou.

Por isso, acrescentou Chu-
ma Nwokocha, a “promessa 
da marca passou a centrar-
-se, totalmente, no cliente 
e agora tem como foco en-
contrar novas formas de tor-
nar os sonhos possíveis”.

De “Seguindo em Frente” para “É Possível”
Standard Bank adopta novo Slogan
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Segundo a Fitch

Moçambique entre os 5 países 
com maior dívida em África

A agência de notação financeira Fitch Ratings dis-
se, hoje, que entre os cinco países com um maior rácio 
da dívida sobre o PIB na África subsaariana estão An-
gola, Cabo Verde e Moçambique, todos acima de 100%.

“A Fitch estima que o rá-
cio da dívida pública face ao 
PIB seja mais elevada no fi-
nal deste ano em Cabo Verde, 
com 157% do PIB, seguida 

da República do Congo, com 
115%, Moçambique, com 
113%, Zâmbia com 110% e 
Angola com 108%”, lê-se 
num relatório sobre as econo-

mias da África subsaariana.
No documento, envia-

do aos investidores e a que a 
Lusa teve acesso, os analistas 
da Fitch Ratings, detida pelos 
mesmos donos da consultora 
Fitch Solutions, dizem que a 
subida deste rácio desde 2012 
foi mais elevado na Zâmbia, 
onde subiu 86 pontos per-

centuais, seguido da Angola 
(82 pontos) e Moçambique, 
com 73 pontos percentuais.

“O peso da dívida para os 
governos da África subsaa-
riana está a subir a um ritmo 
mais rápido e para níveis mais 
elevados que outros mercados 
emergentes, evidenciando o 
risco de mais descidas no ‘ra-
ting’ e incumprimentos finan-
ceiros [‘defaults’, no original 
em inglês]”, lê-se na análise.

Os efeitos da propagação 
da pandemia de COVID-19 e 
o choque petrolífero “estão a 
ter um impacto severo na re-
gião”, escreve a Fitch, apon-
tando que “o PIB real deve 
cair 2,1%, em média, este ano, 
e os défices orçamentais deve-
rão alargar-se de 4,9%, no ano 
passado, para 7,4% este ano”.

A degradação das condi-
ções económicas destes paí-
ses, entre os quais se contam 
os lusófonos Angola, Cabo 

Verde e Moçambique, não 
começou com a pandemia, 
diz a Fitch Ratings, notan-
do que o agravamento das 
condições macroeconómicas 
está em curso há uma década 
e vai ser difícil de reverter.

Desde o início de Mar-
ço, a Fitch desceu o ‘rating’ 
de sete dos 19 países a que 
atribui uma opinião sobre a 
qualidade do crédito sobera-
no, “reflectindo quer a seve-
ridade do impacto do novo 
coronavírus, quer a limitada 
margem de resiliência dos pa-
íses depois da rápida subida 
da dívida, e devido a outras 
vulnerabilidades de crédito”.

A tendência, concluem, 
deverá manter-se: “O au-
mento do peso da dívida, o 
impacto do novo coronaví-
rus e o choque petrolífero 
apontam para mais pressão 
descendente nos ‘ratings’ dos 
países da África subsaariana”.

Províncias de Gaza e Tete

UE apoia resiliência ao clima e 
segurança alimentar 

A União Europeia (UE) contribui com 3 milhões de 
euros para fortalecer a resiliência de comunidades vulne-
ráveis e com insegurança alimentar e melhorar a capaci-
dade dos sistemas de protecção social, para melhor adap-
tação e resposta aos impactos das mudanças climáticas 
nas áreas propensas à seca nas províncias de Gaza e Tete.

O projecto, inti-
tulado Acção 
Pró-Resiliência 
( P R O - A C T ) 
em Moçam-

bique, será implementado em 
conjunto pelo Programa Mun-
dial para a Alimentação das 
Nações Unidas (PMA) e pela 
Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimen-
tação (FAO), por um período 
de três anos (2020 - 2022).

Moçambique é o terceiro 
país mais propenso a desastres 
climáticos em África, sofrendo 
secas, inundações, ciclones e 
tempestades tropicais. Com a 
crescente frequência e variabi-
lidade de choques relacionados 

à seca, as capacidades nacio-
nais e individuais de preparação 
para esses eventos e sua gestão 
precisam ser aperfeiçoadas.

O PRO-ACT, financiado 
pela UE, adoptará um modelo 
de financiamento baseado em 
previsões, que permite acções 
antecipadas para mitigação de 
desastres nos níveis da comu-
nidade e do governo, usando 
previsões sazonais e meteoro-
lógicas. Essas previsões serão 
vinculadas a planos de con-
tingência pré-determinados, 
a actores e instrumentos de fi-
nanciamento que serão usados 
para reduzir perdas e danos 
nos meios de vida de pessoas 
que enfrentam crescentes con-

dições climáticas extremas.
Alinhado a isso, o projecto 

se concentrará no fortalecimen-
to da resiliência dos pequenos 
agricultores aos impactos das 
mudanças climáticas, atra-
vés do aumento do acesso a 
bens duráveis, conhecimen-
to e informações climáticas. 
Além de promover a capaci-
dade institucional de alerta e 
resposta rápidos, eles podem 
ser usados em caso de futuros 
choques climáticos para aju-
dar durante seis meses 10.000 
pessoas afectadas por desastres.

Com o objectivo de melho-
rar a resiliência e a produtivida-
de dos pequenos agricultores, a 
FAO estabelecerá 40 escolas na 
machamba do camponês para 
beneficiar pelo menos 1.000 
famílias em Guijá e Mabalane, 
dois dos distritos mais propen-
sos à seca da província de Gaza.

 “A FAO liderará a imple-
mentação de actividades que 
visam aumentar a resiliência 
e a produtividade dos agricul-

tores, promovendo práticas 
agrícolas inteligentes em ter-
mos climáticos, melhorando a 
produção animal por meio de 
um melhor acesso a alimentos 
para animais e serviços de saú-
de animal e o uso de informa-
ções climáticas, especialmente 
para os agricultores. mulheres 
e jovens rurais ”, disse Her-
nâni Da Silva, representan-
te da FAO em Moçambique.

O PMA apoiará a resiliência 
institucional, ao desenvolver e 
testar sistemas de aviso prévio 
em áreas propensas à seca nas 
províncias de Tete e Gaza em 
comunidades seleccionadas 
mais afectadas pela insegurança 
alimentar. Priorizará populações 
vulneráveis: famílias chefiadas 
por crianças, famílias chefia-
das por mulheres com crianças, 
famílias chefiadas por indiví-
duos acamados, por idosos ou 
por pessoas com deficiência.

“Como os choques estão a 
tornar-se mais recorrentes na 
natureza, e há menos tempo 

para as pessoas afectadas se re-
cuperarem, é necessário fortale-
cer sua resiliência aos choques 
climáticos. Além disso, há um 
papel importante para as auto-
ridades do governo local apoia-
rem essas comunidades e sua 
resiliência, o que exige fortale-
cimento adicional da capacidade 
técnica ”, disse James Lattimer, 
Representante Interino do PMA.

Para implementar o projecto, 
o PMA está a trabalhar com o Ins-
tituto Nacional de Meteorologia 
(INAM), o Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades (INGC), 
o Secretariado Técnico de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
(SETSAN) e o Instituto Nacio-
nal de Acção Social (INAS) para 
aperfeiçoar a monitoria nacional 
de secas e capacidade de pre-
visão, desenvolver sistemas de 
aviso prévio e eventos causado-
res, bem como iniciar programas 
de protecção social sensíveis 
ao choque em coordenação 
com sistemas humanitários.
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Chiquinho Conde sai magoado 
do Vitória de Setúbal FC

CAN adiado para Janeiro 2022

Chiquinho Conde 
reagiu a notícia 
sobre a sua saí-
da do comando 
técnico do Vitó-

ria Futebol Clube, mostrando-
-se magoado pela forma como 
o processo foi conduzido pela 
direcção. Conde diz que o clu-
be não é obrigado a continuar 
com os seus serviços só por ser 
um símbolo dos “sadinos”, mas 
a forma como o processo foi 
conduzido o deixou magoado.

“Confesso que saio ma-
goado pela maneira como 
o processo foi conduzido, 
mostrando uma clara falta de 
respeito, para comigo e fun-
damentalmente pela minha 
equipa técnica, que grande 
parte dela foi comunicada pelo 
telefone”, disse Conde, comen-
tando na rede social Facebook.

O agora ex-treinador da 
equipa Sub-23 do Vitória 
de Setúbal destaca o traba-
lho feito nos últimos dois 
anos e o facto de ter promo-
vido jogadores para a equi-
pa principal dentre os quais 
o moçambicano Amâncio.

Conde termina a sua re-
acção agradecendo aos joga-
dores e todos aqueles que o 
acompanharam nos dois úl-
timos anos à frente da equi-
pa Sub-23 do Vitória FC.

De referir que o Vitoria 
FC informou hoje, em comu-
nicado, que Chiquinho Conde 
não continuará no comando da 
equipa de Sub-23 após o térmi-
no do vinculo de duas épocas, 
celebrado em 2018. O clube 
anunciou ainda que a futura 
equipa técnica será apresenta-
da brevemente. (LANCEMZ).

O Comité Executi-
vo da Confederação 
Africana de Futebol 
(CAF) decidiu adiar o 
Campeonato Africa-

no das Nações de 2021 para Janeiro 
de 2022 devido à pandemia da Co-
vid-19 que tem assolado o mundo.

A confidência foi feita, esta terça-
-feira, através de videoconferência pelo 
Presidente da CAF, Ahmad Ahmad, 
onde não avançou datas específicas 
para os jogos da fase final da compe-
tição e a remarcação dos jogos da fase 
de grupos de qualificação ao certame.

Quanto a Liga dos Campeões Afri-
canos será disputada no formato de “Fi-
nal Four” não tendo ainda sido decidido 
o local que vai acolher a competição, 
enquanto que a Copa da Confederação 

Africana será disputada no Marrocos. 
Quanto ao local de realização 

da “Final Four” da Liga dos Cam-
peões Africanos ainda não foi de-
terminado enquanto que a “Final 
Four” da Copa da Confederação 
Africana será disputada no Marrocos.

Outra decisão tomada pelo Comité 
Executivo da Confederação Africana 
de Futebol foi cancelar o CAN femi-
nino marcado para este ano e anun-
ciou o lançamento da Liga dos Cam-
peões de futebol feminino apesar de 
existirem poucos clubes profissionais 
de futebol feminino no continente 
considerado o berço da humanidade. 

O cronograma para a Liga dos 
Campeões Africanos 2020/2021 que 
contará com a participação do Costa do 
Sol não foi anunciado, (LANCEMZ)
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Atletas do boxe e vela qualificadas à Olimpíada 
de Tokyo beneficiam de Bolsa Olímpica

Três atletas qualificadas aos Jogos Olímpicos 
Tokyo 2020 beneficiaram de Bolsas Olímpicas atribu-
ídas pelo Comité Olímpico de Moçambique (COM), 
com vista a contribuir para melhorar preparação até 
a realização do maior evento desportivo do mundo.

Denise Parruque 
e Maria Ma-
chava da Vela 
e Alcinda Pan-
guana do Boxe 

são as atletas que assinaram a 
Bolsa Olímpica que tem iní-
cio esta segunda-feira e dura 
até 31 de Agosto de 2021.

O Secretário-geral do COM, 
Penalva Cézar, disse que a Bol-
sa Olímpica é de 750 dólares 
por mês e é paga a cada 4 meses, 
destacando ainda que a utiliza-
ção do dinheiro é da responsa-
bilidade da respectiva federação 

em coordenação com o COM.
“Esta bolsa é paga quadri-

mestralmente. Todos os qua-
tro meses vão receber valores 
correspondentes. Depois de 4 
meses é feita uma avaliação 
técnica. Temos que receber 
um relatório técnico que é es-
crito pelo treinador explican-
do aquilo que aconteceu nos 
4 meses e que é assinado pelo 
Presidente da Federação res-
pectiva. Quando estes relató-
rios são aprovados é pago outro 
quadrimestre, clarificou Cézar.

Penelva Cézar disse que 

baixar de nível competiti-
vo, não respeitar os princí-
pios da Carta Olímpica, não 
cumprimento do programa de 
competições, envolver-se no 
uso de substâncias proibidas 
ou a mudança de nacionali-
dade dos atletas são factores 
que levam a retirada da Bolsa.

As atletas qualificadas aos 
Jogos Olímpicos que agora bene-
ficiam da Bolsa Olímpica mos-
traram-se satisfeitas por receber 

esse apoio e garantem continuar 
com o trabalho já desenvolvido.

Denise Parruque disse que o 
apoio vai proporcionar melho-
res condições de treino no sen-
tido de não baixar de nível, que 
é uma das condicionantes para 
se retirar a Bolsa. Maria Ma-
chava destacou o trabalho em 
conjunto com a colega (Denise 
Parruque) como um dos pontos 
para alcançar bons resultados, 
mas confidenciou que o treina-

dor e o barco que usam não se 
encontram em Moçambique 
que torna difícil a preparação.   

Alcinda Panguana mostra-
-se feliz a trabalhar com seu 
treinador e garante que com 
ele pode alcançar melhores re-
sultados tal como os que con-
seguiu nos Jogos Africanos.  

De referir que os Jogos Olím-
picos de Tokyo 2020 foram adia-
dos para 2021 devido à pande-
mia da Covid-19. (LANCEMZ)
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Zambeze.info 
disponível

Caro leitor, o leito do Zambeze está 
cada vez mais navegável. Acompanhe, 
diariamente, as últimas notícias on line 
no seguinte endereço: www.zambeze.info

Timbila, esse som e tom enlouquecedor!

Instrumento tradicional 
moçambicano da famí-
lia dos xilofones, utiliza-
do originariamente pelo 
povo Chope, em Zavala, 

na província de Inhambane (sul 
de Moçambique). As primeiras 
referências à timbila aparecem 
em escritos portugueses do 
século XVI, no entanto, consi-

dera-se que a existência de tais 
instrumentos, na costa sudeste 
de África, tenha provavelmente 
surgido em resultado dos con-
tactos estabelecidos, durante o 
século X, com a actual Indo-
nésia, onde também se encon-
tram este tipo de instrumentos.

De referir que, em Mo-
çambique, há dois nomes para 

este modelo de idiofone: a 
timbila, originada no povo 
Chope e conhecida na provín-
cia de Inhambane (distritos 
de Zavala, Inharrime, Panda, 
Vilanculos, Homoine) e a va-
rimba (ou valimba), originada 
no povo Sena e conhecida nas 
províncias de Manica, Sofala 
e Tete (nos distritos de Chan-

Os atlas
A primeira actuação do conjunto ” Os Atlas ” – Junho de 1967 – num 
casamento na Associação Africana. Da esquerda: Beto, Tony, Aurélio Le 
Bom e …

gare, Moatize, Mutarara).
A timbila (plural de mbila 

= 1 lâmina de madeira) apre-
senta a sua particularidade nas 
massalas (ou “maçalas”), isto 
é, cabaças de vários tamanhos 
que funcionam como caixas de 
ressonância e que se encontram 
por baixo de cada lâmina de 
madeira. Cada lâmina possui 
um pequeno orifício pelo qual 
o som é transmitido até à caixa 
de ressonância (cabaça). Esta 
encontra-se fixa à lamina, atra-
vés de uma mistura de compo-
nentes naturais, como cera de 
abelha, terra e intestino animal. 
Os materiais com que se cons-
trói a mbila são fundamentais 
para lhe conferir o timbre típi-
co. A sua construção, uma arte 
transmitida de pais para filhos, 
demora perto de três meses e 
meio. A timbila é tocada com 
duas baquetas que na ponta 
possuem um anel de borracha. 
Para constituir uma orquestra 
de timbilas, são necessários vá-
rios tipos de mbilas que se dife-
renciam pelo número, tamanho 
(em comprimento e largura) e 
pelo tamanho das suas cabaças.  

 Em Zavala, os chefes tri-
bais, por tradição, reuniam 

as populações, em encontros 
designados msaho, para con-
fraternizarem, cantando e dan-
çando. Nesses encontros, rea-
lizavam-se actuações musicais 
e dançantes com timbilas, du-
rante as quais se escolhiam e se 
premiavam os melhores artis-
tas. Também se discutiam deta-
lhes relacionados com a cons-
truções daqueles instrumentos.

Actualmente, por altura 
da primavera, realiza-se um 
festival de timbilas, que re-
úne as melhores orquestras 
para apresentação e avaliação 
de novas composições musi-
cais. Cada uma das orquestras 
pode reunir até vinte músicos 
e apenas compor uma peça por 
ano, sempre a partir da ante-
rior, para que assim se man-
tenham as particularidades 
musicais de cada orquestra.

Dos seus vários intérpretes 
destaca-se Eduardo Durão e 
Venâncio Mbande. Salientam-
-se o trio Silita, que associa o 
som das timbila à voz femini-
na, e os grupos Timbila e Mu-
zimba, que estabelecem uma 
fusão entre os sons e ritmos 
tradicionais das timbila com 
os dos instrumentos modernos.

Conjuntos musicais da ex- Lourenço 
Marques e de Moçambique (1) Com a devida vénia

Comercial
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Vinte anos a lembrar 
Alberto Chissano

Escultor moçambicano, nascido em Janeiro de 1934, em 
Manjacaze. Órfão de pai desde o nascimento, foi educado pela 
mãe e pelos avós. A avó, uma curandeira famosa, ensinou-lhe a 
observar com atenção a natureza que o rodeava e transmitiu-
-lhe um vasto mundo simbólico que, de certa forma, influen-
ciou a sua arte. Outra das influências marcantes no seu traba-
lho é a cultura tradicional changana que conheceu de perto.

Exerceu um leque va-
riado de profissões, 
como guardador de 
rebanhos, aprendiz 
de alfaiate, emprega-

do doméstico, mineiro, militar e 
empregado do Núcleo de Arte de 
Maputo. Iniciou-se na arte de es-
culpir nos anos 60, a conselho do 
pintor Malangatana, e fez a sua 
primeira exposição em 1966. A 
madeira é o material que Alberto 
Chissano usava para as suas es-
culturas - algumas delas atingem 
cerca de três metros de altura. 

A tristeza, que caracterizava 
o escultor, está presente em todas 
as suas obras, como símbolo do 
sofrimento, da fome e da miséria.

Fez a sua primeira exposi-
ção em Portugal no ano de 1974, 
a que se seguiram outras nos 
anos 80. Foi bolseiro da Fun-
dação Calouste Gulbenkian no 
início da década de 80. Criou 
na sua própria casa a Fundação 
Alberto Chissano. Alberto Chis-
sano suicidou-se em Feverei-
ro de 1994, na sua residência.

Volvidos 45 anos após a independência, Moçambi-
que ainda enfrenta diversos desafios resultantes da ex-
periência colonial portuguesa e de possíveis falhas 
na construção de uma sociedade livre de toda e qual-
quer forma de exploração do homem pelo homem.

Para a escritora 
Paulina Chiziane, 
a sociedade mo-
çambicana ainda 
conserva traços 

notáveis do ambiente vivido no 
período colonial. “Vou dar um 
exemplo, de 1975 até 1980, na 
Avenida Julius Nyerere, eu via 
muitos negros a circularem. Eu 
tinha o prazer de me sentar num 
restaurante, eu negra, na Julius 
Nyerere. Hoje é muito difícil 
ver um negro num restauran-
te daquela Avenida”, Chiziane 
explicou que o facto deve-se 
ao estilo de vida e aos preços 
praticados nos estabelecimen-
tos situados ao longo da Ave-

nida Julius Nyerere e noutros 
pontos do país, que não condi-
zem com a realidade de grande 
parte da sociedade, o que con-
corre para uma situação seme-
lhante à política de segregação 
do regime colonial português.

Também conhecida pelas 
suas abordagens profundas nos 
assuntos sociais, Paulina Chi-
ziane fez uma análise crítica de 
Moçambique independente. A 
escritora defende que a menta-
lidade dos moçambicanos não 
está plenamente descoloniza-
da. “É muito complicado falar 
nisto. Temos uma independên-
cia, sim, mas ainda não tivemos 
tempo, como um povo, de des-

“Os moçambicanos ainda 
não estão descolonizados”

–Paulina Chiziane
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zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

colonizarmo-nos. Sobretudo a 
gente da minha geração”, disse.

Chiziane chama de des-
colonização ao processo de 
revalorização da identidade 
cultural moçambicana, que por 
muito tempo foi subalterniza-
da pela língua e outros valo-
res herdados do jugo colonial 
português. “Nós avaliamos os 
cidadãos pela fala. Dizemos, 
por exemplo, que alguém fala 

bem ou mal português, mas 
se ele falar, e bem, na sua lín-
gua materna, é desvalorizado, 
porquê?”, afirmou a escrito-
ra, acrescentando que os mo-
çambicanos devem-se engajar 
para redescobrir bem como se 
adaptar a sua própria realida-
de. “Conheço muitas pessoas 
que ainda não reconheceram 
que a língua tem a sua dinâmi-
ca própria e que deve ser falada 

de acordo com o desenvolvi-
mento da própria sociedade”.

São vários os outros aspec-
tos que mereceram a atenção 
de Paulina Chiziane, um dos 
quais foi a questão das reali-
zações do povo moçambicano 
durante os 45 anos da indepen-
dência. Entre tantos eventos em 
destaque, a escritora conside-
ra que a liberdade foi a maior 
conquista dos moçambicanos 
e que a mesma não pode ser 
vista como algo permanente. 
“Julgamos que a liberdade que 
foi conquistada em 25 de Junho 
é alguma coisa que veio e que 
ninguém nos tira, é mentira, li-
berdade que se deve preservar 
e se deve lutar por ela todos os 
dias”, sublinhou. Na ocasião, 
Paulina Chiziane explicou que 
a melhor forma de valorizar a 
liberdade e independência do 
povo moçambicano é a busca 
incessante pelo conhecimen-
to profundo das suas raízes. 

Paulina Chiziane iniciou a 
sua actividade literária em 1984, 
publicando textos na imprensa 
local. Tornou-se na primeira 
mulher a publicar um romance 
em Moçambique, em 1990, ano 
em que lançou “Balada de Amor 
ao Vento”, o seu primeiro livro.

É vencedora do prémio lite-
rário José Craveirinha, em 2003, 
com o seu romance “Niketche: 
uma história de Poligamia”.

Emanuel Banze
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Neutralizado suposto cabecilha 
de  assaltantes a mão armada

Detido em Manica, suposto assaltante a mão armada 
de residências e estabelecimentos comerciais, por sinal 
cabecilha de uma quadrilha composta por 4 elementos 
que se faziam passar por membros da PRM nesta provín-
cia, praticando as suas incursões nos bairros 25 de Junho, 
Nhamadjessa e Centro Hípico no centro da cidade de 
Chimoio. Foi possível apreender igualmente uma arma 
de fogo do tipo pistola, marca Norinco com 3 monições. 

A detenção ocor-
reu, esta segun-
da-feira, graças 
a denúncia dos 
populares após 

os meliantes protagonizarem 
um assalto a mão armada em 
várias residências na mesma 
noite no bairro Nhamadjessa 
na cidade de Chimoio, Capital 
da província de Manica, facto 
que suscitou a pronta inter-
venção da polícia da Repúbli-
ca de Moçambique no local. 

A presença policial resultou 
em tiroteios com os assaltantes, 
pois o cabecilha foi alvejado 
no membro inferior esquer-
do, no entanto 3 elementos da 
quadrilha colocaram-se em 
fuga, mas a PRM aprendeu na 
ocasião,não só uma arma de 

fogo que normalmente com-
porta 15 munições, apenas 
restaram 3 em resultado de 
troca de tiros, como também 
um computador portátil e uma 
tela plasma de 42 polegadas. 

O chefe das Relações Pú-
blicas no comando provincial 
da PRM em Manica, Mário 
Arnança, disse que se trata de 
uma quadrilha bastante procu-
rada pela polícia em várias su-
bunidades policial da cidade de 
Chimoio, por perpetrar vários 
assaltos a mão armada, acções 
que colocam em causa a ordem 
e tranquilidade públicas ao ní-
vel da província de Manica. 

“Graças a colaboração da 
comunidade foi possível locali-
zar este grupo e foram activa-
das linhas operativas no sentido 

de neutralizar esta quadrilha, 
infelizmente no acto de aborda-
gem houve trocas de tiros e três 
puseram-se em fuga e um foi 
alvejado no membro inferior 
esquerdo como forma de imo-
biliza-lo, portanto, já fora la-
vrados os respectivos autos e as 
linhas operativas já foram ac-
tivadas com vista a neutralizar 
os restantes componentes da 

quadrilha”, afirmou Arnança. 
O gráfico da onda de crimi-

nalidade que envolve indivídu-
os que portam armas de fogo 
e que se fazem passar pelos 
membros da PRM na provín-
cia de Manica tende a crescer 
nos últimos tempos nesta par-
cela do país, tratando-se do 
terceiros caso do género que 
o Zambeze reporta em menos 
de dois meses, pretende-se co-
nhecer a falha no seio da po-
lícia, ao que Mário Arnança 
responde nos seguintes moldes:

“Não está a falhar nada, 
estamos a mostrar bravura, es-
tamos a mostrar de facto que 
há colaboração com a comu-
nidade. A apreensão dessas 
armas mostra de facto que 
se está a desencadear a sua 
operação com vista a neu-
tralizar, retirar as armas nas 
mãos dos meliantes e colocar 
esses meliantes na barra da 
justiça”, respondeu Arnança. 

O chefe do departamen-
to das Relações Públicas, no 
comando provincial da PRM 
em Manica, Mário Arnança 
aproveitou a ocasião para ape-
lar a população que a prática 
de crimes não compensa, pois 
são chamados a praticar acti-

vidades honestas em termos 
legais, ao contrário, a popula-
ção deve colaborar com a PRM 
na denúncia de possíveis ca-
sos criminais na comunidade. 

Neste momento, o cidadão 
alvejado pela polícia encontra-
-se sob cuidados médicos no 
hospital provincial de Chimoio, 
em que a directora clínica desta 
maior unidade sanitária ao nível 
da província de Manica, Nilma 
Hassane confirma a entrada 
deste paciente que no momento 
se encontra na sala de reanima-
ção neste estabelecimento, po-
rém o estado clínico do pacien-
te encontra-se fora do perigo. 

“O paciente está estável, 
em princípio está fora do pe-
rigo, ele teve uma ferida por 
arma de fogo na perna esquer-
da, tem uma fratura exposta em 
termos clínicos, mas o prog-
nóstico ainda é reservado, por-
que ainda está em observação, 
mas neste momento está fora 
de perigo, porque já foi avalia-
do pela equipe de ortopedia e 
pela equipe de cirurgia, a bala 
causou um orifício de entra-
da e saída”, confirmou Nilma 
Hassane, directora clínica do 
hospital provincial de Chimoio.

KELLY MWENDA


