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Alegado autor da tentativa de assassinato de Agostinho Vuma 

Salimo está ou não detido?
“Salimo, Salimo, o que eu te fiz!” Foram estas as supostas pa-

lavras pronunciadas pelo presidente da Confederação Moçam-
bicana das Associações Económica, Agostinho Vuma, no mo-
mento em que estava a ser baleado, no passado sábado, à saída 
do seu escritório, localizado na Avenida Josina Machel da baixa 
da cidade de Maputo. Fontes garantiram que tal Salimo é agen-
te da Polícia da República de Moçambique, afecto ao Serviço 
Nacional de Investigação Criminal e está encarcerado na BO. 

Enquanto o esta-
do de saúde de 
Agostinho Vuma, 
internado no Ins-
tituto de Coração, 

é tido como estável, as auto-
ridades nacionais desdobram-
-se para esclarecer as circuns-
tâncias em que ele foi baleado 
bem como os autores do crime. 
Há um nome que vem a baile, 
aliás é um nome bastante co-
nhecido nos meandros da po-
lícia, particularmente no crime 
organizado e tem antecedentes. 

“Esse é nosso colega e 
foi detido ontem”, disse em 
anonimato, na passada terça-
-feira, um agente da PRM 
a nossa redacção tendo re-
ferido um tal de Salimo.

Entretanto, o porta-voz do 
Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal (SERNIC), 
Leonardo Simbine, em contac-
to com o nosso jornal, na tar-
de da última terça-feira, disse 
que não sabia da detenção de 
Salimo tendo apenas acom-

panhado pelas redes sociais.
“O que posso dizer é que 

não confirmo essa informa-
ção. Eu também não sou alheio 
às redes sociais e foi dessa 
maneira que acompanhei. A 
SERNIC não tem nenhuma 
informação”, disse Leonardo 
Simbine, sem dar mais detalhes.

Mas afinal quem é esse Salimo?

Ao que o nosso semaná-
rio apurou, Salimo Ibraimo 
é irmão do Momed Ibraimo, 
brutalmente assassinado, a 
tiro, na madrugada do dia 06 
de Janeiro de 2017, em fren-
te à casa nocturna Matchedje.

Momed Ibraimo era agen-
te da Polícia de Investigação 
Criminal (PIC), agora Sernic, 
afecto ao Departamento de Bus-
cas. Killer Bean, como era co-
mummente conhecido Momed 
Ibraimo, passeava a sua classe 
no distrito Municipal Ka Ma-
vota, especialmente no bairro 
das Mahotas. Por aquelas ban-

das é descrito como ostentador.
Killer Bean era amigo 

do também finado agente da 
PIC, conhecido principal-
mente pela alcunha de Valdo.

Quem é Valdo?

Valdo é alcunha de um 
agente da Polícia de Investiga-
ção Criminal que esteve afecto 
a uma das esquadras da cida-
de de Maputo, segundo ele, 
a 14ª. Na verdade, é um cos-
tume e talvez mesmo cultura, 

principalmente dos agentes 
da PIC, usar alcunhas e nun-
ca os seus verdadeiros nomes.

Este agente portava sempre 
uma arma de fogo do tipo pistola 
(fora daquela com a qual traba-
lhava), sobre a qual rareiam cer-
tezas sobre a sua proveniência.

O ZAMBEZE soube de fon-
tes muito próximas do finado que 

o mesmo teria feito pelo menos 
três disparos nas comemorações 
da transição de 2015 para 2016.  

Valdo encontrou a morte no 
dia 19 de Fevereiro de 2016, 
baleado por também agentes 
da PIC, quando tentava encetar 
uma fuga, mesmo algemado.

Ora, o finado teria, dias antes 
de encontrar a morte, com recur-
so a uma arma de fogo do tipo 
pistola (supracitada) dirigido um 
assalto frustrado, algures no su-
búrbio da cidade de Maputo. Na 

ocasião, o Valdo deixou cair a sua 
carteira profissional que acabou 
facilitando a sua identificação. 

Informações recolhidas 
pela nossa equipa de reporta-
gem apontam que Valdo teria 
recebido informações do Killer 
Bean sobre a alegada ‘bolada’ 
do assalto que acabou frustrado.

Após a sua detenção, mesmo 

duramente pressionado pelos 
seus colegas, o jovem de aparên-
cia de idade entre os 28 e 30 anos, 
teria recusado entregar a arma. 
Depois de alguns dias de pres-
são, ele concordou em ir a sua 
casa para entregar tal arma. Só 
que, ao chegar a casa, enquanto 
seus colegas reviravam tudo pela 
casa, mesmo algemado tentou 
encetar uma fuga, tendo termina-
do crivado de balas pelas costas.

A nossa equipa de repor-
tagem soube, na altura, de 
fontes muito próximas do 
morto que ele na verdade se 
chamava Florêncio Macamo.

Ligações perigosas

É neste mundo de crimi-
nalidade que também vive o 
alegado atirador contra Agosti-
nho Vuma. O Zambeze soube 
de fontes próxima que Salimo 
tem, também, prestado alguns 
serviços de segurança priva-
da há algumas personalidades 
nacionais. Aliás, o facto de no 
momento do baleamento ter 
mencionado o nome de Sali-
mo é uma prova inequívoca de 
que o conhecia pessoalmente.

Os próximos dias vão ser 
determinantes para aferir o grau 
de culpabilidade de Salimo bem 
como o seu envolvimento em 
esquemas de crime tal como 
sucede com muitos dos agentes 
da SERNIC que nem o próprio 
comando consegue controlar.

A Polícia da República de Moçambique (PRM), em co-
ordenação com outras instituições do Estado, deteve, na 
semana de 04 a 10 de Julho corrente, 129 pessoas e apre-
endeu 4 viaturas por violarem o estado de emergência. Es-
tas detenções estão inseridas nas várias actividades desen-
volvidas pelo estado visando a garantia do cumprimento 
das medidas administrativas, para a prevenção e conten-
ção da propagação ao da pandemia da Covid-19 no país. 

De acordo com 
o Coman-
do Geral da 
PRM, foram 
detidos no dia 

6 do corrente mês, no Dis-
trito da Moamba na provín-
cia de Maputo, 7 indivídu-
os indiciados na prática do 
crime de roubo com recurso 

a arma de fogo, de uma via-
tura de marca Toyota Dyna 
e 573.600,00 meticais per-
tencentes a um cidadão de 
nacionalidade paquistanesa.

Ainda na mesma semana 
em análise, a PRM aprendeu 
no bairro Ndlavela, no mu-
nicípio da Matola, uma arma 
de fogo do tipo semi-automá-

tica, abandonada por indiví-
duos não identificados num 
contentor de lixo, quando 
se aperceberam da presença 
da patrulha policial no local. 

Já na província de Ma-
nica, no Centro do país, se-
gundo o Comando Geral da 
PRM, foram detidos dois 
cidadãos de nacionalidade 
moçambicana que respondem 
pelos nomes de A. Marques 
e A. Lucas, de 33 e 49 anos 
de idade, respectivamente, 
indiciados na prática do cri-
me de roubo de 37.250 Dó-
lares Americanos, do Fundo 
Nacional de Estrada. Deste 
valor, de acordo com a PRM, 
foram recuperados apenas 

9.800 Dólares, graças às di-
ligências efectuadas no local.

No geral, durante a sema-
na de 4 a 10 de Julho, a PRM 
registou 115 delitos contra 
113 do igual período do ano 
transacto, havendo um ligei-
ro incremento em dois casos. 
Segundo a fonte, o desem-
penho policial situou-se em 
90% mercê do esclarecimento 
de 103 casos dos 115 crimes 
registados, contra 83% da 
operatividade obtida em igual 
período comparativo de 2019.

Relativamente à tipologia 
criminal, segundo a PRM, 
durante o período em análise, 
os crimes contra pessoas e pa-
trimónio dominaram o pano-

rama criminal do país com 24 
e 65 casos, respectivamente.

No que diz respeito a 
acidentes de viação e suas 
consequências, no período 
em análise, de acordo com o 
Comando Geral, foram regis-
tados 11 acidentes de viação 
relevantes, contra 25 do igual 
período do ano passado. Dos 
11 casos registados, o desta-
que vai para 7 atropelamentos 
e 2 despistes e capotamento.

Estes acidentes resultaram 
em 11 mortos contra 30 do 
ano passado, 5 feridos graves, 
8 feridos ligeiros para além 
de danos materiais avulta-
dos resultantes dos sinistros.

Estado de emergência 

PRM deteve 129 pessoas por desobediência

Constantino Novela

Salimo Ibraimo e seu falecido irmão Momed Ibraimo (Killer Bean)
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Distrito de Gondola 

Junta Militar volta a criar terror 
Supostos homens armados pertencentes a autoproclamada 

Junta Militar da Renamo vandalizaram e saquearam, na pas-
sada terça-feira, a zona e o centro de saúde de Chipindaumue, 
posto administrativo de Amatongas, distrito de Gondola, em 
Manica, centro do país, sem causar danos humanos, porém re-
colheram parte de Kits de material médico-cirúrgico e medica-
mentos essenciais (US), inclusive 98 frascos de anti-retrovirais.

O terror come-
çou por volta 
da meia noite 
desta terça-
-feira em que 5 

homens fortemente armados, 
trajados de uniforme de cor 
verde, introduziram-se na zona 
de Chipindaumue, que dista 
cerca de 10 quilómetros da Es-
trada Nacional número 6 (N6), 
invadiram residências dos pro-
fissionais de saúde exigindo 
agressivamente aos enfermei-
ros chaves do centro de saúde.

A técnica de medicina 
preventiva no centro de saú-
de de Chipindaumue, Rosil-
da Francisco Manhique conta 
ao Zambeze que os homens 
identificaram-se como mili-
tares da Renamo, pois não ti-
nham a intenção de matar pes-
soas se aqueles profissionais 
de saúde, por sinal vítimas, 
colaborassem com a entrega 
de medicamentos e material 
médico-cirúrgico existen-
te naquela unidade sanitária. 

“Viemos todos para cá no 
hospital, abrimos a porta de 
triagem, quando entramos, per-
guntaram chaves de depósito 
de medicamentos dissemos que 
não tínhamos aí eles disseram 
fiquem aqui nós vamos arrom-
bar a porta nós temos que sair 

daqui com medicamentos, ar-
rombaram e perguntaram por 
bezentina nós demos, pergun-
taram outros medicamentos 
fomos dando. Daí disseram se 
caso nossos dirigentes ou nos-
so superiores vierem temos 
que dizer a verdade, que eles 
levaram medicamento mas não 
todo porque deixaram uma par-
te para comunidade”, explicou. 

Rosilda Manhique disse 
que viveu momento de ter-
ror da sua vida e agora sente-
-se insegura trabalhar naquela 
unidade sanitária do distrito de 
Gondola. “Eles disseram que 
o governo não autoriza eles a 
andar assim normalmente para 
ter assistência médica por isso 
devem se tratar de qualquer 
jeito, então essa forma foi 
que eles acharam melhor para 
aquisição de medicamentos, 
por isso eu me sinto mal por-
que eles podem voltar, pior 
porque depois de ter-me apon-
tado arma a noite sinto minha 
vida a correr perigo”, realçou. 

A administrada do distrito 
de Gondola, Etelvina Ambas-
se, visitou na tarde do mesmo 
dia o centro de saúde saque-
ado para estudar o nível de 
prejuízo causado por homens 
armados da autoproclamada 
Junta Militar da Renamo, em 

termos de medicação retirada 
por eles, porém mostrou uma 
insatisfação pelo ocorrido na 
sua área de jurisdição, numa 
altura em que está em curso 
no país o processo de DDR. 

“Queria exortar a popula-
ção para que se mantenha vigi-
lante, continuemos a trabalhar, 
nós estamos juntos de modo a 
acabar com esses criminosos 
macabros que vem assolando 
o nosso distrito de Gondola, 
de modo a pôr a nossa popu-
lação assustada, mas a força 
está no terreno para aferir o 
sucedido e seguir a sua perse-
guição”, disse administradora 
de Gondola, Etelvina Ambasse. 

Os ataques dos homens 
armados da autoproclamada 
Junta Militar da Renamo têm 
semeado luto e insegurança 
nas comunidades de algumas 

zonas consideradas de confli-
to nas províncias de Sofala e 
Manica, no centro de Moçam-
bique, facto que levou centenas 
de famílias a se deslocarem 
em busca de um porto seguro. 

Manica conta com um cen-
tro de acolhimento de deslo-
cados das zonas de conflito, 
este que se localiza no posto 
administrativo de Inchope em 
Gondola, o considerado “cora-
ção de Moçambique”, centro 
este que comporta actualmente 
191 famílias num número to-
tal de 1150 agregados familia-
res tentando recomeçar a vida 
depois de deixar as suas ma-
chambas nas zonas de origem. 

O chefe do posto adminis-
trativo de Inchope, Venâncio 
Veremo, afirmou ao Zambeze 
que a população está em lo-
cais seguros, na zona de Mut-

sekessa, na EN1 em direcção 
à Maputo, porém enfrentando 
dificuldades provenientes da 
falta de alimentos, água e ser-
viços de assistência médica, 
no entanto o governo está a 
dar apoio considerável para 
que aquelas famílias comecem 
uma nova vida em segurança. 

“Esses ataques influenciam 
negativamente para o posto 
administrativo de Inchope, 
assim como para a província 
em geral, porque a pessoa não 
pode andar a qualquer hora, 
por exemplo essa estrada via 
Maputo, Inchope – Gorongo-
sa, a partir das 18 horas já não 
se pode andar, tem que parar, 
então isso cria uma situação 
bastante negativa em termos de 
vida de pessoas e negócios tam-
bém”, disse Venâncio Veremo.

OJM solidariza-se com cesta básica para as 
famílias deslocadas das zonas de conflito

A O r g a n i z a ç ã o 
da Juventude 
m o ç a m b i c a n a 
(OJM) procedeu 
na passada terça-

-feira a entrega de produtos 
alimentícioscompostos por ar-
roz, açúcar, óleo, sal, farinha 
de milho e sabão, destinados 
para as famílias deslocadas das 
áreas frequentemente atacadas 
pela autoproclamada Junta-
-militar da Renamo, no posto 
administrativo de Inchope, dis-

trito de Gondola em Manica. 
Os produtos vão beneficiar 

pouco mais de 50 famílias no 
centro de deslocados, poisa 
entrega dos Kits foi procedida 
pela secretária-geral da OJM, 
Anchia Talapa Formiga, no âm-
bito da sua visita de trabalho 
de 2 dias a província central 
de Manica, surgindo o acto de 
solidariedade desta organiza-
ção juvenil que luta pelo de-
senvolvimento social, cultural 
e económico de Moçambique. 

Anchia Talapa disse que 
neste momento em que o paí-
sestá sendo assolado pela pan-
demia da Covid-19, paralela-
mente os ataques dos homens 
armados da Renamo continuam 
a ganhar espaço na zona centro 
do país, a dirigente apela a toda 
comunidade juvenil do território 
nacional a serem solidários com 
vista a construir o espirito de ir-
mandade entre moçambicanos. 

“O apelo que deixo como 
moçambicana e como jovem, é 

que nos unamos como moçambi-
canos, os nossos irmãos precisam 
de nós, precisamos de mostrar a 
nossa solidariedade, é preciso 
que nos juntemos nos unamos 
para que apoiemos essas pessoas 
que precisam de nosso carinho, 
de nosso amparo e principalmen-
te os que perderam as suas casas, 
perderam familiares e bens pre-
cisam desse amparo da nossa 
parte, precisam sentir que não 
estão sozinhos”, afirmou secretá-
ria-geral da OJM, Anchia Talapa. 

Os acto de solidariedade 
desta organização em Manica 
cingiu-se igualmente na dis-
tribuição de baldes com tor-
neiras e sabão nos centros de 
saúde 7 de Abril em Chimoio 
e do posto administrativo de 
Inchope respectivamente, ac-
ções que se estenderam também 
na distribuição de máscaras 
de protecção facial nos mer-
cados incentivando os vende-
dores o distanciamento físico.

Kelly Mwenda

KELLY MWENDA
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Arremessam analistas económicos cenários da exploração de recursos naturais

“É difícil desenvolver o país com recursos 
do gás num governo fragilizado e corrupto”

O economista e professor universitário, João Mosca, se-
cundado pelos analistas Daniel Ribeiro e Edson Cortez, consi-
dera que as divergências internas em torno da defesa do po-
der e dos negócios das elites políticas fragilizam os planos de 
exploração de jazigos de gás em Cabo Delgado capazes de 
impor mudanças no país, o que decerto perpetua a pobre-
za das comunidades das zonas de exploração destes recursos. 
Para os analistas, trata-se de um cenário que não vislum-
bra alternativas de soluções a médio e longo prazo, afastan-
do a hipótese do país desenvolver com a indústria extractiva.

Numa reflexão 
p r o m o v i d a 
pelo Observa-
tório do Meio 
Rural (OMR) 

sobre o impacto que Moçam-
bique poderá ter em termos de 
receitas fiscais e de desenvol-
vimento nacional da indústria 
extractiva, com destaque para 
Cabo Delgado, província que 
emerge uma economia extrac-
tiva, fortemente dirigida para 
mercados externos e depen-
dente da oscilação de preços 
nos mercados internacionais.

O economista João Mosca 
indica que as grandes multi-
nacionais envolvem-se numa 
acesa competição pelo aces-
so a recursos, em complexas 
alianças com elites nacionais, 
estas que também envol-
vem-se em disputa entre si. 

Mosca considera haver 
uma acção interna e externa de 
fragilização, como uma estra-
tégia de incapacitar a actuação 
do Estado em desenhar planos 

sustentáveis com a indústria 
extractiva, tomando o exem-
plo da Lei do petróleo, que a 
sua elaboração incluiu pessoas 
associadas a multinacionais.

“Nas zonas onde existem 
recursos naturais são zonas 
onde a pobreza e as desigualda-
des se aprofundam, para além 
de conflitos étnicos, pois se 
verificam migrações de técni-
cos vindo da capital, da Beira 
ou Quelimane, e isso provoca 
conflitos nas comunidades”.

“É difícil ganhar com o gás, mais 
difícil quando temos um governo 

fraco e corrupto – Justiça Ambiental

Daniel Ribeiro, da Justiça 
Ambiental, aponta que a ten-
dência histórica do sector dos 
combustíveis fósseis (óleo, gás 
e carvão), no continente afri-
cano é descrita como sendo de 
conflitos e de corrupção, com 
poucos benefícios, denotando-
-se aumento de custo de vida e 
desemprego, entre vários im-
pactos económicos associados.

Ribeiro entende que o im-
pacto do conflito militar na 
província de Cabo Delgado 
poderá particularmente afec-
tar os ganhos do país e não às 
multinacionais. Ribeiro aponta 
que os países que têm interesse 
na exploração de recursos na-
turais no país são experientes 
em garantir o recurso numa si-
tuação de conflitos e de guerra, 
com destaque para a pretrolífera 
francesa Total, que não se mos-
tra receosa com alastramento 
de conflitos em Cabo Delgado.

“Quando o regime de Mu-
ammar al-Gaddafi terminou eles 

entraram e conseguiram a produ-
ção e garantir o fornecimento es-
tável do óleo”, indicou Ribeiro.

Por outro lado, Ribeiro 
considera que seja difícil Mo-
çambique desenvolver com na 
exploração do gás e petróleo 
por se tratar de uma indústria de 
concentração económica, para 
além de que se está perante uma 
governação fraca e corrupta.   

Ribeiro faz referência aos 

estudos do Banco Mundial que 
descrevem que não só o sector 
do petróleo e gás não ajuda-
ram a desenvolver os países 
africanos com base na indús-
tria extractiva, como elevarão 
o custo de vida e a pobreza das 
populações. Denota-se, nos pa-
íses de exploração, problemas 
na adopção de uma econo-
mia inclusiva e diversificada.

“Olha-se por exemplo para o 
gás, e vê-se como sendo em si 
fundamental apenas possui-lo, 
mas esquece-se que o impacto 
de investimento no gás, óleo 
e no carvão é que torna difícil 
haver diversificação da eco-
nomia”, argumentou Ribeiro.

A queda e/ou volatilida-
de de preços destes produtos 
(gás, óleo, petróleo) leva a 
que inclusive aquilo que foi 
possível conquistar numa si-
tuação razoável do preço do 
produto crie instabilidade po-
lítica e económica, o que é 
comum nos países de África.

Ribeiro diz que nenhum 
país desenvolveu-se com base 
na exploração de combustíveis 
fósseis e aponta tratar-se de ma-
nipulação da narrativa de países 
da Europa e/ou dos EUA que 
se dizem ter desenvolvido na 
sequência de exploração destes 
recursos naturais, e não seria 
Moçambique a conhecer desen-
volvimento apostando no gás.

“É preciso ver a história 
completa dos países que dizem 
ter desenvolvido com a explo-

ração de combustíveis fósseis, 
no nosso caso temos de ver 
desde a cadeia de valores, os 
direitos intelectuais, que não 
somos nós, onde estão basea-
das as empresas, os accionistas, 
quem controla o processamen-
to, os portos, a distribuição, os 
mercados, os consumidores, 
portanto, há países que tive-
ram de desenvolver a cadeia 
completa de valores. Nenhum 
país de África desenvolveu 
só com combustíveis fósseis”

A elite política tira benefícios 
enquanto o país perde nos contratos 

com multinacionais - CIP

Edson Cortez, do Centro de 
Integridade Pública (CIP), in-
dica que seria impossível para 
o Governo pensar numa estru-
turação de economia sustentá-
vel, capitalizando oportunida-

des, uma vez que se olha para 
o sector da indústria extractiva 
como o que vai drenar dinhei-
ro aos bolsos da elite política, 
o que se comprova pelo endi-
vidamento do Governo antes 
da exploração destes recursos.

Cortez diz que não se pode 
olhar para as multinacionais 
como vilões visando pilhar os 
recursos do país, e atribui culpa a 
elites políticas que representam 
o Estado moçambicano na ne-
gociação de contratos em que o 
país aparente levar desvantagens 
e aponta que seria difícil que as 
multinacionais tirem proveito 
sem que haja algum tipo de re-
acção da parte de Moçambique.

“No caso da Bacia do Rovu-
ma, não é primeira experiência 
de Moçambique em termos de 
negociar contratos do gás, hou-
ve estudos que mostram os es-
quemas montados em torno da 
SASOL para que grupos da elite 
política moçambicana pudes-
sem beneficiar destes negócios”  

LUÍS CUMBE
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Evitando atrasos e enchentes nas terminais

Universidades e Metrobus buscam 
soluções de mobilidade para estudantes

A criação das condições de segurança e de transporte no 
âmbito da retoma das aulas que se avizinha constitui preocu-
pação da associação das instituições privadas de ensino supe-
rior, que na última semana rubricou um memorando de en-
tendimento com a empresa Sir Motors com vista a assegurar 
o transporte dos estudantes de suas residências às escolas e 
vice-versa. O presidente da Associação das Instituições de En-
sino Superior do Sector Privado (AIESP), Severino Nguenha 
explicou que o memorando de entendimento assinado entre 
as partes visa o transporte dos estudantes do ensino superior 
bem como os do ensino médio, o que significa que as institui-
ções superiores estão preocupadas não só com a criação de 
condições de segurança nos locais de ensino, mas, também no 
deslocamento dos estudantes de suas residências às escolas.

Nos últimos dias 
tem havido 
uma enchente 
notória de pas-
sageiros que 

pretendem se deslocar de 
seus bairros aos locais de 
trabalho e vice versa. Essa 
situação obriga a que os mes-
mos estejam submetidos a 
longas filas e horas a busca 
de transporte, o que agudiza 
mais dúvidas sobre como ha-
verá gestão com a  retomada 
das aulas nos próximos dias, 
considerando que muitos 
dos estudantes dependem 
do transporte semi-colectivo 
vulgo Chapa Cem para se 
deslocar de e para escola. O 
presidente da federação das 
associações dos transportes 
de Moçambique (FEMA-
TRO) disse numa das edi-
ções do nosso jornal que em 
caso da retoma das aulas, o 
sistema de transporte corria 
o risco de colapsar dadas as 
limitações de transporte do 

número de passageiros im-
postas pelo governo no âmbi-
to da prevenção da Covid 19.

Retoma de aulas em segurança 
-Severino Nguenha

O acordo, segundo Se-
verino Nguenha consiste no 
transporte de passageiros dos 
locais de ensino aos bairros. 
O responsável pela agremia-
ção fez saber ainda que este 
memorando não vai solucio-
nar o problema de transporte, 

mas, vai minimizar o pro-
blema e permitir que as au-
las retomem com segurança.

“ A Sir Motors prontifica-
-se em criar um passe para 
os estudantes, fazendo com 
que o custo de transporte 
seja reduzido em relação ao 
custo normal. Mas, a res-
ponsabilidade não abrange 
apenas as universidades e a 
Sir Motors, como também 
aos encarregados de educa-
ção e os estudantes” rema-
tou Nguenha acrescentando 
que a economia deve reto-
mar tal como referiu o Pre-
sidente da República. Esta 
iniciativa foi tomada e hoje 
está sendo materializada.

Um desafio do momento 
-Dalila Ismael

Transportar pessoas a 
tempo e horas é um desa-
fio para o momento em que 
estamos, e segundo a repre-
sentante da Sir Motor Dalila 
Ismael, o custo do transpor-
te cobrado pela metrobus é 
de 3500. Porque o desafio é 
transportar estudantes houve 
necessidade de se reduzir em 
50% como forma de garan-
tir maior abrangência desta 
classe que se debate com inú-
meras taxas desde propinas 
às fichas de leitura. Dalila Is-
mael referiu que a metrobus 
dispõe de capacidade para o 
transporte de estudante dos 
seus bairros contudo, tudo 
dependerá da aderência dos 
mesmos ou dos encarregados 
de educação. As rotas vão ser 
traçadas de acordo com cada 
localização dos estudantes. 
“Nós temos um sistema de 
operação cuja recolha é feita 
através de autocarros e pos-
teriormente o comboio até a 
estação central. Para evitar 
atrasos vamos criar um horá-
rio que se ajuste à procura” 
explicou Ismael, salientando 
que em zonas sem linha fér-
rea o transporte poderá ser 
assegurado com base nos ma-
chimbombos. Clarificou que 
o valor de 1750 MTS é para 
os estudantes do ensino su-
perior que ostentarem o pas-
se a ser criado pela metrobus.

Preocupados com a questão 
social -Teresa Adriano

Entretanto, a directora do 
Instituto Superior de Gestão 
Comércio e Finanças (ISGE-
COF ) Teresa Adriano explicou 
que o memorando visa trans-
portar os estudantes do período 
laboral. A directora disse ain-
da que com a assinatura desse 
memorando as instituições do 
ensino superior vem provar 
ao público que a preocupação 
destes não reside apenas na 
cobrança de propinas tal como 
fazem eco algumas vozes. 
“Nós estamos preocupados 
com a questão social “disse.

O acordo é bem-vindo - Naguib 
Omar

O acordo é extensivo tam-
bém às instituições do ensino 
superior público e médio. Na-
guib Omar, director do Insti-
tuto Superior de Comunicação 
e Imagem (ISCIM) explicou 
que o acordo visa com que os 
estudantes tenham possibili-
dade de transporte  até a zona 
metropolitana local, onde estão 
concentradas as instituições de 
ensino superior. A medida que 
vai de certa forma contribuir 
para uma melhor mobilidade 
dos estudantes das várias ins-
tituições de ensino superior 

sediadas na urbe e periferia 
e irá satisfazer os estudantes. 

Tal como sustenta Naguib 
Omar, o ISCIM vem como 
oportunidade que sai de con-
senso havido entre as várias 
direções das universidades que 
no mesmo tom pedem o re-
gresso seguro da comunidade 
estudantil aos seus locais de 
formação, respeitando com o 
espírito e letra o que está ema-
nado no decreto presidencial. 
“Sem dúvidas este acordo é 
bem-vindo “refiriu Omar que 
defende ser fundamental cum-
prir escrupulosamente as exi-
gências do Ministério que tu-
tela o sector da ensino superior 
no que tange a higienização, 
distanciamento, água ininter-
rupta, saneamento entre outros.

Transportar estudantes é palavra 
do dia -Luis Covane

O Reitor da Universidade 
Nachinguea, Luís Covane ex-
plicou que a retoma das aulas é 
o desafio do momento. Porém, 
a movimentação dos estudan-
tes aos estabelecimentos de en-
sino tem sido posta em causa, 
daí a assinatura desse memo-
rando entre as partes. “Temos 
estado a acompanhar a situa-
ção dos transportes na cidade e 
província de Maputo. Precisá-
vamos encontrar uma solução 
que minimizasse o sofrimento 
dos estudantes” disse, Covane 
sublinhando que transportar os 
estudantes é a palavra do dia. 
“Há estudantes com condições 
alternativas de mobilidade. 
Essa solução visa abranger os 
que tem dificuldades enormes 
de se locomover consideran-
do a situação que o mundo e 
em particular Moçambique 
atravessa” finalizou Covane.

ELTON DA GRAÇA 
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Será que é vantajoso comprar um 
automóvel com tracção às 4 rodas?

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Parece que está na 
moda em Moçam-
bique a compra 
de veículos 4X4.

Quando os ho-
mens (maridos ou namora-
dos) pretendem impressio-
nar a esposa ou a namorada, 
optam por oferecer um 
veículo 4X4. É uma forma 
de se vangloriarem perante 
o sexo oposto e, ao mesmo 
tempo, gabarem-se perante 
os amigos e familiares, 
uma vez que entendem 
que desta forma deixam 
bem vincada a sua posição 
de destaque na sociedade. 
Por outro lado, as empre-
sas, e principalmente as 
instituições do Estado, 
tal como procedem os 
maridos ou namorados, 
optam também por com-
prar veículos 4X4, mesmo 
quando na sua actividade 
não vão transitar em estra-
das com terrenos agrestes, 
arenosos ou lamacentos.

Parece que não se fazem 
estudos para ver se há a 
necessidade de comprar um 
carro 4X4, nem se fazem 
contas dos gastos neces-
sários para adquirir um 
automóvel com este tipo 

de tracção, quando podiam 
ficar bem servidos com um 
carro com tracção a duas 
rodas (4X2). Importa referir 
que um automóvel 4X4 é 
mais caro do que um com 
tracção a duas rodas. Por ser 
um veículo equipado com 
mais componentes, tem mais 
peso e, consequentemente, 
o consumo de combustível 
é maior. As manutenções 
de um TT (todo o terreno) 
são muito mais dispendiosas 
do que as de um veículo 
com tracção a duas rodas.

Existem muitas pessoas 
que possuem um automó-
vel com tracção às 4 rodas 
a bastantes anos mas que 
nunca tiveram a oportuni-
dade de ligar este sistema 
e nem sequer sabem como 
se processa esta operação 
apesar de ser fácil, princi-
palmente nos carros mo-
dernos em que tudo é feito 
com base na electrónica.

Muitas empresas adqui-
rem veículos novos que os 
entregam aos seus motoris-
tas sem que estes tenham be-
neficiado de uma explicação 
sobre como se usa a tracção 
às 4 rodas. Outros moto-
ristas mesmo sabendo ligar 
o sistema de 4X4, acabam 
ficando atolados por não 

saberem como tirar melhor 
proveito das capacidades do 
seu carro, consoante o tipo 
de terreno que vão ter de 
enfrentar. Há casos em que 
acabam tendo acidentes pelo 
facto de adoptarem actua-
ções erradas, ou omitirem 
procedimentos,  quando 
o sistema de tracção às 4 
rodas está ligado. Noutros 
casos, em terrenos que se 
justifica ligar a tracção às 
4 rodas para se obter mais 
estabilidade e segurança, 
como não o fazem por pen-
sarem erradamente que não 
é necessário, acabam per-
dendo o controlo do carro, 
despistam-se da estrada e 
em muitos casos capotam o 
automóvel. Infelizmente, só 
quando ocorrem acidentes 
graves com os seus motoris-
tas e há mortes ou os carros 
ficam seriamente danifica-
dos, é que as empresas nos 
solicitam uma formação. 
São tantos os veículos, em 
estado novo, que muitos 
Ministérios danificam, com 
custos elevados para o erário 
público, precisamente por 
entregarem veículos que 
adquirem com tracção às 4 
rodas aos motoristas, sem 
antes terem proporcionado 
uma formação específica 

para conduzir veículos para 
todo o terreno. Este erro 
cometido pelos dirigentes 
do Estado, de não diligenciar 
para que os motoristas dos 
seus ministérios obtenham 
este tipo de formação, resul-
ta do facto de eles mesmos 
também não terem conhe-
cimentos ou domínio da 
condução de um automóvel 
4X4, e portanto, concluem, 
erradamente, que para con-
duzir um carro com este tipo 
de tracção não é necessário 
ter uma formação especia-
lizada. Quando um diri-
gente governa desta forma 
em relação aos motoristas, 
está a desgovernar no seu 
Ministério e a aumentar os 
prejuízos à nação moçam-
bicana, desperdiçando os 
dinheiros dos impostos que 
os cidadãos pagam ao Estado 
como dever de cidadania.

Uma vez que este é o tema 
desta semana, vamos apro-
veitar a oportunidade para 
compartilhar com os leitores 
do Jornal Zambeze, algumas 
informações ou esclareci-
mentos muito resumidos, por 
não ser possível neste escrito 
tratar de um assunto tão vas-
to, mas que poderão ser úteis 
para quem os não possua.

Existem dois sistemas de 

veículos 4X4 representados 
pelas siglas 4WD ou AWD. 
No sistema 4WD permite-se 
que o condutor possa esco-
lher se pretende circular com 
4X2 ou 4X4, accionando um 
dispositivo ou uma alavanca 
para este efeito. No sistema 
AWD a tracção é integral 
permanente, ou seja, está 
sempre activada nas 4 rodas. 
Existe ainda um sistema mo-
derno de tracção 4X4 em que 
se trabalha com um motor 
para cada eixo. Neste caso, 
não há uma ligação entre o 
eixo dianteiro e o traseiro, 
dispensando-se o sistema 
de transferência. Algumas 
marcas de carros luxuosos 
usam este sistema dispendio-
so como a BMW e Porsche.

Vantagens do sistema 4X4: 
Maior segurança na direcção, 
maior estabilidade, óptima 
distribuição de peso, maior 
eficiência em terrenos la-
macentos e irregulares e 
as dificuldades em subidas 
são facilmente superadas. 
Também existem desvan-
tagens e algumas delas já 
foram referidas neste tema.

*DIRECTOR DA 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL



ZAMBEZE  | 7Quinta-feira, 16 de Julho de 2020 ZAMBEZE  | 7| OPINIÃO |

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Há pouco mais 
de 14 séculos 
surgiu o último 
dos profetas de 
Deus – Muham-

mad (S.A.W.) – com a mensa-
gem divina final, trazendo um 
sistema de vida completo, e 
com regras de como, por um 
lado, lidar com o Criador, e 
por outro, com a criatura, de 
que falaremos nesta crónica.

As criaturas humanamente 
visíveis, são de três tipos, sendo:

1 – O Ser Humano, cujas 
regras de convivência o Is-
slam definiu sem margem 
para quaisquer dúvidas ou 
ambiguidades, independente-
mente da crença de cada um.

2 – Os Animais Irracio-
nais, com direitos sobre o 
Ser Humano, pois o Isslam 
e ns i n ou  c om o  t r at á - l o s .

3 – Os Seres Inanimados 
(plantas, oceanos, solos, montes, 
pedras astros, etc.), em relação 
aos quais o  Isslam esclarece 
que Deus os criou e subjugou 
em benefício do Ser Humano.

Segundo o Qur’án, à se-
melhança das pessoas,  os 
animais irracionais também 
são comunidades, conforme 
consta no Cap. 6, Vers. 38:

“E não há na Terra animal al-
gum, e nem pássaro que voe com 
suas duas asas, sem que forme 
comunidades semelhantes a nós”.

A s  c o m u n i d a d e s  d o s 
animais também adoram a 
Deus, conforme consta no 
Qur’án, Cap. 24, Vers. 41:

 “Acaso não reparam que 
Deus glorifica quem está nos 
Céus e na Terra, e até mes-
mo os pássaros com as asas 
estendidas (isto é, voando)?

De facto, cada um conhece o 
seu modo de oração, isto é, o Swa-
laat (oração) e sua (forma de) glo-
rificação (inspirados por Deus)”.

Os animais têm uma gran-
de importância na vida dos 
Homens ,  s enão  ve jamos :

1  – Proporcionam um 
momento  de  re f lexão  na 
Grandeza e Poder de Deus.

Existem animais de gran-
de porte como o elefante, o 
hipopótamo, o búfalo, o rino-
ceronte, etc., como também 
existem outros, de diferentes 
tipos e formatos, cor, etc., de 
porte médio, pequeno, e tam-
bém minúsculo, estes últimos 
visíveis apenas por meio de 
aparelhos como o microscópio.

2  –  A l g u n s  a n i m a i s 
são a principal fonte de ali-
m e n t a ç ã o  d o s  Ho m e n s .

C o n s t a  n o  Q u r ’á n : 
 “E Deus criou o gado para vós, 

no qual há calor (que vos é propor-
cionado através das suas peles) e 
outros benefícios, e deles comeis”.

C a p .  1 6 ,  V e r s .  5

E o Homem utiliza-os também 
para sua montada e transporte.

“E (Deus criou) os cavalos, as 
mulas e os burros, para vos servir 
de montada e embelezamento”.

C a p .  1 6 ,  V e r s .  8
E neles há também, remé-

dio para as doenças humanas
“Do seu ventre (isto é, da 

abelha) sai uma bebida (isto 
é, mel) de diferentes cores, em 
que há cura para as pessoas”. 

C a p .  1 6 ,  Ve r s .  6 9
3 – E os Homens inspiram-se 

nos animais, para algumas das 
suas invenções, como por exem-
plo o voo dos pássaros, no qual 
se basearam para a construção 
de aeronaves. O Ser Humano 
aprendeu dos pássaros (do seu 
formato, das suas asas, etc.)

E ainda que o não perce-
bamos, os animais adoram o 
seu Criador. Dada a sua limita-
da capacidade de auto-defesa, 
a religião ordena-nos que os 
respeitemos e tratemos bem.

O mundo dos animais 
é como o dos Seres Huma-
nos, pois eles também vivem 
em comunidades, pelo que:

- É proibido mantê-los em 
cativeiro. Importa aqui referir, 
que o Profeta (S.A.W.)  disse: 
“Uma mulher foi lançada ao 
Inferno por ter mantido em 
cativeiro um gato,  sem lhe dar 
o que comer, nem libertá-lo para 

que por si só fosse procurar   ali-
mentos”. (Al-Bukhari, Musslim)

- É proibido manter-se mui-
to tempo montado sobre um 
animal. O Profeta (S.A.W.)   
disse: “Não tomei os dorsos 
das vossas montadas, por ca-
deiras”. (Ahmad, Al-Hákim) 

- É proibido esfaimar os 
animais com o intuito de enfra-
quecê-los, ao ponto de    ema-
grecê-los. Consta que certa vez o 
Profeta (S.A.W.) viu um camelo 
que de tão  minguado, o seu 
ventre quase se colava ao dorso, 
isto devido à fome. Então disse:

  “Temei à Deus no que 
diz  respeito  a  estes  qua-
d r ú p e d e s”.  ( Ab u  D a u d )

- É proibido fazê-los traba-
lhar, seja na lavoura ou como 
meio de carga ou transporte, aci-
ma das suas capacidades. Consta 
que certa vez um camelo chorava, 
deitando   lágrimas, e dirigiu-se, 
em jeito de queixa, para junto do 
Profeta Muhammad   (S.A.W.). 
O Profeta (S.A.W.) limpou-lhe as 
lágrimas, e de seguida perguntou 
pelo   dono daquele animal, a 
quem disse para temer a Deus 
no trato a dispensar àquele  
camelo”. (Ahmad, Abu Daud)

- É proibido tomar animais 
como meio de diversão ou de 
desporto, servindo-se deles  
para tiro ao alvo, ou para en-
sino ou  afinação de pontaria.

- É proibida a estampagem 

ou marcação a quente de alguma 
parte do corpo dos  animais, para 
distingui-los entre outros ani-
mais. Sobre esta prática, o Pro-
feta  (S.A.W.) amaldiçoou os que 
assim procedem. At-Tabarani)

-  É  proibido  que imar 
animais vivos. (Abu Daud)

- É proibido separar as 
crias ou filhotes, de sua mãe.

E quando se for degolar ani-
mais para alimentação, deve-se 
fazê-lo reduzindo ao mínimo a 
dor que se lhes causa, afiando 
bem a faca a usar no abate.

As autoridades têm a obri-
gação de fiscalizar a observância 
destes direitos dos animais, e ga-
rantir que ninguém os transgrida.

Infelizmente, nos dias que 
corem, vemos muita gente a 
infligir maus tratos aos ani-
mais, como por exemplo, em 
touradas, em caça desportiva, 
ou em experiências (cobaias).

Os animais também são 
criaturas como nós somos, pois 
também sentem dor, e choram.

Esta religião que tanto se 
preocupa com os animais, 
como poderia desleixar-se em 
relação aos Humanos e aos 
seus Direitos, sendo a me-
lhor das criaturas de Deus?

Portanto, o Isslam não só 
defende os Direitos Huma-
nos, como também defen-
de os Direitos dos Animais.  

 A bondade para com 
os animais

ZAMBEZE
ANUNCIE  NO Departamento Comercial

Contactos: (+258) 82 307 3450 
(+258) 824576070 | (+258) 84 269 8181
E-mail: esmelifania2002@gmail.com

esmelifania2002@yahoo.com.br

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

A semana que ter-
minou foi palco 
de vários acon-
tecimentos, pois 
que, no panorama 

internacional, o mal dos últimos 
100 anos, que os cientistas derão 
o nome da Covid-19, está a 
desgastar a economia mundial.

Desgastando a economia 
mundial, Moçambique não pode 
ficar à parte, já que estamos num 
mundo global.

Todos governos do mundo 
e, sobretudo, os seus dirigentes, 
chegaram à real conclusão que 
todos são interdependentes, 
sobretudo no que à “Saúde” diz 
respeito.

Donald Trump, por exem-
plo, menosprezou o facto de a 
doença ter começado a arrasar 
a China, convencido que o mal 
é lá dos chineses. Foi enganando 
os “incautos” e os nossos jovens 
que antes desta pandemia di-
ziam tudo de bom da “América”. 
Alguns ficarão atónitos com a 
posição do Presidente dos EUA 
(Estados Unidos da América) 
quando o polícia de raça bran-
ca matou por asfixia com mão 
no bolso, George Floyd, o que 
surpreendeu a nossa juventude 
com exclamação: “afinal os ame-
ricanos são assim!...”

Mas nas manifestações reali-
zadas em várias cidades ameri-
canas e em todo o mundo ficou 
bem claro que o povo americano 
não pode ser desviado por um 
Presidente “racista”, pois nas ma-
nifestações estavam lá (pretos, 
brancos, mestiços, etc.) lutando 
pela igualdade como no tempo 
de Martin Luther King Jr., o de-
fensor dos “Direitos Humanos”.

Donald Trump está na “luta 
contra o relógio” por causa das 
eleições americanas que se reali-
zarão já em Novembro de 2020, 
daí o “papão chinês”.

Recordo que para nós, com 
mais anitos (saímos da juven-
tude), já nos anos sessenta, nos 
“ensinavam” (mentalizavam) no 
Colégio-Liceu da Nossa Senhora 
da Conceição de Inhambane , 
que “os chineses comem crian-
ças”. 

É a mania do papão chinês, 
pois foi a China, com a URSS 
(União das Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) que forneceram o 
apoio militar e incondicional à 
FRELIMO (Frente de Libertação 
de Moçambique), dirigida pelo 
Professor Doutor Eduardo Chi-
vambo Mondlane - cujo centená-
rio do seu nascimento deveria a 
Carmelita Namashilua, ministra 
moçambicana da Educação e De-

senvolvimento Humano instruir 
o INDE (Instituto Nacional de 
Desenvolvimento de Educação) 
para incluir nos livros de leitura 
do nosso sistema de Educação: 
a “vida e obra” do Obreiro da 
Nação Moçambicana, esperando 
que alguns “assessores” não lhe di-
gam que “não fica bem no sistema 
democrático”. São aqueles que não 
querem nenhum patriotismo nos 
nossos filhos, para amanhã não ter 
quem defenda a “Pátria Amada”.

Mas se a economia munidial 
está de rastos, quem vai apoiar a 
economia moçambicana, com os 
malefícios que herdámos, pois 
apesar dos avanços do DDR (Des-
mobilização, Desmilitarização e 
Reintegração), o Major General 
Mariano Nhongo continua a fazer 
das suas, atacando viaturas, sobre-
tudo machibombos para roubo 
e criar o pânico, mas também 
queima infra-estruturas, pondo 
a população da Zona Centro 
(Manica e Sofala) a deslocar-se 
de um lado para outro. Pondo a 
população na pobreza em zonas 
férteis…

Se “calhar” vamos escutar 
daqui alguns anos lá na “Casa do 
Povo” que o “Governo da FRELI-
MO, atrasou Manica e Sofala” – a 
tal mania das “assimetrias” – que 
o meu saudoso Dionísio Quelhas 

(então Deputado da RENAMO-
-EU) apregoava, equecendo-se 
que os responsáveis do atraso 
de Manica e Sofala (sobretudo) 
e de Moçambique, é o apartheid 
e o dirigente rebelde, Ian Smith 
que criaram a MNR (Movimento 
Nacional de Resistência), trans-
formar mais tarde “baptizado” por 
RENAMO (Resistência Nacional 
Moçambicana).

Esperemos que  o exemplo 
que estão dando, alguns “guerri-
lheiros” da auto-intitulada Junta 
Militar da RENAMO, continuem 
à aderir ao DDR, entregando as 
suas armas e recebendo “quites” 
e dinheiro para regressar às suas 
casas para reiniciar a vida, no seio 
das comunidades das suas origens.

Não vamos mencionar a situ-
açao provocada pelos “bandidos 
armados” de Cabo Delgado, pois 
ficará para próxima análise, já que 
enquanto escrevo esta crónica, 
foi anunciado que “receberemos 
como hóspedes passageiros” – a 
praga de gafanhotos – iguais 
aquela que nós assistimos quando 
mufanitos na então Vila da Maxixe 
nos anos sessenta: comiam folhas 
de mandioca incluindo a própria 
planta, deixando fome sem prece-
dentes.Em suma: arrasam tudo…

Esperemos que tenhamos 
“sorte” com risco de os projectos 

de investimento no  primeiro ano 
de Celso Correia, como ministro 
da Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, serem “deitados  água 
abaixo”.

Aproveitamos lançar um nan-
dayeio (grito) ao Presidente do 
Município de Maputo, Dr. Eneas 
da Conçeição Comiche pelo facto 
de no Alto-Maé, defronte do esta-
belecimento comercial “Ibrahimo” 
estar a ser comercializada “roupa 
usada” e sapatos, já que a PM 
(Polícia Municipal) às 15.30 horas 
despega.

N.A. – Constituiu uma grande 
manifestação de pesar o velório 
realizado no dia 6 de Julho de 
2020, nos Paços do Município 
em Maputo, em homenagam a 
ISABEL MARIA SEVENE, es-
posa do Presidente da Município 
de Maputo, Dr. Samuel Miguel 
Mudumela, amigo fiel da nossa 
coluna e falecido no dia 4, vítima 
de doença. Foram lidas mensagens 
de pesar que enalteceram as quali-
dades de Isabel Maria Sevene, que 
desempenhou diversas funções a 
nível da Cidade de Maputo e no 
distrito Municipal do KaMpfu-
mu. Requien in pace Isabel Maria 
Sevene.

zz Vendedores de roupa usada e sapatos no Alto-Maé reaparecem, quando a PM “despega”…
zz Requien in pace Isabel Maria Sevene…

COVID-19:

Que saída para a economia moçambicana, 
com gafanhotos que vêm aí?...
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Editorial
Mais vale prevenir do 

que remediar e o retorno 
efectivo das aulas 

dougLas madjiLa

Infelizmente para a nossa realidade, o exercício político pas-
sou a transmitir uma ideia de que a matéria a apreender foi de 
facto totalmente desviada dos objectivos da lição, isto é, não 
se aprendeu a fazer política e caso se tenha aprendido nada 
se apreendeu, é pelo menos o que se traduz dos políticos em 

exercício nos últimos tempos. Governo fracassado, Estado falhado, 
povo miserável se tivermos em conta a criação e ou implementação 
de políticas públicas que vão de encontro aos anseios do povo.
Mas para o caso de Moçambique e exactamente nos últimos manda-
tos essa realidade até cai por terra, caindo por terra simultaneamente 
a máxima popular de que peixe podre num cardume põe em causa 
todo cardume, cá se vive o inverso, peixe são num cardume podre. 
A política moçambicana, junto aos seus políticos, estão to-
dos afundados em podridão mantendo-se conservado talvez 
um, o grisalho quanto o Donald Trump e aparentemente 
com os mesmos níveis de arrogância e desprezo pelo povo 
embora, tudo manifestado de forma totalmente diferente. 
Para esse dirigente que, admita-se, muito bem entende das suas 
obrigações como timoneiro de um povo e não só, sabe das neces-
sidades deste, tal como os outros, busca soluções, diferente dos 
outros mas, seus citadinos não passam de mero povoléu, gentalha 
que merece nada mais do que se estar a fazer, independentemente 
de e como se esteja a fazer, isto é, não importa a qualidade do que 
deve ser atribuído ao povo, desde que se atribua alguma coisa com 
certeza ecoarão palmas advindas dessa populaça, sinais de um 
pensamento colonialista, marcos do neocolonialismo e porque 
desconforta-nos excelência, denunciamos. É importante ir com 
calma ou ao menos consultar algumas técnicas de disfarce ao 
cardume do qual provém que ao menos luta, ainda que sem muito 
sucesso, para que o fedor de podridão não se espalhe pelo mar 
todo pois, nem os dias nem as pessoas de hoje são as de ontem.
Pois é excelência, é indisfarçável o desprezo que nutre pelo 
povo, demonstrando abertamente que o seu objectivo não é 
resolver problemas dos  que o elegeram mas sim, demons-
trar trabalho à algo ou alguém, que por não sabermos de 
quem se trata, poderemos intitula-lo de “olho-externo”.
Renascer nas condições em que sua excelência nos colo-
ca é muitíssimo possível, difícil é manter-se no evolutivo 
berçário, lembrando que aceitar tal renascimento significa 
abandonar definitivamente a mamadeira da mamã, assu-
mindo deste modo uma nova postura, aceitar o crescimento.
Renasceremos e isso é maravilhoso, mas impedidos de crescer 
e muito menos de nascer, que é também parte fundamental do 
crescimento. O berçário aonde vamos não permite evolução 
nenhuma a quem não pode evolui-lo e isso levanta outra ques-
tão, por quem então será feita a evolução do zero para três se 
os renascidos estarão já afogados em despesas básicas dentre as 
quais a renda mensal do zero, isso retorna-nos ao ponto inicial, 
para esse dirigente basta fazer e nada mais importa, o povo 
que agradeça ou então que esperneie, importa é que está feito.
 Nota-se mesmo com os futuros renascidos muito pouca consi-
deração, olhando para os espaços vagos na capital municipal de 
kapfumo, nos quais podiam se erguer prédios que permitissem 
muito mais renascidos aliás, onde é realmente próximo aos seus 
postos de trabalho resolvendo até certo ponto o problema de trans-
porte. Um pouco mais para o distrito municipal de Kamavota nas 
zonas da costa do sol, chiango, não tão próximo ao labor mas muito 
menos problemático do que para onde sua excelência nos arrasta. 
Contudo, sentimos que fazes excelência, reconhecemos. 
Mas também sentimos que não o fazes por nós e nem 
para nós, denunciamos. Exigimos consideração. Isto 
não é mais vosso do que nosso, não. Não concordamos.

Uma oportunidade para 
renascer, inoportuna 

para crescer

Atenção. Não estamos a ser pessimistas. Nem tão pouco mais 
ou menos! O que pretendemos significar no presente editorial 
é que as condições para a retoma de aulas no ensino médio 
e primário com a vigência da pandemia da Covid-19 estão 
aquém de serem coroadas de êxito por causa de diversos 

factores, dos quais destacamos a fraca condição higiénica nas escolas que 
leccionam a este nível. Nos noticiários que se seguiram depois da anunciada 
retoma de aulas a 27 do corrente mês, nota-se uma espécie de finca-pé no 
seio de pais e encarregados de educação na interpretação das directrizes 
do MINED. Regra geral, a ideia central é que os primeiros assumem que 
os seus educandos não devem regressar tão já as salas de aulas com medo 
de contágio.

E estes têm a sua razão. Como também a tem o MINED. Duas razões e 
motivos que se cruzam no terreno. E a nós como nos comete, não podemos 
menosprezar o esforço e a luta ou desespero que o governo enfrenta. O 
mesmo que dizer que não podemos assumir de ânimo leve que os estu-
dantes voltem as aulas. Os exemplos do pior já os temos connosco. Países 
irmãos tiveram que recuar porque a partir da altura da retoma das aulas tudo 
piorou. As aulas presenciais aos níveis aqui referenciados e as fragilidades 
dos estudantes deste nível são um compromisso. Há um medo generali-
zado de retoma no seio de pais e encarregados e deste lado sublinhamos 
que há escolas com condições, mas grosso modo não existe capacidade de 
controlo. Não há água, não há sanitários, não há higienização e com este 
quadro poder eclodir contágio de professores, alunos e trabalhadores não 
docentes e as respectivas famílias.

Aplaudimos a resolução do conselho de ministros que aprovou um con-
junto de medidas extraordinárias de resposta ao equacionar o regresso às 
aulas no ensino primário e secundário ainda que de forma gradual, mas o 
perigo espreita. Somos apologistas de que as condições básicas não existem. 
E caberá ao MINED neste cenário de pandemia ditar regras. Com todo o 
cuidado. Os estudantes, apesar da dificuldade conhecidas na aquisição de 
bens de trabalho, já estavam habituados ao modelo de ensino a distância, 
baseado em instrumentos de comunicação, recorrendo à plataforma zoom, 
assim como o trabalho assíncrono), permitindo a substituição das aulas 
presenciais, e esta foi uma boa resposta a este problema de saúde pública, 
uma vez que os alunos tem estado acompanhar as aulas mesmo sem com-
putadores, com o recurso a telemóveis ou tablets houve acesso à Internet. 
Daí que repensar a reabertura das aulas presenciais ainda este ano lecti-
vo possa ser precipitado, uma vez que mesmo que as instalações sejam 
diariamente desinfectadas por equipas especializadas e aos alunos sejam 
disponibilizadas máscaras, corre-se o risco de, por exemplo, professores e 
alunos em sala de aula não respeitarem a distância mínima de segurança. 
Além do mais, importa também planear as condições para o próprio início 
do próximo ano lectivo, mantendo-se, eventualmente, o modelo de “ensino 
à distância. 

Claro está, é uma modesta opinião. Uma opinião que mais não tem do que 
avisar para o perigo de decisões em cima de joelho, e ou porque o vizinho 
assim o fez. Nada está perdido. As vidas humanas correm perigo. Famílias 
inteiras podem cair na desgraça e recuar será tarde demais. O problema é 
grave. Pais e MINED comungam ideias diferentes. A saúde em primeiro 
lugar. A educação também em primeiro lugar. Isto está feio, compatriotas!
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Não são claras as reivindicações do grupo de Nhongo

Junta Militar fechada ao diálogo
Num encontro virtual que juntou representantes da socie-

dade civil, líderes religiosos, académicos e partidos políticos 
com representação parlamentar, os participantes mostraram 
preocupação com o facto de a Junta Militar se mostrar pouco 
aberta ao diálogo e por não apresentar com clareza as reivindi-
cações que levam a protagonizar ataques na zona centro do país.

Segundo Osman Cos-
sing, Gestor do IMD, 
o mais inquietante é 
que com este “fecha-
mento” da Junta Mi-

litar fica difícil perceber as reais 
razões que levam este grupo a re-
correr aos ataques armados para 
a solução dos seus problemas, 
que ainda continuam uma in-
cógnita para os moçambicanos. 

“Esta postura da Junta Mili-
tar até agora levou ao fracasso 
de todas as tentativas de apro-
ximação e pode contribuir para 
a exclusão definitiva dos mem-
bros deste grupo na integração 
no processo de DDR cujo tér-
mino está previsto para Julho de 
2021”, refere Osman, salientan-
do que isto pode estar por trás 
do facto de alguns elementos es-
tarem a abandonar o grupo para 
serem contemplados no DDR.

“O DDR até aqui está a 
ser aliciante, dadas as garan-
tias e condições que estão a 
ser proporcionadas aos des-
mobilizados. Este fenómeno 
vai enfraquecer mais ainda a 
liderança do Mariano Nhongo, 
caso ele não se abra ao diálogo”.

Em relação as reivindicações 
da Junta Militar, Osman Cossing 
refere que não são claras. “É 
fundamental que a Junta Militar 
deixe claro as suas reivindica-
ções dentro das possibilidades 
e parâmetros constitucionais. 
Para além de ameaçar e con-
denar a forma como está sendo 
conduzido o processo DDR, a 
Junta precisa clarificar como 
considera que este processo de-
via ser conduzido. Do contrário 
vai ser difícil dar alguma credi-
bilidade e seriedade ao grupo”.

Para o IMD, o sucesso da 
condução do dossier DDR, a 
curto e médio prazos, é funda-
mental para atrair mais guerri-
lheiros da Junta Militar, tendo 
em conta as garantias e con-
dições que estão a ser propor-
cionadas aos desmobilizados.

“É desejável que a Junta Mi-
litar se reconcilie com a Rena-
mo para que possa usufruir das 
oportunidades, possibilidades e 
garantias no contexto do DDR”, 
disse Cossing, acreditando que 
se abrindo ao processo negocial 
ainda é possível política e juridi-

camente encontrar um possível 
acordo que não lese Mariano 
Nhongo e o seu movimento.

É preciso compreender a 
dinâmica do conflito                      - 

Académico Eduardo Chiziane

Para o académico e jurista 
Eduardo Chiziane, o elemento 
visível, neste caso, é o Mariano 
Nhongo, daí ser necessário com-
preender a sua personalidade, 
saber quem ele é, a sua trajectó-
ria militar, política, nacionalista 
e depois compreender os actores 
eventualmente nacionais e exter-
nos que participam desse confli-
to. “Pode haver necessidade de 
fazer contacto junto desses ou-
tros autores invisíveis, perceber 
também as partes internas não 
implicadas no conflito, mas que 
sofrem os efeitos desse conflito, 
perceber quais são os sujeitos ou 
grupos que pretendem ter um pa-
pel positivo na sua resolução”. 

Segundo afirma, há várias 
organizações interessadas em 
ajudar na resolução dos ata-
ques militares no centro do país 
dos quais o Conselho Cristão, 
Conselho Islâmico, Conse-
lho das Religiões, entre vá-
rias figuras de referência que 
podem trazer ideias positivas 
para a solução deste problema.

“É preciso, igualmente, 
identificar-se o objecto do con-
flito, o que este grupo reivindi-
ca, quais são os elementos que 
estão na origem desse conflito, 
os interesses específicos que 
eles têm e o que pretendem ne-
gociar, para depois se olhar para 
aquilo que podem ser as conver-
gências iniciais possíveis”, dis-
se Chiziane, que entende haver 
alguns pontos de convergên-
cia entre as partes em conflito.

Para ele, depois deste pro-
cesso, deve ser feito uma refle-
xão estratégica sobre o próprio 
conflito, as estruturas de opor-
tunidade existente para se sair 
do mesmo. “Por isso é preciso 
trabalhar muito nas oportuni-
dades para se sair do conflito”, 
sublinha, defendendo que é pre-
ciso fazer tudo para se travar o 
conflito, não obstante se saber 
que o mesmo está circunscri-
to em algum ponto do país.

Frelimo, Renamo e MDM 
reforçam a necessidade do 

diálogo com a Junta Militar

Os representantes das ban-
cadas parlamentares da FRE-
LIMO, RENAMO e do MDM 
defenderam a necessidade de se 
encontrar mecanismos urgentes 
e pacíficos para se estabelecer 
diálogo com a autoproclamada 
Junta Militar, com vista a se bus-
car uma paz definitiva no país.

Os partidos descrevem os 
ataques da Junta Militar na zona 
centro do país, como sendo um 
entrave para o desenvolvimento 
económico nacional e, sobre-
tudo, para o sossego das popu-
lações naquele ponto do país.

Segundo Telmina Perei-
ra, da Bancada Parlamentar da 
Frelimo, é preciso que a lide-
rança do partido Renamo as-
suma que tem um problema 
em mãos que precisa resolver.

“Contudo, temos que perce-
ber que este não é um problema 
exclusivamente da Renamo ou 
do governo, mas sim um assunto 
de interesse nacional e que inte-
ressa a todos os moçambicanos, 
por isso todos temos que nos 
envolver na busca de soluções 
para este conflito”, disse Pereira, 
acrescentando que são moçam-
bicanos que estão a ser atacados, 
são bens económicos moçambi-
canos que estão a ser destruídos 
e são vidas que estão a ser postas 
em causa, crianças que estão a fi-
car órfãs e o risco de alastramen-
to desta situação está patente. 

Para a deputada, o processo 
do DDR abre uma possibilida-
de para os membros da Junta 
Militar se integrarem. “Por ou-
tro lado, nós estamos a teste-
munhar que apesar destes ho-
mens estarem ligados a vários 
crimes, os que se entregaram e 
baixaram as suas armas foram 
recebidos e integrados, o que 

demonstra claramente que da 
parte do governo de Moçambi-
que há boa vontade no sentido 
de acolher todos aqueles que se 
entregam para poderem parti-
cipar neste processo de DDR”.

Por sua vez, Gania Mussa-
gy, em representação da Ban-
cada Parlamentar da Renamo, 
saudou a iniciativa de querer 
ver o povo moçambicano li-
vre das limitações que tem 
para poder fazer a sua vida e 
para realizar os seus sonhos. 

Segundo a deputada, a Re-
namo quer paz e é por isso que 
mesmo com algumas dificul-
dades e perturbações continua 
a avançar com o programa de 
DDR. “Por isso queremos con-
gratular esta iniciativa de deba-
ter sobre estes assuntos, porque 
há muitos que se sentem exclu-
ídos e este canal está a procurar 
incluir e colher as ideias de todos 
sem olhar para cores políticas”.

 “Ajudem-nos a acarinhar 
aquele homem a vir à razão”, 
apelou a deputada, acrescentan-
do que, na Renamo, há estatutos 
e “Mariano Nhongo foi militar da 
Renamo, sim, ele tem direito de 
ter a oportunidade que os outros 
estão tendo neste momento. Nos 
estamos preocupados que ele 
possa perder esta oportunidade”.

A deputada encorajou ao 
Conselho Cristão e à Sociedade 
Civil a darem um passo gigan-
tesco neste assunto, usando a 
sua força para “abraçar os nos-
sos irmãos como apartidários”. 

“Temos que acabar com a 
história do Centro para entrar-
mos na história do Norte, que não 
tem cara. O Nhongo tem cara, 
conhecemos quem ele é, tem 
falado com jornalistas, é possí-
vel abraça-lo”, disse Mussagy.

Por sua vez, Lutero Siman-
go, Chefe da Bancada Parla-
mentar do MDM, disse que esta 
reflexão é muito importante 

dado o assunto ser de interesse 
nacional, contudo “há que se 
ter atenção nas causas e efeitos 
porque, neste momento, está-
-se a debater apenas os efeitos 
da Junta Militar da Renamo e 
não estamos a buscar as causas. 
É muito importante buscar as 
causas para podermos compre-
ender o conflito militar e nos-
so contributo para o problema 
que é de interesse nacional”.

Partindo da ideia de que os 
elementos da Junta Militar de-
vem fazer parte do processo de 
DDR, o chefe da bancada par-
lamentar do MDM traça três 
cenários possíveis dos quais o 
primeiro é de que os militares 
da Junta adiram ao processo 
sem pré-condições; o segun-
do cenário é de que os poucos 
elementos da Junta Militar co-
locarem algumas condições 
para o seu engajamento neste 
processo, um cenário que o des-
creve como não sendo possível. 

“O terceiro cenário que é 
natural e que acontece em todas 
as situações semelhantes a esta, 
é que todo o homem precisa de 
dignidade e honra. No entanto, 
a Junta Militar da Renamo para 
se envolver neste processo tem 
que ser tratado de uma forma 
digna e honrosa para não criar 
muitos problemas”, disse Si-
mango, ajuntando que outro 
grande desafio, neste processo, 
é saber e conhecer os elemen-
tos invisíveis, porque, segundo 
sustenta, estamos a ver a Junta 
Militar na componente mili-
tar e “eu acredito que  a parte 
invisível é a parte política”.

No encontro, ficou as-
sente a necessidade de cria-
ção de um grupo de refe-
rência para aprofundar e 
compreender as reivindicações 
da Junta Militar e facilitar o diá-
logo com vista a se restabelecer 
a tranquilidade na região centro. 

CONSTANTINO NOVELA
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Resposta à Covid-19

É prioritário a realização de sessões 
das Assembleias Provinciais

O Instituto para Democracia Multipartidária (IMD), 
uma organização da sociedade civil moçambicana que 
tem monitorado a implementação do estado de emer-
gência, entende ser importante a criação de condições 
de modo a permitir que as Assembleias Provinciais pos-
sam realizar sessões plenárias para a aprovação dos res-
pectivos regimentos e os planos de governação provincial, 
como forma de melhor responder aos desafios da Covid-19.

Para o IMD, as As-
sembleias Provin-
ciais devem ser 
contempladas no 
âmbito das medidas 

excepcionais de abrandamento, 
à semelhança do parlamento, 
no qual, visando materializar o 
interesse público, foram cria-
das condições para viabilização 
da aprovação de instrumentos 
estruturantes de governação 
e outras matérias relevantes. 

Avaliando a evolução ten-
dencialmente acelerada dos 
casos da Covid-19 registados 
no país, o IMD entende ser im-
portante que sejam criadas as 
condições necessárias para a 
operacionalização das Assem-
bleias Provinciais, de modo a 
atribuir a necessária capacidade 
e legitimidade de governar por 
parte dos governadores pro-
vinciais e seus elencos (Conse-
lhos Executivos Provinciais). 

“A passagem de focos de 
transmissão para transmissão 
comunitária nas cidades de Pem-
ba e Nampula, o aumento de fo-
cos e de cadeias de transmissão, 
entre outros aspectos, requerem 
capacidade de resposta ao ní-
vel local. Daí a viabilização 
da governação descentralizada 
provincial é um dos caminhos 
inequívocos na resposta a esta 
pandemia, por parte dos con-
selhos executivos provinciais”, 
considera o IMD, para quem a 

limitação máxima de 20 pesso-
as em reuniões presenciais tem 
dificultado a operacionalização 
destes órgãos cuja composi-
ção varia de 60 a 94 membros. 

Avanços no cumprimento das 
medidas, mas prevalecem 

desafios

Ao longo das primeiras duas 
semanas do mês de Julho, o 
IMD constatou uma tendência 
de cada vez maior de conscien-
cialização e cumprimento das 
medidas restritivas, sobretudo 
nos grandes centros urbanos, 
como por exemplo o uso de 
máscaras de protecção em lo-
cais públicos, a criação de con-
dições para a higienização das 
mãos em diversas instituições 
públicas e privadas e o cumpri-
mento de distanciamento social. 

Dentro das limitações estru-
turais, o IMD reconhece ainda 
avanços no sector de transpor-
tes, onde gradualmente se ve-
rifica a retirada de carrinhas de 
transporte de passageiros de 
caixa aberta (vulgo “My love”), 
que ofereciam um elevado risco 
de propagação da doença e o re-
forço de acções de fiscalização. 
Ainda no sector de transportes 
se constata que, apesar das pa-
ragens estarem melhor organi-
zadas e de terem sido criadas 
condições de rastreamento, 
como medição de temperatura 

dos passageiros, a disponibili-
dade de autocarros não tem sido 
suficiente para responder a ele-
vada demanda dos passageiros, 
fazendo com que permaneçam 
nas filas por longas horas. “Na 
hora da ponta, são frequentes 
os casos em que os passageiros 
cansados de esperar abandonam 
a sequência da ordem de entrada 
e se aglomeram na entrada sem 
obedecer o distanciamento”. 

Ao nível do sector do co-
mércio, o IMD saúda o esforço 
que tem sido empreendido pelas 
edilidades com vista a reestrutu-
rar os mercados, no contexto da 
criação de condições de preven-
ção da propagação da Covid-19.
Contudo, refere o IMD, que a 
insuficiência de recursos finan-
ceiros tem limitado diferentes 
municípios de fazerem todas 
as intervenções necessárias. 

Outra nota tem a ver com 
a persistência na realização de 
convívios sociais em residên-
cias particulares e casas de pas-
tos desrespeitando as medidas 
emanadas no âmbito do estado 
de emergência, bem como si-
tuações de prática de futebol 
com presença de público. Os 
casos mais preocupantes da 
prática de futebol foram regis-
tados na província de Nampu-
la onde já existe a transmissão 
comunitária, o que torna a situ-
ação ainda mais preocupante.   

Reabertura das aulas

Em relação a reabertura das 
aulas previstas para o dia 27 de 
Julho, o IMD entende que houve 
abertura do governo em reconhe-
cer as fragilidades existentes e 
adiar a retoma para dar tempo de 
se criarem as condições necessá-

rias para assegurar que o retorno 
as aulas decorra no ambiente de 
segurança. Outra nota, tem a ver 
com a priorização do modelo de 
topo a base (classes de alunos 
mais conscientes e com idades 
mais elevadas) o que para o 
IMD poderá permitir um melhor 
controlo e monitoria, aliada ao 
facto de que este carácter gra-
dual da retoma as aulas, poderá 
ajudar o governo a auto avaliar-
-se em termos de reais capaci-
dades e de aprimorar a sua es-
tratégia sempre que necessário.

No entanto, a organização 
chama atenção para uma fisca-
lização permanente de modo 
a avaliar a continuidade ou 
não, caso os efeitos venham 
ser contrários ao da contenção 
da propagação da Covid-19.

“O IMD receia também o 
impacto que a medida vai ter no 
sector do transporte, visto que 
mesmo com a redução da mo-
bilidade do cidadão já se mostra 
bastante insuficiente para res-
ponder a demanda. Com os alu-
nos a circularem vai haver mais 
pressão e poderá afectar negati-
vamente o cumprimento de me-
didas no sector de transporte”.

Cerimónias fúnebres ainda 
oferecem riscos elevados

A organização entende ain-
da que persistem desafios no 
cumprimento das medidas nas 
cerimónias fúnebres ao nível 
das residências e dos cemité-
rios, sobretudo nos sábados, 
onde são registadas longas fi-
las e aglomeradas de familiares 
que pretendem visitar campas e 
realizar cerimónias. Estes aglo-
merados e longas filas chegam 
a por em causa as medidas de 
distanciamento podendo pôr 
em causa a eficácia das medi-
das para as cerimónias fúnebres.

Também se verifica alguns 
casos isolados de desobediência 
em termos de realização de cultos 
religiosos, tendo sido registados 
alguns nas províncias Sofala, Ma-
nica e Nampula onde decorrem 
cultos presenciais com 20 mem-
bros mesmo estando proibido.

Abertura ao diálogo e 
diversificação de mensagens de 

sensibilização

O IMD tem acompanhado 
com bastante interesse os pas-

sos dados por diversos actores 
com vista à materialização da 
intenção manifestada pelo Presi-
dente da República de relaxar as 
medidas restritivas para garantir 
o cumprimento das medidas de 
prevenção, sem colapsar a econo-
mia a curto, médio e longo prazo.

Neste processo, o IMD saúda 
o acto responsável que tem sido 
demonstrado pelo Governo, que 
consiste em avaliar as reais con-
dições para um retorno seguro 
quer das aulas, como dos cultos 
religiosos, garantindo uma aber-
tura ao diálogo com os diversos 
actores e sectores relevantes e 
partilhando informação sobre 
os passos dados, através dos 
órgãos de comunicação social.

Um aspecto importante apon-
tado pelo IMD é a necessidade de 
se redimensionar as mensagens 
de sensibilização, incorporando, 
para além das medidas de pre-
venção, componentes ligadas 
ao combate a descriminação e 
estigmatização pois ainda são 
reportados casos de cidadãos 
diagnosticados positivo para a 
Covid-19 que escapam ao con-
trolo das autoridades de saúde e 
uma das razões apontadas para 
estas situações tem sido que as 
vitimas temem a discrimina-
ção e estigmatização, fazendo-
-lhes adoptar comportamentos 
mais arriscados e perigosos.

Refere o IMD que o Governo 
deve preparar-se para continuar 
a estimular a implementação das 
medidas de prevenção pós estado 
de emergência (que em termos 
constitucionais termina a 29 de 
Julho), por forma a que se tran-
site para um relaxamento seguro.

Os dados da Organização 
Mundial da Saúde indicam que 
o problema ira continuar, e a 
propagação da Covid-19 po-
derá continuar a subir pelo que 
há necessidade de se observar 
as medidas de prevenção, ao 
mesmo tempo que se retoma 
gradualmente as actividades 
em alguns sectores, de modo a 
evitar o colapso da economia.

Por fim, o IMD reforça a ne-
cessidade de se melhorar e imple-
mentar um sistema de monitoria 
permanente e mais sofisticado, 
que permita a recolha regular de 
informação sobre os impactos a 
serem provocados pelas novas 
medidas, de modo a orientar os 
passos subsequentes no controlo 
da propagação desta pandemia.
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Perante estas revelações fundadas, documentadas, compete 
aos que entendem ter sido ele, Mondlane, o arquitecto da uni-
dade nacional, rebater este argumento, provando-lhe o título 
de “arquitecto”, pois não se conhece outro argumento de peso, 
que retire esta verdade. Usar o poder político governamen-
tal para impor uma verdade científica ou oficial não é susten-
tável e é auto-destrutivo. Esta é, pois, uma questão em aberto. 

Mas, admitindo-
-se que foi o 
“arquitecto” 
da unidade 
nacional, após 

a realização do 1º Congresso da 
FRELIMO, em 25/6/1962, de que 
se tornou o seu primeiro presiden-
te, pode se questionar a sua obra 
de gestão dessa unidade, princi-
palmente entre os 2 movimentos 
signatários da união em Acra, 
constituídos por 4 indivíduos e o 
outro. Pelo que se sabe, a unidade 
foi de muito pouca duração, tendo 
os outros retornados ou fundado 
os seus movimentos por causa do 
ambiente intrigante que se vivia.  

Um outro aspecto crucial, 
para a construção socioeconó-
mica de Moçambique, é o pro-
jecto político de Mondlane, a 
que muitos intervenientes e cada 
um reclama como o verdadeiro 
conhecedor ou intérprete e até 
representante do mesmo. Aqui, 
como referimos, ouvem-se várias 
vozes e parece-nos que nenhum 
pode se impor como a única ver-
dadeira, pois Mondlane coexistiu 
com as duas linhas, provavel-
mente outras, isto é, morre en-
quanto a “linha revolucionaria”, 
marxista-leninista, ainda não 
combatia abertamente a “linha re-
accionária”, acusando-se esta até 
de ser a assassina de Mondlane. 

Seja como for, podem ser 
identificadas, por enquanto duas 
linhas sobre o projecto político-
-ideológico no movimento sendo 
que cada uma se subdividia. Terí-
amos então como (1) o projecto 
político de Mondlane aquele que 
é apresentado pela “linha revolu-
cionária” vitoriosa, seguida pelo 
seu sucessor, Samora Machel. 
Esta apresenta, como prova docu-
mental, o pronunciamento verbal 
de Mondlane, difundido pela Rá-
dio Moçambique (RM), em que 
ouvimos Mondlane a afirmar que 
a FRELIMO se tornou mais pro-

gressista e revolucionária do que 
nunca e que a sua linha se apro-
xima, cada vez mais, do socialis-
mo do tipo marxista-leninista. Se 
assim falou, em entrevista, tem 
razão a “linha revolucionária”. 
Por outro lado, a frase do mesmo 
(Mondlane) de que “posso morrer 
feliz porque sei que a revolução 
continuará”, num período em que 
a luta era pela independência e 
numa época mundial marcada 
pelo Guerra-Fria ou duas linhas 
mundiais e opostas, Comunismo e 
Capitalismo, o termo “revolução” 
sugere o seu alinhamento com o 
Marxismo-Leninismo. Mondlane 
apresenta também, noutras locu-
ções, um discurso que aponta in-
tegração naquela doutrina. Então, 
segundo esta linha, se Mondlane 
não tivesse sido assassinado, te-
ria dirigido, depois, a Frelimo e o 

país tal como o fez o seu suces-
sor Samora Machel. Assim, com 
Mondlane, Moçambique seria o 
que é, essencialmente, hoje. Para 
esta linha, as investigações sobre 
a obra de Mondlane devem estar 
esgotadas ou servem para refor-
çar a mesma narrativa oficial e 
defendê-la de possíveis atentados.

O outro projecto de Mondla-
ne é defendido por indivíduos da 
mesma “linha revolucionária” e 

continuados membros do mes-
mo Partido, com ou sem cartão, 
esforçados em justificar a favor 
da Frelimo como a única organi-
zação capaz de dirigir o governo, 
sendo os males praticados, uns 
erros de percurso e de indivíduos 
identificados, incluindo o próprio 
Samora, em especial, o Marceli-
no, como se eles fossem crianças 
seguidoras daqueles. Esta linha 
não admite nenhuma alternativa 
política, mas assume os erros do 
partido. Afinal, o que interessa é 
estar na governação e as críticas 
internas e externas podem ser 
uma estratégia bem-sucedida de 
manter o poder. Esta linha apre-
senta uma visão política de Mon-
dlane semelhante ao que agora 
se vive, isto é, como sendo ele 
(Mondlane) um aglutinador de 
ideias políticas contrárias, isto 
é, um dirigente igual a Chissa-
no, Guebuza e Nyusi como di-
rigentes de um país capitalista 
e multipartidário. É uma linha 
subdividida da outra e defendida 
mais por académicos, mas que os 
seus argumentos não são docu-
mentados, apoiando-se somente 
no seu passado. Uns apontam a 
condição de Mondlane de ser um 
cristão educado na missão protes-
tante, esquecendo-se que Samora 
é filho dum líder religioso e até 
“bebeu”, desde a sua casa e na 
escola primária, na missão cató-
lica, a doutrina cristã, enquanto a 
criança Mondlane, nessas idades, 
só pastoreava o gado bovino e 

caprino. E quem não foi nessa al-
tura educado como cristão, pois, 
mesmo hoje, nenhuma criança 
escapa de ser mandada à cate-
quese tal como tem de ir à escola.

Outros apontam igualmente 
a sua formação e actividade aca-
démicas nas universidades capi-
talistas (americanas), onde teria 
bebido o seu liberalismo político, 
como uma espécie de vacina anti-
-marxismo-leninismo e comunis-
mo, esquecendo-se que tal passa-
do não tem nenhum efeito pois o 
líder da linha marxista-leninista, 
Marcelino dos Santos, um inte-
lectual de gabarito e poeta, estu-
dou em Portugal e em França, as 
mesmas Ciências Sociais, como 
Mondlane. E perante o pronun-
ciamento do próprio de a sua 
FRELIMO tender a marxismo-
-leninismo como pode ser expli-
cado? Ou ele, pessoalmente, con-
tinuaria cristão, mas a dirigir um 
partido marxista-leninista, o que 
resultaria numa contradição que 
a própria “linha revolucionária” 
não toleraria, sentindo-se compe-
lido a retirar-lhe da liderança para 
um outro mais carismático, di-
recto e aberto e popular, tipo Sa-
mora, porque o Marcelino, dada 
a sua pele clara (era mulato) não 
podia assumir a liderança num 
país de pretos. Há quem locali-
za os argumentos na sua origem 
tradicional e linhagem familiar 
de chefatura, como o Professor 
Ronguane, para quem “Mon-
dlane, enquanto oriundo de uma 
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família de chefes tradicionais em 
Moçambique, mais faz pensar 
um nacionalismo veiculado pelos 
partidos adstritos ao poder das 
classes dominantes locais”, isto 
é, uma condição que desalinha 
para uma orientação marxista-
-leninista. Mas o recurso ao pas-
sado de Mondlane pouco serve 
como sustento quando, posterior-
mente, como prova, ele enuncia 
um novo projecto político, ainda 
que se veja como tendência (para 
o socialismo do tipo marxista-le-
ninista). Este recurso passadista 
demonstra a ausência ou muito 
poucas provas documentais ou 
testemunhais para consubstan-
ciar um novo presente. Mesmo as 
cartas ou outros documentos que 
ele deve ter escrito anteriormente 
não podem demover os argumen-
tos sobre o presente do mesmo. 
É entre estes que se afirma que o 
partido Frelimo não está cumprir 
em 100% os ideais de Mondlane, 
mas esses mesmo ideais são re-
buscados dum passado “ultrapas-
sado” pelo presente posterior. Por 
outro lado, esta consideração de 
se assemelhar a FRELIMO com 
partido Frelimo não é de todo pa-
cífico se se considerar a história 
deste movimento que foi, ainda 
na luta armada, palco de lutas in-
testinais destrutivas e mortíferas 
e, após a vitória da linha marxis-
ta-leninista, declarou abertamen-
te o alinhamento da FRELIMO 
com esta linha político-ideoló-
gica, marxismo-leninismo, para 

a construção do comunismo.
Por se analisar Mondlane em 

termos doutrinais, alguns en-
tendem que esta abordagem não 
aponta a essência da vida e estra-
tégia dum líder interessado em 
servir o seu povo porque o seu 
interesse é servir e não seguir os 
ismos. Ora, qualquer análise ser-
ve-se de determinadas categorias 
linguístico-semânticas, que têm 
de ser usadas para facilitar a co-
municação. Bem-vista, esta von-
tade de despir Mondlane de ismos 
é, exactamente, feita por aqueles 
que, efectivamente, introduziram 
e veicularam, massivamente, es-
ses ismos de que agora se sentem 
desconfortáveis de os assumir ou 
rejeitar pois estar-se-ia a fazer 
uma auto-crítica, uma prática que 
somente é própria de gente hu-
milde como Mandela. Não existe 
outra linguagem de se analisar 
Mondlane sem as palavras espe-
cializadas para o efeito e que per-
mitem a comunicação na comuni-
dade. Aliás, o próprio Mondlane, 
um Professor Doutor usou estas 
categorias linguísticas, ao carac-
terizar a sua organização como o 
fez. Por isso, esta vontade, destas 
pessoas, de colocar o pragmatis-
mo como característica de Mon-
dlane parece mais servir os seus 
interesses presentes do que fazer 
uma análise fria desta personali-
dade complexa que é o Mondlane. 

A perplexidade que a obra e 
o projecto políticos de Mondlane 
suscitam não se revela entre in-
divíduos (pessoas, organizações 
e instituições) mas até no íntimo 
(interior) de cada pessoa. É como 
se Mondlane fosse “o bem e mal 
amado”, um troféu concorrido 
mas que é inconquistável porque 
se oferece a todos, gerando um 
mal-estar ao ego dividido que 
só pode desejar a sua destruição 
(morte). O testemunho de Zeca 
Caliate, ex-guerrilheiro da FRE-
LIMO, serve para esta revelação 
dum ego contraditório pela obra 
e projecto políticos de Mondlane. 
Diz ele que “O Dr. Eduardo Mon-
dlane, o primeiro presidente da 
Frente de Libertação de Moçam-
bique (FRELIMO), em várias 
ocasiões nas suas conferências, 
quando em vida, se lhe pergun-
tassem qual seria o futuro da Fre-
limo, após alcançar a vitória final, 
dizia sempre que a Frelimo era 

apenas um movimento que lutava 
pela liberdade e independência 
nacional. Depois de alcançada a 
vitória, [a FRELIMO] iria ocupar 
um lugar no Museu da História de 
todos os moçambicanos, do Ro-
vuma ao Maputo e de Zumbo ao 
Oceano Índico. Significava, esta 
afirmação, que os moçambicanos 
poderiam livremente formar os 
seus partidos e disputar eleições 
livres e democráticas. O vencedor 
formaria um governo e, natural-
mente, não devia excluir a presen-
ça e a actividade da oposição. Eu 
assisti a vários discursos do presi-
dente Dr. Eduardo Mondlane, em 
Bagamoyo, Kongwa, etc.  Estive 
na sua residência em Oster-Bay, 
como segurança e via jornalistas 
a entrarem e saírem, mas nunca 
ouvi da boca do presidente, dizer 
que depois de Portugal descoloni-

zar Moçambique, seriamos nós,  
a FRELIMO, que continuaríamos 
a colonizar ou escravizar os mo-
çambicanos” e explica o sentido 
de “escravizar”, nos seguintes 
termos: “Após a sua morte, sem 
que o povo moçambicano fosse 
consultado, implantaram-se no-
vos ideais, marxistas-leninistas, 
sem interesse nenhum para um 
povo inculto nessas doutrinas. 
Pior, foi quando a Teia Renegada 
frelimista se apropriou da forma-
da Frente de Libertação de Mo-
çambique por meio das armas e 
tornaram-se donos dos destinos 
dos seus verdadeiros fundadores 
e os eliminaram. Depois, tudo se 
tornou fácil e ignoraram por com-
pleto as boas intenções do então 
primeiro presidente da FRELI-
MO após o seu assassinato” (…) 
“Machel colocou os seus princí-

pios revolucionários em prática. 
Como marxista, ele implementou 
a nacionalização das plantações 
e propriedades portuguesas (…) 
Ele fez com que a Frelimo se 
tornasse num partido leninista 
(…) Samora Machel recebeu, da 
URSS, a medalha ‘Prémio Leni-
ne da Paz”.  Com estas palavras 
elogiosas sobre um Mondlane 
messias e traído, não se pode pre-
ver as seguintes avaliações diabó-
licas sobre o mesmo Mondlane, 
pela mesma pessoa (Zeca Calia-
te) quando afirma que “Gostaria 
de vos dizer também que aprendi 
a ser tribalista com o maior pro-
fessor fomentador do tribalismo, 
Eduardo Chivambo Mondlane, 
com quem estive, prestando-lhe 
segurança privada em sua re-
sidência, durante algum tempo 
em Oyster-bay, Dar-és-Salaam, 

no Tanganyika, em 1965/66.
Foi em Outubro do mesmo 

ano de 1966, que Eduardo Mon-
dlane quebrou o acordo que esta-
va assinado, após o 1º Congresso 
do movimento sobre a formação 
da Frelimo, e que atestava que 
ninguém, mesmo ninguém dentro 
do movimento, poderia conspirar 
e/ou assassinar outro membro, 
em especial os líderes do Partido.

Este senhor, na qualidade de 
Presidente da Frente de Liber-
tação de Moçambique (FRELI-
MO), autorizou e ordenou ao 
seu conterrâneo Samora Ma-
chel, com o apoio de Joaquim 
Chissano e outros crápulas que, 
prontamente, apoiaram o san-
guinário Samora neste plano, no 
assassinato do seu superior hie-
rárquico Filipe Samuel Magaia, 
com objectivo de o substituir 

no cargo de chefia dos Departa-
mentos de Defesa e Segurança 
que este último desempenhava 
e assim manter toda a estrutura 
decisória do movimento sobre 
domínio do Império de Gaza.

Assassinar Filipe Magaia era 
fundamental, pois, após um Mo-
çambique independente, sob sua 
presidência, os homens de Gaza 
sairiam a perder tendo um chin-
gondo, Filipe Magaia, como Mi-
nistro da Defesa e de Segurança 
de Moçambique, que poderia le-
var as forças armadas a despole-
tar um golpe militar, no derrube 
do Presidente Mondlane e seu sis-
tema político, nepotista e tribal.

Durante o ano de 1965, quan-
do estive em Dar-es-Salaam, 
deparava-me com pequenos gru-
pos de membros provenientes do 
Sul de Moçambique, que eram 
transportados com muito carinho 
através do Land-Rover do Partido 
Frelimo, para os melhores hotéis 
da cidade, levados às melhores 
lojas de pronto a vestir, onde 
escolhiam as melhores roupas, 
calçado, etc. Os mesmos eram 
sujeitos a um inquérito um por 
um, para as estruturas saberem 
quem queria continuar com os 
estudos nos países amigos da Fre-
limo e  aqueles que não tinham 
no mínimo a terceira classe, eram 
enviados para o ´´Mozambique 
Institute`` e incorporados nas 
classes de forma aldrabada. (…) 
outros recebiam bolsas militares.

Foram poucos os in-
divíduos do Sul, envia-
dos para a linha da frente. 

Nós, os chingondos, mesmo 
com a 4ª, 5ª e 6ª classes conclu-
ídas, íamos todos para a linha 
de combate e, se por alguma ra-
zão cometêssemos alguma pe-
quena infracção ou algum tipo 
de indisciplina, grande parte 
era condenado à pena capital”.

Como entender estes dois dis-
cursos opostos e contraditórios 
da mesma pessoa sobre a obra 
e projecto políticos da também 
da mesma pessoa (Mondlane) 
senão pela incapacidade de con-
quistar um objecto de paixão, 
destruindo-o por ser causador 
dum mal-estar resultante irre-
conciliação dos estados da alma?
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Vitória Diogo, Secretária de Estado na província de 
Maputo, instou ao Comando Distrital de Boane, a ele-
var a percentagem de esclarecimento de crimes, com 
maior incidência de roubo de gado, assaltos a resi-
dências, estabelecimentos comerciais e na via pública.

A Secretária de 
Estado falava 
durante a for-
matura que diri-
giu, na semana 

passada, tendo sublinhado 
a necessidade de apertar o 
cerco à criminalidade e, pa-
ralelamente, investir na in-
vestigação e prevenção dos 
crimes, sempre em coorde-
nação com as comunidades.

Também alertou a corpora-
ção a realizar intervenções es-
pecíficas para reduzir a ocor-
rência de acidentes de viação, 
que ceifam vidas e atrasam 
o desenvolvimento do País.

Num outro encontro que 
manteve com o Governo do 
Distrito de Boane e Conselho 
Autárquico de Boane, a Secre-

tária de Estado na província de 
Maputo recomendou a presta-
rem maior atenção ao orde-
namento territorial, de modo 
a se evitar situações adversas 
futuramente,  que impliquem 
requalificação de determina-
das áreas e indemnizações.

Ela falava durante a visita 
que efectuou à Direcção Distri-
tal de Plano e Infra-estruturas, 
onde se inteirou dos planos de 
pormenor em curso em bair-
ros como Mavoco e Jonasse.

Orientou para as lideranças 
distritais intensificarem a sen-
sibilização das comunidades, 
para aderirem aos processos de 
urbanização, que tem em vista 
o desenvolvimento do distri-
to. Também apelou às comu-
nidades para registarem suas 

propriedades ou casas junto 
das entidades administrativas.

Ainda no decurso da sema-
na passada, Vitória Diogo enal-
teceu a iniciativa de construção 
de um novo mercado no Con-
selho Autárquico de Boane.

Depois de visitar as obras 
de edificação da infra-estrutu-
ra, aquela dirigente destacou a 
importância de se organizar a 
actividade comercial, para ga-
rantir a ordem e beleza da vila, 
por um lado, e arrecadação de 
receitas, por outro. Estão pro-

jectadas para o local cerca de 
700 bancas para várias espe-
cialidades, tais como venda de 
hortaliças, salões de cabelei-
reiros, ferragens, entre outras.

Vitória Diogo estimu-
lou o Conselho Municipal 
de Boane a ser rigoroso na 
urbanização da vila, definin-
do e fazendo cumprir pos-
turas que concorram para o 
desenvolvimento da urbe e 
bem-estar dos munícipes.

Ainda na última sexta-fei-
ra, a Secretária de Estado na 

província de Maputo teve oca-
sião para verificar as condições 
de preparação para a retoma 
das aulas no distrito de Boane, 
tendo visitado o Instituto Peda-
gógico de Umbeluzi e o Institu-
to Industrial e de Computação 
Armando Emílio Guebuza.

Nos dois locais, constatou 
avanços de preparação da reto-
ma das aulas, com nova dispo-
sição de carteiras nas salas de 
aulas, laboratórios e oficinas. 

A dirigente recomendou 
a garantia antepada de mate-
rial de higiene e desinfecção 
dos estudantes, professores 
e equipamentos, para além 
de divulgação permanente 
dos cuidados a observar du-
rante a actividade de ensino-
-aprendizagem no período que 
durar a pandemia covid-19.

As aulas retomam no dia 
27 de Julho corrente de for-
ma faseada, nomeadamen-
te da décima segunda classe 
e formação de professores.

PRM em Boane

Vitória Diogo recomenda comando 
a esclarecer crimes e roubos

ZoomJosé MatlhoMbe
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No leito do grande rio
TOTAL partilha mais oportunidades de 
negócios com empresas moçambicanas

O projecto Mozambique LNG, liderado pela Total, re-
alizou, através de plataformas electrónicas, um seminário 
com mais de 100 empresas moçambicanas para partilhar 
oportunidades de negócios para os próximos 6 meses e 
mais. Participaram igualmente representantes do Ministé-
rio dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), Instituto 
Nacional de Petróleo (INP), Empresa Nacional de Hidro-
carbonetos (ENH), representantes do Grupo de Conteúdo 
Local e diversas associações empresariais moçambicanas.

As oportunidades 
foram apresen-
tadas por 3 das 
empresas con-
tratadas pelo 

projecto, nomeadamente a 
CCS JV, o principal consórcio 
contratado para engenharia, 
aquisições e construção da ins-
talação de GNL (onshore), a 
Van Oord, uma das principais 
contratadas para engenharia, 
aquisições, construção e ins-
talação dos sistemas sub-aquá-
ticos (offshore), e a Gabriel 
Couto, contratada para a cons-
trução do aeródromo de Afungi. 

As oportunidades apresen-
tadas incluiram, entre outros, o 
fornecimento de bens e servi-
ços nas áreas de recrutamento 
e formação de recursos hu-
manos, construção, tecnolo-

gias de informação, catering, 
transporte, e saúde, segurança 
e ambiente. O Presidente do 
Conselho de Administração 
do INP, Carlos Zacarias, e o 
representante do MIREME, 
Henrique Cossa, realçaram a 
importância deste tipo de se-
minários, tendo enfatizado a 
necessidade de se dar a conhe-
cer os requisitos necessários 
para as empresas nacionais 
acederem às oportunidades 
de negócios oferecidas pelos 
projectos de gás, bem como 
acções que visem a capacitar 
e aumentar a competitivida-
de das empresas nacionais.

 O Director Geral da Total 
em Moçambique e Vice-Pre-
sidente do projecto Mozam-
bique LNG no país, Ronan 
Bescond, afirmou: “ Este se-

minário, o décimo segundo 
que realizámos desde Abril de 
2019, é parte do nosso traba-
lho contínuo de disseminação 
das oportunidades de negócio 
e requisitos para aceder às 
mesmas. Queremos que cada 
vez mais empresas moçambi-
canas participem no projecto 
Mozambique LNG, pois o de-
senvolvimento de conteúdo lo-
cal é parte integrante do nosso 
modelo de negócios e respon-
de às prioridades enunciadas 
pelo Governo de Moçambique 

e outras partes interessadas”. 
Ronan Bescond afirmou 

ainda que o projecto ” dará 
maior preferência às empre-
sas moçambicanas, mas elas 
deverão ser competitivas, 
preenchendo os requisitos do 
projecto em termos de plani-
ficação, 2 qualidade, quanti-
dade e custo. Por isso, sempre 
que pertinente, encorajamos 
as empresas locais a criarem 
as necessárias parcerias entre 
si ou com empresas estran-
geiras para fortalecer a sua 

capacidade competitiva para 
concorrerem com sucesso 
às oportunidades de negócio 
providenciadas pelo projecto. 
Do mesmo modo, esperamos 
que as empresas estrangeiras 
se comprometam e cumpram 
com o desiderato de maximizar 
o conteúdo local, como parte 
das suas actividades no país”.

 Segundo ainda Bescond, o 
projecto já gastou cerca de 699 
milhões de dólares americanos 
com mais de 300 empresas 
moçambicanas, das quais mais 
de metade são detidas maio-
ritariamente por capitais mo-
çambicanos. O projecto espera 
adjudicar contratos de cerca 
de 2.5 mil milhões de dóla-
res americanos a empresas de 
capitais moçambicanos ou re-
gistadas em Moçambique du-
rante o período de construção.

 Esta adjudicação represen-
ta mais de um terço dos nossos 
contratos onshore, com a maior 
parte do remanescente estando 
a ser usado na aquisição em 
bens e serviços técnicos al-
tamente especializados que 
actualmente não podem ser 
adquiridos em Moçambique.

5ª edição do projecto social #FicaEmCasa

Gerações e estilos musicais diferentes
A 5ª edição do projecto social #FicaEmCasa, do Stan-

dard Bank, brindou os espectadores com uma mistura 
de gerações e estilos musicais diferentes, corporizados 
na interpretação de clássicos da música ligeira moçam-
bicana, pela banda Alambique, bem como da fusão de 
vários géneros, como o reggae, pelo grupo Gran Mah.

Foram, sensivel-
mente, duas ho-
ras de espectá-
culo transmitido 
em directo pelas 

redes sociais do Standard 
Bank, designadamente Fa-
cebook e Instagram, e ain-
da pela Televisão de Mo-
çambique (TVM) e a Rádio 
Universitária da Universi-
dade Eduardo Mondlane.

Exímio na execução ins-
trumental, bem como na co-
locação da voz, Alambique 

foi o primeiro a fazer-se ao 
palco, tendo, predominan-
temente, interpretado temas 
que marcaram os anos 80. 
Seguiu-se a banda jovem, 
Gran Mah, que brilhou com 
uma enérgica actuação, re-
cheada de temas de estilo 
musical alternativo, com in-
fluência do reggae music.

Em jeito de balanço das 
cinco edições deste projec-
to social, promovido pelo 
Standard Bank, numa par-
ceria com a TVM e a UEM, 

o director de Marketing e 
Comunicação do banco, Al-
fredo Mucavela, considerou 
ter sido alcançado o prin-
cipal propósito do evento.

“Fazemos um balanço po-
sitivo, uma vez que temos es-
tado a insistir na transmissão 
de mensagens sobre a pre-
venção da pandemia do novo 
coronavírus. Enquanto vigo-
rarem as medidas de restrição 
e o Estado de Emergência, 
vamos dar continuidade a 
esta iniciativa, de modo a evi-
tar perdas de vidas humanas”, 
disse Alfredo Mucavela, des-
tacando o facto de os músicos 
mostrarem-se, igualmente, 
satisfeitos com o projecto.

Na missão de alegrar e en-
treter os moçambicanos, nes-

te momento de distanciamen-
to social, conforme indicou, 
ao longo das cinco edições, 
o projecto #FicaEmCasa tem 
estado a envolver músicos 
de várias gerações e géneros 
musicais, numa estratégia 
que visa comunicar melhor 
com todas as faixas etárias.

Hortêncio Langa, um dos 
fundadores do Alambique, co-
mentou positivamente sobre 
a actuação da banda: “Acre-
dito que tivemos uma perfor-
mance aceitável. Nós somos 
oito, antes éramos cinco. 
Alargamos o grupo para dar 
mais pujança à banda e incre-
mentar a sonorização”, disse.

Sobre a pandemia do 
coronavírus, o músico foi 
peremptório: “É muito im-

portante ter em conta a pre-
venção, ficando em casa, la-
vando regularmente as mãos, 
usando a máscara e pratican-
do o distanciamento social”.

Visivelmente emocio-
nada, a jovem vocalista da 
banda Gran Mah, Regina dos 
Santos, disse ter aproveitado 
a oportunidade para matar 
saudades das actuações num 
palco com tudo preparado 
ao requintado pormenor.

“Apesar de não termos 
tido o público, conseguimos 
sentir o calor das pessoas 
a assistirem nas suas ca-
sas. Foi maravilhoso poder 
partilhar energias positivas 
virtualmente com as pesso-
as, neste momento de cala-
midade pública”, afirmou.
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PME´s vão beneficiar de programa 
de imersão empresarial

As pequenas e médias empresas (PME) moçambica-
nas vão beneficiar, entre os dias 10 e 14 de Agosto, de um 
programa de imersão empresarial, denominado #Idea-
te Bootcamp, promovido pelo Standard Bank, através da 
sua Incubadora de Negócios, em parceria com a Eni Rovu-
ma Basin, no âmbito da promoção de ligações comerciais 
e oportunidades para este segmento de empreendimentos.

A formação, que 
será ministrada 
de forma vir-
tual, tem como 
objectivo apoiar 

as PME na validação dos seus 
modelos de negócio, de for-
ma a garantir a sua sustenta-
bilidade e escalabilidade. Ela 
surge no âmbito da implemen-
tação do Plano de Conteúdo 
Local do Projecto Coral Sul.

Durante os cinco dias, os 
participantes vão obter ferra-

mentas e utilizar metodologias 
que irão permitir desenhar, 
avaliar, melhorar e comunicar 
os seus modelos de negócio.

São elegíveis a este pro-
grama empreendimentos for-
malmente registados em Mo-
çambique, com pelo menos 
dois anos de actividade e com 
receita anual comprovada, de-
vendo, para o efeito, apresen-
tar um alvará válido, uma có-
pia do Boletim da República, 
o registo comercial, a prova 

do endereço comercial e o Nú-
mero Único de Identificação 
Tributária (NUIT) da empresa.

Os candidatos devem ter 
uma empresa nas áreas de 
agricultura, energias renová-
veis, lavandaria, fabrico de 
móveis, transporte de merca-
dorias, logística, armazena-
gem, transporte de pessoas, 
mecânica, construção civil, 
construção de estradas, ali-
mentação, recrutamento, ges-
tão de resíduos sólidos ou 
saúde e segurança no trabalho.

Empresas baseadas na pro-
víncia de Cabo Delgado, cria-
das por mulheres ou por jovens 
empreendedores, bem como 
as que adoptam princípios de 
economia circular são esti-
muladas a candidatarem-se.

Mercado nacional vai ser abastecido 
por mais de 1.800 toneladas de cimento

A partir de Novembro do corrente ano, o mercado na-
cional vai beneficiar de mais 1.800 toneladas de cimento, 
por ano, com a entrada em funcionamento da Dugongo 
Mozambique Cement, uma fábrica deste produto em cons-
trução no distrito de Matutuine, na província de Maputo.

Orçado em 330 
milhões de 
dólares norte-
-amer icanos , 
o empreen-

dimento, cuja fase de execu-
ção das obras se encontra a 

90 por cento, vai contribuir 
para a estabilização do preço 
do cimento em Moçambique.

No quadro do acompanha-
mento ao estágio de desen-
volvimento do sector da in-
dústria e comércio, o ministro 

do pelouro, Carlos Mesquita, 
visitou, quinta-feira, 9 de Ju-
lho, aquele projecto econó-
mico, tendo-se mostrado sa-
tisfeito com a sua evolução:

“Neste momento, a exe-
cução da obra está a noventa 
por cento, o que nos encoraja 
bastante. Reconhecemos que 
esta fábrica, quando iniciar 
a produção, vai sem margem 
de dúvida, imprimir maior 
dinâmica e fazer a diferença 
na produção de cimento no 

País”, disse Carlos Mesquita.
Além de possuir uma capa-

cidade de produção de cerca de 
1.800 toneladas, por ano, se-
gundo garantiu o governante, 
tem ainda uma enorme vanta-
gem, porque todas as matérias-
-primas necessárias para a pro-
dução do cimento encontram-se 
nesta região de Matutuine, onde 
a obra se encontra localizada.

“É uma fábrica amiga do 
ambiente, com níveis de po-
luição praticamente zero. 
Está dotada de um sistema de 
recolha e tratamento de po-
eira, que permite a sua reuti-
lização no processo de produ-
ção, o que é muito bom para 
o meio ambiente”, frisou.

Agradou também ao mi-
nistro o facto de o projecto 
contemplar a utilização do 
carvão mineral, para alimen-
tar a central eléctrica, que vai 
fornecer energia eléctrica à 
fábrica: “É um produto que 
Moçambique tem. Agora es-
tão a importar da África do 
Sul para a fase experimental. 
Entretanto, decorrem démar-
ches, com vista à aquisição do 
carvão produzido em Moatize, 
na província de Tete”, indicou.

Em termos logísticos, 
acrescentou, pode-se utilizar a 

cabotagem marítima para fazer 
chegar o carvão de Moatize a 
Matutuine, o que contribuirá, 
certamente, para a produção de 
energia a preços competitivos, 
tornando, consequentemente, 
a comercialização do cimento 
a preços também competitivos.

Segundo consta, o “clinker” 
a ser produzido pela Dugon-
go Mozambique Cement, para 
além de ser localmente usado 
para a produção do cimen-
to, vai também ser vendido 
a outras unidades fabris que 
operam no País, cuja maio-
ria tem estado a importá-lo 
de outros mercados externos.

Ainda no mesmo dia, Carlos 
Mesquita visitou as extensas 
plantações de bananas do Grupo 
Bananalândia, localizadas no 
distrito da Namaacha, na pro-
víncia de Maputo, cuja produ-
ção é, na sua maioria, exporta-
da para o mercado sul-africano.

Neste projecto agrícola, o 
ministro, após congratular o 
investidor pela aposta na di-
versificação de produção em 
curso, apelou, por outro lado, 
para que se faça constar das 
embalagens da fruta a origem 
do produto, fazendo valer o or-
gulho nacional por um produ-
to de qualidade internacional.
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Ensino Técnico Profissional 

Em reflexão calendário de 
retoma das aulas presenciais 

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Su-
perior e Técnico Profissional, Gabriel Salimo, orien-
tou semana passada, nas instalações do MCTESTP, 
um encontro com os responsáveis das Instituições do 
Ensino Técnico Profissional (IETP), para reflexão so-
bre as condições para a retoma das aulas presenciais. 

Realizada de for-
ma presencial 
para as institui-
ções sediadas em 
Maputo e no for-

mato de vídeo conferência para 
as instituições que se localizam 
fora da cidade e província de 
Maputo, a sessão visava aus-
cultar os Diretores das IETP, 
sobre as condições criadas para 
o regresso às aulas presenciais.

 Segundo o Ministro Sali-
mo, tal como nas Instituições 
de Ensino Superior, as IETP 
devem conjugar um conjunto 
de medidas que permitam res-
ponder as exigências descrimi-
nadas no quadro do estado de 
emergência em vigor até ao dia 

30 de Julho do ano corrente, 
conforme o decreto presiden-
cial aprovado para o efeito.

Ademais, a discussão so-
bre o retorno as aulas nas IETP 
surge do cumprimento do pro-
nunciamento do Presidente da 
República de Moçambique, 
Filipe Nyusi, relativo à pror-
rogação, pela terceira vez, 
do estado de emergência por 
mais 30 dias em todo o terri-
tório nacional, no âmbito da 
prevenção e combate à pan-
demia do novo coronavírus.

 “Irão retomar as aulas 
presenciais as instituições de 
ensino técnico profissional 
que reúnem condições para 
lecionar em tempos da pan-

demia”, frisou o ministro.
Outrossim, o retorno as au-

las presenciais serão median-
te a avaliação das condições 
de cada instituição de ensino 
técnico profissional e a res-
pectiva fiscalização por parte 
da Autoridade Nacional do 
Ensino Profissional (ANEP) 
e do Ministério da Saúde.

Assim, a ANEP deve re-
alizar uma vistoria as IETP, 
pois existem algumas que não 

possuem condições para lec-
cionacção de cursos técnicos. 
Como é sabido, é compe-
tência da ANEP a gestão do 
Quadro Nacional de Qualifi-
cações Profissionais, incluindo 
a aprovação de Qualificações 
Profissionais e seu registo no 
respectivo Catálogo Nacional. 

Na sua actuação como órgão 
de garantia de Qualidade cabe a 
ANEP a Certificação dos For-
madores, dos Avaliadores e dos 

Formados da Educação Profis-
sional, bem como a Acreditação 
dos Provedores de Formação 
e dos Programas de Forma-
ção desenvolvidos no contex-
to da Educação Profissional.

Recorde que para a reto-
ma das aulas presencias ‘e ne-
cessário as IETP obedecerem 
medidas como a colocação de 
pedilúvio nas entradas princi-
pais;  garantir a desinfecção e 
limpeza diárias da instituição, 
em particular das superfícies 
como mesas, secretárias, ca-
deiras, maçanetas das portas, 
teclados de computador parti-
lhado, entre outros; promover 
o distanciamento físico; uso 
obrigatório de máscaras por 
funcionários, estudantes e do-
centes em todo o recinto da 
instituição; existência de ter-
mómetros para a medição da 
temperatura na entrada das ins-
talações; entre outras medidas.

Escolas não serão focos de transmissão da Covid-19

Edson Macuácua desdramatiza retorno às aulas
O secretário do Estado da província de Manica, Ed-

son Macuácua, defende que o arranque faseado das au-
las presenciais deve ser encarado como uma oportuni-
dade para reforçar a educação dos alunos sobre a saúde 
pública em que as escolas carregam a responsabilida-
de de serem centros de excelência para emanação de 
boas práticas de prevenção e combate à nova pandemia 
da Covid-19, que já matou 9 pessoas em Moçambique.

Os casos dos in-
divíduos que 
testam positi-
vo para o novo 
C o r o n a v í r u s 

em Moçambique tendem a 
crescer a cada dia, pois actu-
almente o pais ultrapassou os 
1000 casos dos quais a pro-
víncia de Manica conta com 
17 pessoas activas para esta 
doença, porém o presidente da 
República, Filipe Nyusi, recen-
temente decretou o arranque 
das aulas presenciais de forma 
faseada no país, marcada para 
o dia 27 de Julho corrente.

Muitos pais e encarregados 

de educação da província de 
Manica contestam a decisão 
do governo, acreditando que 
as escolas podem ser os novos 
focos de transmissão da Co-
vid-19, no território nacional, 
numa altura em que os casos 
positivos para a nova pande-
mia crescem de forma galo-
pante e que algumas províncias 
de Moçambique já atingiram 
a transmissão comunitária. 

Esta semana na habitual 
reunião do Comité Operati-
vo de Emergência (COE) da 
província de Manica, o chefe 
do conselho provincial de re-
presentação do Estado, Edson 

Macuácua, afirmou que, com o 
reinício das aulas presenciais, 
se abre espaço para que a co-
munidade escolar crie temas 
transversais nas salas de aulas, 
focados na fortificação da hi-
giene pessoal e colectiva como 
forma de evitar a propagação 
desta nova doença pandémi-
ca nas instituições de ensino. 

Edson Macuácua realçou 
que a educação sobre a saú-
de pública aos adolescentes 
e jovens não cabe apenas as 
escolas, mas sim a todas for-
ças vivas da sociedade e prin-
cipalmente deve começar na 
família, agente de socialização 
primário e preponderante na 
fácil transmissão das medi-
das de prevenção e combate a 
vários surtos aos mais novos. 

“Devemos encarar aqui a 
grande oportunidade que pode-
remos ter, de uma interação com 
as famílias na qualidade de pais 
e encarregados de educação 
como parte da comunidade es-

colar ciente de que a educação, 
nem começa e nem termina na 
escola, antes pelo contrário, co-
meça e termina na família que é 
a célula base da sociedade. En-
tão eles devem ser os primei-
ros a contribuir para decepar 
qualquer receio ou equivoco 
não fundamentado e desenvol-
ver a proactividade necessária 
para preparação e contribuir 
nesse processo de preparação 
de condições para um processo 
de ensino e aprendizagem pre-
sencial”, sublinhou Macuácua. 

Entretanto a governadora 
da província de Manica, Fran-
cisca Tomás apela aos trans-
portadores semicolectivos de 
passageiros vulgos Chapa 100 
a se organizar na higieniza-
ção das mãos e desinfecção 
constante dos autocarros de 
modo a que não sejam os no-
vos espaços de propagação do 
surto do coronavírus, visto que 
maior parte dos alunos usam 
esses meios de transportesnas 

urbes para chegar a escola. 
“Aos transportadores que-

remos apelar para que se pre-
parem com esta demanda que 
vai surgir com os nossos alunos 
a irem para escola, preparem.
se nas condições de pulveri-
zação, nas condições de lava-
gem das mãos, nas condições 
de termómetros para as nossas 
crianças não transportem situ-
ações de suspeita da Covid-19 
as escolas”, disse Francisca To-
más, governadora de Manica. 

No que tange as condições 
das escolas, a chefe do con-
selho executivo provincial de 
Manica, Francisca Tomása-
firma haver estabelecimentos 
escolares desta província sem 
muro de vedação, no entanto 
apela a essas direcções esco-
lares criar condições de vedar 
como forma evitar o contan-
to desnecessário dos alunos 
com exterior do pátio escolar.

Kelly Mwenda 
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4ª Edição do Networking PME Especial apresenta 
soluções para a mitigação dos efeitos da Covid-19

BM prolonga medidas para 
incentivar pagamentos electrónicos

O Instituto para a Promoção das Pequenas e Mé-
dias Empresas (IPEME), em parceria com o Absa Bank 
Moçambique e a Vodacom Business, realizou, na passa-
da quarta-feira, 8 de Julho, a 4ª edição do Networking 
PME Especial, a primeira de várias em formato virtual.

Esta edição, de-
nominada “Ne-
tworking PME 
Especial Webinar” 
foi realizada com 

o objectivo de analisar o impac-
to da Covid-19 no negócio das 
PME e apresentar as principais 
soluções digitais e medidas al-
ternativas tanto da Vodacom 
Business, como do Absa Bank, 
como forma de mitigar as pre-
ocupações sobre a sobrevivên-
cia dos negócios, em particular 
para este segmento, numa altura 
em que muitas foram obrigadas 
a suspender as actividades para 
frear o avanço da Covid-19.

Na ocasião, o Director 
Geral-Adjunto do IPEME, 
José Libombo Júnior, reite-
rou a importância das sessões 
Networking PME, na assis-
tência às empresas em fase 
de confinamento, através da 
partilha de informação finan-
ceira e tecnológica para o 
desenvolvimento das micro, 
pequenas e médias empresas.

“Adaptarmos a nossa inte-
racção com as PME para as vias 
digitais é um grande desafio, 
porém o desejo de continuar a 
apoiá-las e a buscar as melhores 
soluções para que os negócios 
não parem, supera qualquer 
dificuldade. O nosso negócio 

tem que andar, então, vamos 
gerir o Estado de Emergência 
usando as plataformas online 
que se nos oferecem”, disse 
acrescentando que o IPEME 
continua firme no cumprimen-
to da sua missão de promover 
as PME através da disponibi-
lização de informação empre-
sarial relevante, portanto serão 
realizadas mais sessões em 
parceria com o Absa Moçam-
bique e a Vodacom Business

O Director da Banca de Re-
talho e de Negócios do Absa 
Bank Moçambique, Pedro Car-
valho, referiu que o Mundo terá 
de conviver com o vírus por 
mais um longo período, sendo 
por isso necessário que as em-
presas definam estratégias que 
visem garantir a sua sobrevivên-
cia, adaptação e recuperação.

Pedro Carvalho defende que 
um dos factores primordiais 
a ter em conta, independente-
mente do sector de actividade e 
do volume de negócio, é a dis-
ponibilidade de liquidez. Por 
essa razão, considera crucial a 
relação de proximidade entre as 
PME e o sistema financeiro para 
uma intervenção assertiva na 
concessão de apoio financeiro.

“A tesouraria é o oxigénio 
das empresas e com certeza, 
o primeiro desafio que a Co-

vid-19 coloca é como é que nós 
conseguimos manter a nossa 
tesouraria a funcionar, como 
é que conseguimos manter 
liquidez eficiente para fazer 
face às necessidades, deveres 
e obrigações. O Absa desde 
logo preocupou-se com a li-
quidez das empresas e adop-
tou, de imediato, uma série 
de medidas para mitigar o im-
pacto financeiro das mesmas”.

Por seu turno, José Correia 
Mendes, Director Executivo 
da Vodacom Business, disse 
que, neste momento adverso, 

a operadora, em conjunto com 
outras PME ligadas à tecnolo-
gia, vai apoiar as empresas, no 
geral, a contornar o impacto da 
pandemia, através da criação 
de websites, marketing digital, 
teletrabalho ou trabalho re-
moto e segurança cibernética.

“Há aqui, várias soluções 
que poderão ser desenvolvidas 
em conjunto e que podem de 
alguma forma dar suporte àqui-
lo que é o novo normal. Por-
tanto, a transformação digital 
para nós é uma realidade que 
veio para ficar e é em conjunto 

que temos que encontrar essas 
soluções digitais”, afirmou.

Refira-se que as Sessões 
Networking PME Especial são 
uma iniciativa que pretende 
consolidar o apoio institucio-
nal disponibilizado pelos par-
ceiros envolvidos e apresentar 
soluções financeiras e digitais 
adequadas às PME, estimulan-
do a criação de parcerias en-
tre os empresários, bem como 
providenciando informação 
empresarial, através da exposi-
ção de produtos e serviços, e o 
estabelecimento de contactos.

O Banco de Moçam-
bique prolonga por mais 
três meses, as medidas to-
madas para incentivar o 
uso de sistemas de paga-
mentos electrónicos face à 
pandemia de COVID-19.

Os bancos 
deixam de 
cobrar en-
cargos e 
comissões 

para transacções efectuadas 
através de canais digitais 
até ao limite máximo diá-
rio de 5.000 meticais para 
clientes singulares, excep-

to no caso de levantamen-

tos em caixas automáticas.

As carteiras móveis de 

moeda electrónica usa-

das através de dispositivos 
móveis deixam de cobrar 
encargos e comissões nas 
transferências entre clien-
tes até ao limite máximo 
diário de 1.000 meticais.

Os limites por transac-
ção nessas mesmas carteiras 
móveis foram aumentados 
e as comissões e os encar-
gos a serem cobrados para 
os novos limites não de-
vem ser superiores ao má-
ximo do preçário em vigor.

Outras medidas decididas 
pelo banco central incluem a 
redução para metade das co-

missões e encargos nas trans-
ferências entre os bancos e 
instituições de moeda electró-
nica, para clientes singulares.

“A adopção das medidas 
não isenta o cumprimento 
das normas e procedimentos 
relativos à prevenção e ao 
combate ao branqueamen-
to de capitais e financia-
mento ao terrorismo”, nota 
o Banco de Moçambique.

Moçambique tem um to-
tal acumulado de 1.092 ca-
sos de infecção pelo novo 
coronavírus, com nove 
óbitos e 340 recuperados.
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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

A consultora Oxford Economics considera que a de-
flação registada em Junho em Moçambique deve-se à des-
cida de preços dos bens alimentares e dos transportes, 
o que abre espaço para uma redução das taxas de juro.

“Prevemos que a taxa mé-
dia de inflação fique abaixo 
dos 2,8% registados em 2019, 
e vemos espaço para o Banco 
de Moçambique baixar a taxa 
de juro de referência em 1,5 
pontos percentuais até final 
deste ano, devido à previsível 
fragilidade da economia em 
2020 e às ainda relativamente 
altas taxas de juro”, escreveu 
o analista Gerrit van Rooyen 
numa análise ao andamento 
da subida dos preços no país.

Moçambique registou em 
Junho uma deflação men-
sal de 0,55%, de acordo com 
os dados publicados na se-
mana passada no boletim do 
Índice de Preços no Consu-
midor (IPC) do Instituto Na-
cional de Estatística (INE).

A tabela dos últimos 29 
meses mostra que o país tem 
registado deflação mensal 
sensivelmente a meio do ano: 
foi assim em Junho de 2018 
(0,12%) e entre Maio e Ju-

lho de 2019 (0,31%, 0,23% 
e 0,31% respectivamente).

“Apesar de a redução da 
procura interna e o preço mui-
to mais baixo dos produtos 
petrolíferos este ano ir conter 
a inflação, os riscos são ainda 
ascendentes”, aponta o analista 
numa nota enviada aos clien-
tes, e a que a Lusa teve acesso.

O metical, acrescenta, 
desvalorizou-se quase 10% 
desde o princípio do ano e 
“como Moçambique é um im-
portador da maioria dos bens 
de consumo, uma moeda mais 
fraca é fortemente associada 
com uma subida dos preços”.

Além disto, conclui Ger-
rit van Rooyen, “as pertur-
bações na cadeia de abas-
tecimento e a consequente 
escassez de produtos devido 
ao impacto da pandemia de 
COVID-19 podem tempora-
riamente aumentar os preços 
de alguns bens de consumo”.

Deflação  reduz das 
taxas de juro
   -considera a Oxford Economics

A autoridade belga de protecção de dados anun-
ciou ontem que impôs uma multa de 600 mil euros 
à empresa Google Belgium por falta de conformida-
de no direito a ser esquecido, pedido por um cidadão.

Numa decisão 
histórica para 
a protecção 
de dados pes-
soais, esta foi 

a multa mais alta aplicada 
por aquela autoridade até ao 
momento, segundo explicou 
a instituição em comunica-
do, citado pela agência AFP.

O cidadão que apresentou à 
queixa, cuja identidade não foi 
revelada, mas que é apresentado 
como uma figura pública, pediu 
à Google Belgium para “de-
sassociar artigos obsoletos que 
danificavam a sua reputação” 
encontrados através dos me-
canismos de pesquisa daquela 
empresa, refere o comunicado.

“Parte das páginas que 

ele queria ver desassociadas 
ao seu nome dizem respei-
to a uma possível rotulagem 
política, que o próprio refuta. 
Uma segunda parte refere-
-se a uma queixa de assédio 
contra ele, que foi declarada 
infundada há muitos anos”, 
adianta ainda o comunicado.

“A Google tomou a decisão 
de não remover a referência 
de nenhuma das páginas em 
questão”, explicou a autori-
dade de protecção de dados, 
que considerou a empresa res-
ponsável por uma “violação 
grave” ao recusar-se a desas-
sociar as páginas relacionadas 
à denúncia de assédio, porque 
“os factos não foram prova-
dos, são antigos e, provavel-

mente, têm sérias repercus-
sões” para o autor da denúncia.

“A Google foi negligen-
te, dado que a empresa tinha 
evidências da irrelevância e 
dos factos desactualizados”, 
declarou o presidente da câ-
mara de litígios, Hielke Hij-
mans, que conduziu o processo.

“Esta decisão é históri-
ca para a protecção de dados 

pessoais na Bélgica, não ape-
nas pelo valor da pena, mas 
também porque garante que 
a protecção completa e efi-
caz do cidadão seja mantida 
em casos relacionados a gran-
des grupos internacionais, 
como a Google, que possui 
uma estrutura muito comple-
xa”, afirmou Hielke Hijmans.

Já o presidente da autori-

dade de protecção de dados da 
Bélgica, David Stevens, real-
çou que a decisão “não é ape-
nas importante para cidadãos 
belgas, mas é também uma 
prova da ambição de proteger 
melhor a privacidade ‘online’ 
em colaboração com parcei-
ros europeus, o que exige ac-
ções concretas contra os ato-
res activos a nível mundial”.

Google multada em 600 mil euros por falha 
no “direito a ser esquecido” na Bélgica
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Associação de Futebol da Cidade de 
Maputo conta com novas instalações

Com a consumação da cedência de instalações por parte 
da Federação Moçambicana de Futebol (FMF) à Associa-
ção de Futebol da Cidade de Maputo (AFCM), o Presiden-
te da FMF, Feizal Sidat, desafiou a associação que gere o 
futebol na capital do país a informatizar seus dados. Para 
facilitar o processo de digitalização do número de atletas e 
clubes filiados à AFCM, o elenco de Sidat ofereceu um com-
putador que considerou que irá permitir “inscrever os três 
mil e setecentos atletas e quiçá possam atingir os cinco mil”. 

Por sua vez, o Pre-
sidente da AFCM, 
Amilcar Jussub, 
corroborou com o 
desafio proposto 

por Sidat de inscrever os cin-
co mil atletas e destacou ser 
necessário equipar a associa-
ção de material informático, 
internet e quadros qualificados. 

“Precisamos de apetrechar 
aqui com material informáti-
co e internet para inscrever os 
cinco mil atletas que o presi-

dente já nos deu como fasquia. 
Os nossos clubes vão levar 
isto para o próximo ano para 
podermos elevar a fasquia de 
atletas inscritos. Vamos pre-
cisar de condições, de melhor 
material informático, de in-
ternet e quadros qualificados” 
frisou o Presidente da AFCM.

Jussub salientou ainda que 
os clubes são fundamentais 
para que o futebol desenvolva, 
não tendo eles que esperar que 
a associação tome iniciativa 

e garantiu que “o futebol não 
é só nas associações, mas sim 
praticado dentro dos clubes. 
Se não forem os clubes, penso 
que não vamos ser nós, como 
dirigentes, que vamos conse-

guir virar a face deste nosso 
futebol” disse Amilcar Jussub.

Feizal Sidat afirmou que a 
infra-estrutura tem de contri-
buir para o desenvolvimento do 
futebol na capital do país desde 

os escalões de formação até ao 
mais alto nível de competição. 

“Esta cedência vai contri-
buir para um futebol de quali-
dade permitindo maior dinâmi-
ca a Associação de Futebol da 
Cidade de Maputo para gestão 
do futebol da cidade de Maputo 
desde as camadas jovens ao Alto 
Rendimento”afirmou Sidat.

A Associação de Futebol da 
Cidade de Maputo, que conta 
com 100 anos de existência, é 
a maior associação de futebol 
do país contando com quaren-
ta e oito clubes filiados, três 
mil e setecentos jogadores 
inscritos e, passa, a partir 
de terça-feira, 14 de Julho, 
a contar com novas instala-
ções cedidas pela FMF pelos 
próximos 4 anos podendo 
ser prorrogado o prazo findo 
este período (LANCEMZ).

Clubes do Moçambola 
enfrentam dificuldades financeiras

Os clubes que participam 
do Campeonato Nacional de 
Futebol da primeira divisão 
estão a passar por dificulda-
des financeiras devido à re-
dução dos apoios por parte 
dos patrocinadores, referiu o 
Porta-voz dos clubes e Presi-
dente do Costa do Sol, Jere-
mias da Costa, após reunião 
na Secretaria de Estado do 
Desporto, na última segun-
da-feira, no dia 6 de Julho.

“É preciso assegurar que 
os clubes recebam financia-
mento porque de outro modo 
estão todos, basicamente, fa-
lidos. Não há nenhum clube 
que vai dizer que eu sou uma 

excepção. Todos os clubes, in-
cluindo os big fives [os cinco 
grandes] estão em dificuldades 
[financeiras] extremas. Temos 
que encontrar uma melhor 
solução de competição que 
seja viável para que a gente 

não esteja nesta bola de neve” 
considera Jeremias da Costa.

As empresas que patro-
cinam e ajudam a viabilizar 
o “Moçambola” e o desporto 
no geral reduziram o apoio, 
por isso, o Porta-voz dos clu-
bes espera que exista outra 
instituição para colmatar esse 
vazio nos patrocínios, pois 
há despesas fixas nos clubes 
que nem com a interrupção 
da actividade desaparecem. 

“Todos patrocinadores ou 
quase a maioria reduziram 
drasticamente o seu apoio ao 
desporto. Não estamos a falar 
só do futebol. Essa redução 
precisa que alguém de uma 

outra instituição possa fazer 
a cobertura que as despesas 
com deslocação existem, as 
despesas com estágio exis-
tem, os contratos com salá-
rios foram assinados não sei 
há quantos meses, é uma des-
pesa quase fixa” disse Costa.

O Presidente do Cos-
ta do Sol afirma que actual-
mente o futebol não tem sido 
um parceiro fiel pois tem 
tido dificuldades ano após 
ano para liquidar as dívidas. 

“Anualmente vamos acu-
mulando prejuízos, dívidas 
na praça. Portanto, queremos 
resgatar o nome do futebol 
transformando-o num parcei-

ro fiel e fidedigno que quando 
assume um compromisso, paga 
esse compromisso. Neste mo-
mento, infelizmente, não é o 
que tem acontecido”concluiu 
Jeremias da Costa  

Em Abril, os clubes já 
relatavam ao LanceMZ as 
dificuldades que estão a en-
frentar devido à pandemia da 
Covid-19. A título de exem-
plo, o Ferroviário de Maputo 
revelava que a principal em-
presa patrocinadora [CFM] 
reduziria significativamente o 
apoio financeiro por conta da 
diminuição da actividade nos 
portos e caminhos de ferro 
em todo país (LANCEMZ).
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O Marítimo, clube onde 
actua o internacional moçambi-
cano Zainadine Júnior vai man-
ter-se na Primeira Liga Portu-
guesa de Futebol na próxima 
época desportiva. A equipa do 
Funchal venceu ao Boavista e 
com derrota do Portimonense 
confirmou a continuidade en-
tre os grandes do futebol luso. 

A conjugação de resultados 
da trigésima primeira jornada 
da Liga NOS permitiram ao 
Marítimo garantir a manuten-
ção no sofá. O Portimonense, 
primeiro clube na linha de des-
cida, perdeu contra o Rio Ave 
e viu-se a dez pontos da equi-
pa de Zainadine Jr quando fal-
tam por disputar nove pontos.

A vitória do Marítimo 
foi conseguida contra o Bo-
avista com golo apontado 
pelo avançado camaronês 
Joel Tagueu aos vinte e nove 
minutos da primeira parte.

De lembrar que Zainadi-
ne Jr chegou a Portugal na 
época 2013/14 para represen-
tar o Nacional da Madeira e 
antes de chegar ao Marítimo 
teve uma breve passagem pe-
los chineses do Tianjin Teda. 

O jogador moçambicano é 
o actual capitão da equipa do 
Marítimo e já tem mais de cen-
to e setenta jogos na primeira 
divisão do futebol português 
tendo sido apontado sucessi-
vamente como um dos melho-
res defesas centrais da liga. 

O Campeonato Português é 
liderado pelo FC do Porto, que 
está a um ponto de se sagrar 
campeão, enquanto que o Clube 
Desportivo das Aves já desceu 
de divisão. Portimonense, Ton-
dela, Belenenses SAD e Paços 
de Ferreira lutam para escapar 
a outra vaga de descida que está 
ainda em aberto (LANCEMZ).

Zainadine Jr 
assegura manutenção

Após três meses de confinamento por conta da Covid-19

Edmilson alegre 
pelo regresso aos treinos 

Edmilson Dove, lateral esquerdo do Cape Town City, re-
gressou aos treinos na África do Sul. O internacional moçambi-
cano não via a hora de retomar a actividade, depois de mais de 
três meses de confinamento  devido a pandemia da Covid-19.

Instado a comentar este 
retorno, Dove disse 
que o período de con-
finamento fez/lhe per-
ceber que o futebol é 

sua “paixão” é uma das coisas 
que não pode viver sem ela. 

“O futebol é minha vida, 
é aquilo que gostos de fazer, 
quando recebi que íamos vol-
tar a treinar e a jogar foi uma 
alegria imensa saber que volta-
ria a compartilhar o balneário 
com os meus colegas, iríamos 

voltar em campo unidos como 
uma família , uma equipa que 
luta pelos mesmos objecti-
vos e só tenho agradecer a 
Deus por nos dar mais uma 
oportunidade de fazer o que 
mais gostamos”, disse Dove. 

Aquando da paragem da 
Premier Soccer League o Cape 
Town City estava na décima 
posição com 27!pontos. Dove 
diz que o seu clube prepara-
-se para terminar o campeo-
nato acima do oitavo lugar. 

“É certo que esta época 
tem sido muito turbulenta em 
que muita coisa deu errado ao 
longo do caminho, mas o nos-
so objectivo passa por melho-
rar a nossa posição na tabela 
classificativa e entrar para o 
Top 8, é muito gratificante ver 
o empenho, à dedicação e o 
foco de cada jogador, vamos 
encarar esse objectivo jogo-
-a-jogo e fazer as contas no 
fim”, disse o jogador lançado 
para o futebol profissional pela 
mão do Ferroviário de Maputo. 

CAN 2021 adiado, mas Mambas 
continuarão focados na 

qualificação 

África do Sul regressou 
a actividade numa altura em 
que a CAF adiou a realiza-
ção do CAN-2021, devido a 
pandemia da Covid-19, uma 
decisão aceite por Edmilson.

“Quero acreditar que to-
das personalidades envol-
vidas na tomada de decisão 
do CAN de 2021  para 2022 

olharam para todas opções 
que foram apresentadas e nós 
como jogadores e a Federação 
temos que continuar a traba-
lhar e que chegue a data com 
a selecção qualificada para o 
Campeonato Africano”, co-
mentou o jogador dos Mambas. 

O lateral esquerdo acredita 
que este adiamento não afec-
tara o bom momento que os 
Mambas vinham atravessando.

 “É um momento difícil para 
todos, é sabido que o futebol 
mundial parou por um tempo 
significativo, quero acreditar 
que os bons momentos criam-se 
e nós como jogadores da selec-
ção nacional de futebol vamos 
continuar a dar o melhor de nós 
para conseguirmos alcançar os 
nossos objectivos”, disse Dove. 

Refira-se que Edmilson 
Dove aquando da paragem 
da PSL despertou o interes-
se de alguns grandes da Áfri-
ca do Sul como o Mamelo-
di Subdowns. (LANCEMZ)

Marítimo
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“Estou preparado para ter 
altas ou baixas”Gallo King

Chama-se Júlio Magalo, ou simplesmente Gallo King. O jovem 
Rapper e compositor  vê no período actual de Estado de Emer-
gência um tempo fértil para fazer aquilo que mais gosta, cantar 
e produzir músicas do estilo RAP. Prova disso é que GAllo King 
acaba de lançar uma música intitulada “Primeira Vez”, uma das 
faixas que compõem a sua EP, intitulada “Cabeça na Lua”, que 
chega ao público ainda este ano. O artista nasceu e cresceu no 
bairro Kumbeza, no Distrito de Marracuene, província de Ma-
puto, local onde deu os primeiros passos da sua carreira musical, 
retratando experiências quotidianas em rodas de freestyle. GAllo 
King é um confesso amante de RAP e partilha, nesta entrevista, 
alguns momentos marcantes da sua trajectória, bem como a 
sua visão sobre a situação actual do estilo em Moçambique.

Como é que surge 
o “bichinho” de 
fazer música?

GK: Comecei a 
fazer música por 

diversão e influência de amigos. 
Sempre gostei de fazer música, 
canto porque gosto. Gosto de 
fazer músico e se dependesse 
do retorno que tenho ganho 
fazendo música, não ia benefi-
ciar tanto, porque é menos do 
que aquilo que gasto. Eu gasto 
mais e ganho menos, eu diria 
que faço isto por amor. É claro 
que quero dinheiro, mas será 
consequência do meu trabalho. 

Qual é a sua fonte de ins-
piração?

GK: Não tenho uma fonte de 
específica. Eu me inspiro em si-
tuações, momentos e condições 
nas quais me encontro é que 
podem-me inspirar a produzir 
uma música ou falar de um 
determinado assunto. Eu me 
inspiro em muita coisa que tem 
acontecido no meu dia-a-dia.

Fale-nos do início da sua 
carreira.

GK:Comecei isto muito cedo. 
Comecei fazendo Freestyle’s 
amadores num estúdio improvi-
sado na nossa zona, em casa de 
um amigo que já estava na área. 
Tive estas influências quando eu 
tinha 12 anos, mas comecei a 
gravar a sério com 15, em 2013. 
Considero o ano de 2013 como o 
início da minha carreira, porque 
eu já tinha noções e ideias sobre 
o que fazer na música, não só en-
trar cantar, ou falar qualquer coi-
sa só para rimar porque é música. 
Eu já conseguia desenhar todo o 
projecto e tirar o que se pretende.

Desde o início da carreira 
até aos dias que correm, já 
alguma vez tentou mudar e 

abraçar outro estilo musical, 
além do RAP?

GK: O RAP é a minha linha-
gem. Tenho recebido convites 
de alguns artistas e colegas 
meus que fazem Tarrachas e 
Kizombas, mas eu coloco o 
meu RAP lá (nas Kizombas). 
Tenho variado, mas sem fugir 
a minha regra, tento me enqua-
drar noutros estilos fazendo 
RAP e não pensa em mudar 
tão já para outro estilo, porque 
sinto-me completo fazendo RAP.

Algum momento bom ou mau 
que marcou o seu percurso

GK: um dos momentos mais 
críticos da minha carreira foi 
quando eu tive de pagar à certos 
blogueiros ou donos de sites para 
fazer a divulgação dos meus pro-
dutos. Por isso, decidi me virar 
e criar e criar um blog pessoal 
(Gallo King), para poder facili-
tar este tipo de trabalho. Já tive 
dificuldade para pagar o próprio 
estúdio, porque há certos pro-
jectos que fazemos em contrato. 
Houve momentos em conseguia 
cumprir com o compromisso e 
tive de recorrer aos empréstimos. 
Os shows também são um calca-
nhar de Aquiles, já tive de actuar 
de borla num show onde as entra-
das eram pagas. Mas achei isso 
normal, estando na fase inicial.

Além de fazedor de música, 
Gallo King é, também, estu-
dante de Jornalismo. Como 
é que faz a combinação entre 
estas duas áreas?

GK: Pois. Já estou na forma-
ção superior e acredito que o 
curso que estou a seguir com-
bina muito com o RAP, porque 
tem a ver com comunicação. 
O jornalismo também é arte.

Se a música dê-se dinheiro 

suficiente para viver dela, 
abriria a mão da sua formação 
académica para seguir o RAP?

GK: Se o RAP dê-se muito 
dinheiro, eu não abriria da es-
cola porque há muita coisa que 
aprendemos na escola. Coisas 
do tipo como gerir a minha 
carreira, por exemplo, aprendo 
isso através da escola. Acredito 
que quem não estudou tem mais 
dificuldades para a gerir a sua 
carreira ou a sua própria vida. 
Há muita coisa que aprendo na 
escola e aplico na minha carreira, 
ajuda-me a fazer e organizar os 
meus planos, promover as mi-
nhas músicas, etc. então, eu não 
abriria mão da escola, por mais 
que o RAP dê-se muito dinheiro.

Como tem sido a preparação 
do seu primeiro bebé (E.P), 
visto que estamos num perío-
do complicado e com muitas 
limitações?

GK: Tendo em conta que es-
tamos em tempos de pandemia, 
é complicado tem que sair para 
fazer as gravações, embora o es-
túdio esteja perto de casa. Tenho 
feito o plano com o produtor, 
um horário que tenho de cumprir 
com o produtor. Se não fosse esta 
situação da Covid-19, já teria 
concluído a gravação da minha 
E.P, porque já tenho tudo escrito 
e as instrumentais feitas, só falta a 
gravação e a masterização de vo-
zes. Digamos que estou a correr 
a meio gás, tenho saído, talvez, 
uma vez por semana e, outras 
coisas, tenho mandado via cor-
reio electrónico, para evitar sair 
sempre para tratar disso. Também 
tenho feito, eu e o meu par (Wall 
G), alguns vídeos amadores, es-
tando em casa, só para animar os 

que têm acompanhado os nossos 
trabalhos e a incentivar as pes-
soas a seguirem as recomenda-
ções impostas pelas autoridades.

Como é que se apresenta 
a E.P, em termos de número 
faixas?

GK: A ideia primordial é 
fazer 10 faixas, e, até agora, já 
fiz a metade disso. Já tenho em 
mãos 5 faixas, das quais 3 estão 
disponíveis. Não sei se ainda vou 
a tempo de mudar, vai depender 
de como as coisas vão correr.

A E.P será composta por 
músicas novas?

GK: É um produto fresco, 
mesmo. Serão músicas que foram 
ou serão gravadas ainda este ano. 
Contando com as que já dispo-
nibilizei, são todas deste ano. 
Não há música antiga, estou a 
escrever mesmo e a apostar neste 
trabalho. Talvez eu possa recriar 
ou melhorar uma música antiga, 
mas não penso tanto nisso. Tenho 
muitos projectos arquivados,10 
faixas é só o básico, nem é o 
terço daquilo que tenho guarda-
do com projectos.  É uma parte 
dos projectos que eu tenho. Mas 
serão músicas só novas como 
forma de diminuir e concretizar 
alguns projectos que já estavam 
agendados e outros cancelados.

O local e a data do lançamen-
to, já são conhecidos?

GK: A data do lançamento 
ainda não foi definida, mas será 
em breve, através das plataformas 
digitais. Vou apostar na promo-
ção em quase todas plataformas 
digitais e vou usar as redes 
sociais para melhor fazer chegar 
a informação a mais pessoas.

Recebe algum apoio financei-
ro para a produção da E.P ou 
são fundos próprios?

Gk: Até agora, tenho feito tudo 
a conta própria, não tenho rece-
bido nenhum apoio financeiro. 
Até então, é o moral das pessoas 
próximas, através de ideias. 
Faço isso por conta própria.

Depois de lançar, qual será o 
próximo passo?

GK: Decidi criar essa E.P, 
intitulada “Cabeça na Lua”, 
porque é um trabalho com o qual 
eu pretendo apostar e dar o máxi-
mo de mim. É a minha primeira 
E.P, e, nesta E.P, pretendo fazer 
o melhor de mim, para que as 
pessoas conheçam o Gallo King, 
como ideia principal. Quero, 
também, expandir o meu trabalho 
a partir desta E.P.Depois disto, 
pretendo ir atrás de pessoas já 
com o nome na praça para poder 
trocar experiência e desenvolver 
a minha carreira, porque fiquei 
muito tempo no anonimato, sem 
promover nem ir à média. Após 
o lançamento da E.P, o próximo 
passo a seguir é esse, promover 
o produto e ir atrás de participa-
ções para melhor expandir o meu 
trabalho.

O que vai fazer, caso o retor-
no seja negativo?

GK: Não vou desistir. Se o 
retorno for negativo em termos 
financeiros, não será motivo que 
me faça desistir. Já tive várias 
altas e baixas. Só vai ser uma 
forma de me preparar, com as 
quedas, para eu poder progredir 
ou ser um artista mais forte. Estou 
preparado para ter altas e baixas. 
Eu apostei tudo neste trabalho 
que estou a produzir agora e 
espero algo positivo, porque só 
das faixas que tenho disponíveis 
até agora, o feedback está a ser 
positivo, quanto ao conteúdo 
e o próprio ritmo. Espero que, 
também os outros trabalhos, as 
cartas que ainda não coloquei 
na mesa, sejam boas. Não vou 
desistir, por mais que o feedback 
não seja motivador. Como pri-
meiro passo, vai estar livre para 
o download, para que as pessoas 
adquiram o trabalho.Depois disso 
é que vou começar a cobrar pelas 
faixas da próxima E.P, que vais 
o Vol II, dependendo do retorno 
da primeira E.P. O volume I vai 
estar grátis e disponível on-line, 
mas o Voll II vai estar a venda.

EMANUEL BANZE E TÓQUIA PAULINO
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JESSEMUSSE CACINDA*

O compositor e 
músico, Tomas 
Urbano está em 
estúdio de gra-
vação de um 

número, intitulado: As portas 
da igreja não dão esticão. Sain-
do do seu estilo normal, a Mar-
rabenta para Gospel, Tomás 
disse que, com este número 
quer exortar a todos a acreditar 
na religião e em Deus pois, 
segundo suas palavras, a igreja 
é um local onde devemos en-
trar e rezar para nos livrar dos 
males e este é um momento 
difícil e que precisa da nossa 

concentração e pedirmos a 
bênção do Senhor. Para além 
de gravar esta música, o artista 
está, igualmente a preparar a 
gravação de um vídeo clip que 
será consumido no próximo 
mês de Novembro ou mesmo 
antes, garantiu Urbano. ” 
Logo que sair dos estúdios de 
gravação vou imediatamente 
gravar o vídeo clip e antes 
de ou mesmo em Novembro, 
será consumido, disse Tomás.
A bem pouco tempo este 
artista veio a publico dizer 
que está a preparar um disco 
com 12 temas e sobre este 

assunto, o artista disse que, 
”nada está parado e as grava-
ções já estão num bom ritmo 
faltando o seu lançamento que 
está refém dos patrocinado-
res para o seu lançamento”. 

O nosso interlocutor disse 
ainda que, neste momento 
a prioridade é esta música 
Gospel. Para Tomás, a Mar-
rabenta continua a ser o seu 
principal estilo musical para 
sempre e o Gospel aparece 
porque acha que a sociedade 
necessita da moral princi-
palmente neste momento de 
aflição. José Matlhombe

As portas da igreja não dão esticão

Tomás Urbano no 
estúdio a gravar Gospel

Músicas tradicionais moçambicanas têm 
conteúdo útil para o conhecimento escolar

Uma pesquisa que está a ser desenvolvida há um 
ano pelo Centro de Estudos Moçambicanos de Etnoci-
ências (CEMEC) da Universidade Pedagógica de Ma-
puto concluiu que as músicas tradicionais tem conteú-
do útil que pode deve ser reaproveitamento pela escola. 

A pesquisa ain-
da em proces-
so, propõe-se a 
estabelecer um 
diálogo entre a 

educação popular e a educação 
formal, através do mapeamen-
to, resignificação e interpreta-
ção das músicas tradicionais.

Intitulada “A criativida-
de artística e hermenêutica 
das músicas tradicionais em 
Moçambique”, a pesquisa 
está a ser desenvolvido nos 
distritos de Dondo (Sofa-
la), Angónia (Tete), Chibuto 
(Gaza), Mecuburi (Nampu-
la) e Mueda (Cabo Delgado). 

Com o financiamento do 
Ministério da Ciência e Tecno-
logia, Ensino Superior e Técni-
co Profissional, através do Fun-
do Nacional de Investigação 
(FNI), o projecto está a identi-
ficar e interpretar o significado 
e o valor educacional e cultural 
das músicas tradicionais autóc-
tones como património cultural. 

Guilherme Basílio, coor-
denador do projecto disse que 
a articulação das músicas tra-
dicionais com as músicas mo-
dernas permite a construção 
de identidades socioculturais 
que não são apenas locais, mas 

nacionais, tendo ainda, acres-
centado que as músicas tradi-
cionais estão ligadas com os 
saberes locais e expressam di-
ferentes manifestações culturais 
que são, de alguma forma, arte-
facto do conhecimento escolar. 

A pesquisa verificou ain-
da que a cultura moçambicana 
éassociação de várias cultu-
ras nacionais e as identidades 
moçambicanas tem estado em 
constante transformação em 
função do seu diálogo com 
as identidades globais, mas o 
seu coordenador alerta para a 
necessidade da preservação. 

Uma dessas formas de pre-
servar é a integração de seus 
conteúdos no currículo escolar 
que aliás, já tem uma disciplina 
de educação musical. “Sabe-
-se que as músicas tradicionais 
estão ligadas com os saberes 
locais e expressam diferentes 
manifestações culturais que são, 
de alguma forma, artefacto do 
conhecimento escolar. Também 
entende-se que a cultura é a base 
a partir da qual se constrói o co-
nhecimento escolar. O currículo 
programado serve-se das ex-
pressões culturais para a orga-
nização do conhecimento esco-
lar”, afirmou Guilherme Basílio. 

Para o académico, é funda-
mental articular as músicas mo-
dernas com as músicas tradicio-
nais extraindo delas o seu valor 
cultural e educacional. Assim, 
poder-se-ia convidar os anciãos 
ou anciãs como facilitadores 
para as músicas tradicionais.

Basílio referiu ainda que 
como a história ensina a im-

portância das mitologias 
gregas no processo de cons-
trução da cultura e conhe-
cimento filosófico, as dan-
ças e musicas tradicionais 
moçambicanas revelam-nos 
como a filosofia africana ou 
moçambicana deve ser cons-
truída, por isso, a educação 
formal deve prestar particular 

atenção, ressignificando-as. 
O coordenador deste pro-

jecto, adiantou que o primeiro 
artigo científico que resulta 
desta pesquisa foi submetido 
a publicação para leitura e de-
bate entre os membros da co-
munidade académica, assim 
como o público, em geral.

*Colaboração 

Conclui pesquisa da UP Maputo
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O partido Renamo acusa 
ao governo moçambicano de 
violar o acordo de Paz assina-
do entre o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi e líder 
da perdiz, Ossufo Momade. 
Segundo a Renamo, a luz do 
referido acordo, estava pre-
visto que os oficiais da Rena-
mo ora integrados nas FDS, 
na verdade, ocupassem posi-
ções de direcção no Comando 
Geral da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique (PRM).

Através de um 
d o c u m e n t o 
chegado a nos-
sa redacção, a 
Renamo expli-

ca que nos acordos assinados 
(dias 1 de agosto e 6 do mesmo 
mês do ano passado, Acordos 
de cessação das hostilidades 
militares, em Gorongosa e de-
finitivo de paz e reconciliação 
nacional em Moçambique, en-
tre as lideranças da Renamo e 
do Governocom a finalidade de 
devolver ao país a tão almeja-
da paz duradoira) está patente 
que haverá enquadramento, 
faseado dos antigos membros 
das forças residuais da Rena-
mo nas fileiras das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS).

“Foi neste espírito que os 
primeiros 10 oficiais a benefi-
ciarem desse protocolo foram 
enviados ao Comando Geral 
da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), que foram re-
cebidos e treinados e apesar de 
ter acontecido fora dos prazos 
previstos, já começaram a ser 
enquadrados”, explica a fonte.

Contudo, na verdade, de 

acordo com os protocolos as-
sinados, segundo a Renamo, 
estes oficiais da antiga força 
residual daquele partido seriam 
enquadrados na posição de di-
recção no Comando-Geral.

“Oficiais da Renamo colocados 
como subalternos”

Paradoxalmente, de acor-
do com a Renamo, longe de 
acontecer o que foi acordado 
pelas lideranças, actualmente 
“estamos a ser apanhados em 
contra pé com o triste facto de 
que o Governo teve o desplan-
te de colocar os visados em 
posições subalternas, contra-
riando o espírito dos acordos”.

Esta situação, na óptica 
da Renamo, leva a compre-
ender que “os governantes 

estão acomodados ao po-
der e à falsa maioria absolu-
ta para se desobrigarem de 
cumprir seus compromissos 
e, por conseguinte, fincam pé 
em acções que violam a lei”.

Aliás, de acordo com a per-
diz, o partido Frelimo não se vê 
na obrigação de cumprir com as 
leis que o seu Governo aprova. 

“A recusa de incluir os pri-
meiros 10 oficiais da Renamo 
nas posições de comando, mos-
tra de forma clara, o desprezo 
do Governo moçambicano por 
outros actores, pelas instituições 
nacionais e internacionais, que 
trabalham arduamente para tra-
zerem a paz e reconciliação na-
cional. Mas mostra igualmente, 
a imprudência deste governo que 
se sente como todo-poderoso na 
forma como entende o Estado de 
direito e despreza as leis aprova-

das pela Assembleia da Repú-
blica”, desabafa a nossa fonte.

Militares de Nhongo se juntam 
ao DDR

Por outro lado, o secretário-
-geral da Renamo, André Ma-
jibire, garantiu recentemente 
que cerca de 12 militares da 
propalada Junta Militar do 
general Mariano Nhongo de-
sertaram e se juntaram aos 
militares da Renamo para se be-
neficiarem do processo de DDR.

Em visita de trabalho de 
quatro dias à província de Ma-
nica, André Majibire mostrou-
-se satisfeito com o processo 
de Desmobilização, Desmilita-
rização e Reintegração (DDR) 
dos combatentes da Renamo.

André Majibire em con-
ferência de imprensa naquele 

ponto do país disse que foram 
abrangidos até agora mais de 
300 homens, estando a decorrer 
actualmente o processo de trami-
tação processual para a Desmo-
bilização de cerca de duzentos 
e cinquenta homens no posto 
administrativo de Muxúngue no 
distrito de Chibabava em Sofala.

Entretanto, falando sobre os 
desertores da auto-proclamada 
Junta Militar, Majibire disse a 
imprensa que cerca de 12 ho-
mens integrantes daquele gru-
po, abandonaram recentemente 
as suas fileiras e juntaram-se 
aos antigos colegas da perdiz, 
para se beneficiarem do DDR. 

Integração de oficiais da Renamo no comando da Polícia

Renamo acusa governo 
de violar acordo de paz 

DÁVIO DAVID

A recusa de in-
cluir os primei-
ros 10 oficiais 
da Renamo nas 
posições de co-
mando, mostra 
de forma clara, 
o desprezo do 
Governo mo-
çambicano por 
outros actores, 
pelas institui-
ções nacionais e 
internacionais, 
que trabalham 
arduamente para 
trazerem a paz 
e reconciliação 
nacional


