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Severino Ngoenha analisando processos de acordos  de paz no país

Processos de paz são tratados 
com espertezas e equívocos

Severino Ngoenha, académico e docente universitário, em 
entrevista ao ZAMBEZE, faz uma radiografia da conjectura 
sociopolítica do país. Diz que, desde Roma a esta parte, se viveu 
mais de “espertezas e de equívocos” entre Governo e Renamo 
na mesa de diálogo em detrimento de esforços que efectiva-
mente levam à paz. O país, segundo Ngoenha, foi sendo gerido 
a pensar no presente e não no futuro, levando a constantes 
guerras, ao mesmo tempo que interpreta o não desfecho do 
DDR, desde 1992, como o que denuncia não haver vontade de 
se enterrar a guerra e rumar para um reconciliação nacional. 

Ngoenha separa 
os conflitos do 
centro e norte 
do país e ape-
lida os ataques 

em Cabo Delgado de “novos 
horrores” e que requerem tra-
tamento tratamento especí-
fico. Analisa os terrores e a 
brutalidade que caracteriza 
os insurgentes nas suas incur-
sões de desrespeito de valores 
morais e aos direitos humanos 
e diz que cabe uma respos-
ta militar efectiva no terreno.

Relativamente aos ataques 
no centro do país, Ngoenha 
aponta “espertezas e equí-
vocos” como sendo razões 
que estiveram por detrás das 
negociações dos acordos de 
paz de Roma a esta parte, in-
cluindo equívocos que houve 
na maneira como o proces-
so foi mediado no exterior, 
o que não conduziu aos car-
ris da reconciliação nacional.

“Tivemos os famosos aper-
tos de mão entre Chissano e 
Dhlakama, voltamos a ter de 
Guebuza e Dhlakama, entre 
Nyusi e Dhlakama, e hoje entre 
Nyusi e Ossufo Momade, pro-
vavelmente que há problemas 
no percurso, que ficaram não 
verdadeiramente resolvidos”.

É fundamental que os ac-
tores das negociações aban-
donem a esperteza recípro-
ca no diálogo, considera 
Ngoenha, para uma saida do 
ambiente contínuo de paz mi-
litarizada a que sujeita o país.

Por outro lado, Ngoenha 
defende a inclusão de outros 
actores nacionais, olhando para 
a complexidade de processos 
de recinciliação, que obriga 
todos a concordem em enter-
rar a face da guerra e iniciar a 
construção da vida em comum, 

que por sua vez implica a dis-
tribuição de bens, de riqueza, 
de oportunidades, entre outros.

A reconciliação nacional 
não pode ser vista no contex-
to de alas militares e/ou entre 
partidos políticos, excluindo 
as vítimas de guerras (escolas, 
igrejas, academias, sociedade 
civil, comunidades), sublinha 
o acádemico, que considera 
serem sectores cruciais na defi-
nição de caminhos a percorrer.

“A nossa vizinha África 
do Sul também passou por 
processo enorme de reconci-
liação, e todos os actores na-
cionais foram chamados para 
participar”, disse Ngoenha, 
para depois sublinhar, “que 
não recorramos sistematica-
mente a acordos que exigem 
novos acordos, que são sempre 
temporários e faseados, por-
que sempre deixam brechas”.

Severino Ngoenha inter-
preta o processo de Desmili-
tarização, Desmobilização e 
de Reintegração (DDR) dos 

homens residuais da Renamo 
também no escalão de um pro-
cesso de esperteza e equívo-
cos, pelos anos transcorridos 
sem a sua conclusão, o que 
denuncia problemas pendentes.

A democracia levou ao 
individualismo e corrupção

Num outro desenvolvimen-
to, Ngoenha indica que ao se 
abrir espaço para o multipar-
darismo nasce igualmente o 
individualismo, fundamentado 
na busca do ganho e de rendi-

mento individual e da corrup-
ção, perdendo-se a ideia de um 
projecto comum de sociedade.

Ngoenha interpreta a cor-
rupção como problema moral 
e não propriamente jurídi-
co, e da promiscuidade dos 
principais poderes, que na 
modernidade zelam pela de-
mocracia, justiça e de distri-
buição de bens para todos.

“A democracia foi viciada 
nos seus alcerces pela existên-
cia do grau de individualismo, 
que fez com que cada um pen-
sasse em si. Nesta busca de 
realização pessoal as pessoas 
começaram a apropriar-se do 
que era de todos para si, até 
chegarmos às dívidas ocultas”.

Matalane pode ser reflexo do 
que há muito tempo acontece 

noutros lugares 

Os contornos das denúnicas 
do caso de instrutores que en-
gravidaram instruendas na Es-
cola Prática de Polícia de Mata-
lana podem revelar fenómenos 
que há muito acontecem naque-
la instituição pública e noutros 
pontos. Associando a questão 
de probreza, Ngoenha diz que 
os superiores acabam tendo 
uma ascendência em relação 
aos seus subordinados, inclu-
sive para o cometimente de 
actos moralmente condenáveis.

Ngoenha lamenta o estágio 
de degradação dos valores a 
que a sociedade no geral atin-
giu, contribuindo para corrup-
ção do funcionamento do sis-
tema de serviços público, e faz 
notar que não rareiam casos em 
que inclusive as mulheres usam 
seu lado feminino para tirar 
vantagens em diferentes pro-
cessos de exames, na admis-
são ao emprego, entre outros.

“Logo depois da indepen-
dência havia uma prática, as 
famosas punições de Samo-
ra Machel, nas Noroestes, 
onde havia uma prática dos 
professores tiravam proveito 
da situação de superioridade 
em relação aos próprios estu-
dantes”, precisou Ngoenha.

É preciso que haja denúncia 
dos escândalos nos moldes que 
aconteceram na Escola Prática 
de Polícia de Matalana, o que 
poderá contribuir significa-
tivamente na redução da sua 
frequência nas instituições de 
ensino. No entanto, Ngoenha 
sublinha que será fundamental 
o resgate de valores, melhoria 
do comportamento no rela-
cionamento com o próximo.   

“A partir do momento em 
que há um debate aberto da 
sociedade e das pessoas que 
olham para isso com pon-
deração haverá mudanças”.

LUÍS CUMBE
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Insurgentes capturam porto de Mocímboa da Praia 

Mercenários atrasam 15 minutos 
e complicam as operações

Uma recente ofensiva de um grupo de insurgentes cul-
minou com a captura e ocupação do importante e estratégi-
co porto de Mocímboa da Praia, na província moçambicana 
de Cabo Delgado, desde a noite de terça-feira, 11, relataram 
à VOA várias fontes locais na manhã desta quarta-feira.

Os insurgentes 
passaram a con-
trolar a infra-
-estrutura após 
quase cinco dias 

de confrontos, que se iniciaram 
a 5 de Agosto, entre eles e a for-
ça da marinha, conhecida por 
fuzileiros navais, que defendia 
o porto até então. Mas os mi-
litares ficaram sem munições.

O grupo Estado Islâmico 
divulgou nos seus canais de 
comunicação imagens de ele-
mentos das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) mortos, bem 
como armas e munições cap-
turadas em duas barracas de 
Mocímboa da Praia, suposta-

mente pela filial moçambicana.
Uma fonte militar avan-

çou à VOA que os militares 
do grupo privado sul-africano 
Dyck Advisory Group (DAG), 
que fornece apoio aéreo ao 
Governo no combate aos in-
surgentes, tentaram entrar no 
teatro das operações, mas o 
seu impacto ficou reduzido de-
vido ao tempo de 15 minutos 
que levaram para reabastecer 
os helicópteros em Pemba.

“Não consigo perceber por 
que é que Macomia, Mueda 
ou mesmo Palma não foram 
usados” para o reabastecimen-
to dos helicópteros, indagou 
uma fonte militar que vem 
acompanhando as operações 

em Cabo Delgado, e reve-
lou que chegou a Pemba na 
terça-feira uma aeronave adi-
cional Allouette III Gunship 
com a tripulação sul-africana.

A Zitamar, o jornal elec-
trónico publicado em Maputo, 
citando uma fonte militar, es-
creveu na noite de terça-feira 
na sua página que a DAG ten-
tou também suprir com mu-
nições os fuzileiros navais no 
teatro das operações, mas as 
munições foram descarrega-
das muito longe do local onde 
estava a decorrer o combate.

Os insurgentes, prosseguiu 
a fonte da VOA, afundaram no 
porto de Mocímboa da Praia 

um dos barcos HV32 Inter-
ceptors, com uma arma RPG.

Na sexta-feira, 7, em com-
bates leves os insurgentes re-
peliram as posições avançadas 
das FDS nas aldeias ao redor 
de Mocímboa da Praia, como 
Awasse, Anga e Ntotwe, ten-
do muitos fugido para Mueda, 
avançaram as fontes da VOA.

Em Mueda, foi realizada 
uma conferência de replanea-
mento das FDS, tendo uma ca-
ravana militar partido na manhã 
de domingo para Mocímboa 
da Praia, mas pouco antes de 
chegar a Awasse, no cruzamen-
to para Mocímboa da Praia, o 
comboio de viaturas militares 
foi alvo de uma emboscada 

Garante Nyusi ao chefe do Banco Mundial

Insurgência em Cabo 
Delgado não tem motivos

O presidente da República, Filipe Nyusi, garante que 
os terroristas que desde 2017 desgraçam vidas das popu-
lações e colocam em causa o funcionamento das institui-
ções públicas e privadas, na província de Cabo Delgado, 
não têm nenhuma motivação. Filipe Nyusi, falando em en-
contro virtual com o Presidente do Banco Mundial, Da-
vid Malpass, garantiu que os empreendimentos de gás, 
detidos pela Total, estão fora do raio dos malfeitores.

Estima-se que, neste 
momento, mais de 
60 mil pessoas são 
tidas como deslo-
cadas por insegu-

rança que parte dos distritos 
da província de Cabo Delgado. 
A falta de informação oficial 
aliada às medidas extremas que 
inviabiliza a entrada de equi-
pas humanitárias ou jornalis-
tas torna impossível assacar a 
verdadeira radiografia do que 
acontece em Cabo Delgado.

Estudos feitos até aqui por 
investigadores nacionais e in-
ternacionais apontam que a po-
breza, a falta de uma adminis-
tração pública eficaz são uma 
das causas que levam vários jo-
vens a alinharem no terrorismo.

Aliás, recentemente, os 
Estados Unidos da América 
apontaram o tráfico de droga na 
região como um dos factores 
que alimenta o terror em Mo-
çambique. Esta posição é tam-
bém corroborada por Lionel 
Dick, chefe da equipa de mer-
cenários que lutam ao lado das 
Forças de Defesa de Moçambi-
que (FDS) contra o terrorismo.

Entretanto, o Presidente Fi-
lipe Nyusi diz haver evidências 
de que estrangeiros estão a trei-
nar os insurgentes que aterrori-
zam a província de Cabo Delga-
do, mas garante que o projecto 
de exploração de gás natural 

em Palma não está ameaçado.
“Temos sinais de envol-

vimento, nesta ameaça ter-
rorista, de estrangeiros que 
estão a recrutar e a treinar os 
jovens locais, e que também 
devem estar a equipá-los, por-
que nós não sabemos como é 
que eles conseguem equipa-
mento”, afirmou Filipe Nyusi.

O estadista moçambica-
no realçou que os terroristas 
actuam em distritos do norte 
de Cabo Delgado, sobretudo 

nas proximidades da região 
onde está a ser desenvolvi-
do um projecto bilionário de 
exploração de gás natural, 
“que é também rica em ou-
tros recursos, incluindo rubis”.

“As forças de defesa e segu-
rança estão no terreno tentando 
conter a expansão das acções 
terroristas a toda a província 
de Cabo Delgado e ao resto do 
país”, avançou Filipe Nyusi.

Nyusi elogiou o apoio das 
companhias envolvidas no 
desenvolvimento do projecto 
de gás natural liquefeito, no-
meadamente a ExxonMobil e 
a Total às forças de defesa e 
segurança no terreno, que têm 
estado a conter os ataques ter-
roristas, fazendo com que o 
projecto não esteja ameaçado.

por um grupo de insurgentes.
Calcula-se que 55 elemen-

tos das forças estatais terão 
sido mortos e outros 90 fica-
ram feridos. Os corpos che-
garam a Pemba em camiões.

O porto de Mocímboa da 
Praia é um importante e estraté-
gico porto para o norte de Cabo 
Delgado, incluindo para os me-
gaprojectos de gás em curso 
em Palma, a norte de Mocím-

boa da Praia, que também está 
sem energia e comunicações 
por várias semanas devido aos 
danos causados pelos ataques, 
segundo reporta esta semana 
o Mediafax. (VOA/redacção) 
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DÁVIO DAVID

Em Moçambique

Intolerância política é o “calcanhar 
de Aquiles” dos acordos de paz

O líder da Renamo, Ossufo Momade, considera que o 
Acordo de Paz do ano passado tem sido caracterizado por 
um esforço de sarar feridas abertas ao longo da história na-
cional, que julga ser necessário para evitar cometer os erros 
do passado da intolerância política. A título de exemplo, o ge-
neral Momade acusa que o Governo impôs a figura do secretá-
rio de Estado para incomodar a governação descentralizada.

Ossufo Moma-
de convocou a 
imprensa, na 
semana passa-
da, para enal-

tecer a passagem do aniver-
sário do Acordo de Paz de 06 
de Agosto do ano transacto.

Falando concretamente sobre 
o processo de descentralização, 
Ossufo Momade começou por 
recordar que, quando Moçam-
bique embarcou pelo processo 
da descentralização em 1998, 
foi para adoptar novas filoso-
fias de desenvolvimento local 
e maior aproximação dos ser-
viços básicos às populações.

Segundo general Moma-
de, foi neste espírito que du-
rante as negociações transac-
tas, a Renamo colocou como 
uma das prioridades a eleição 

dos governadores provinciais, 
princípio aceite pelas partes.

“Estranhamente, o Gover-
no impôs que, paralelamente ao 
Governador Provincial, devia ser 
nomeado um Secretário de Esta-
do provincial, figura que é clara-
mente incómoda na governação 
descentralizada. Aliás, resultante 
das clivagens entre estas duas 
figuras, sabe-se que o Governo 
está a preparar instrumentos le-
gais para clarificar as competên-
cias e atribuições destas entida-
des”, justifica Ossufo Momade.

Por outro lado, na óptica de 
Ossufo Momade, o Acordo de 
Paz Definitiva e Reconciliação 
Nacional de Maputo, que faz 
um ano, tem sido caracterizado 
por um esforço de sarar feridas. 

“Neste diapasão, esteve tam-
bém a implementação do Acordo 

Geral de Paz de Roma, que du-
rante cerca de 25 anos, pareceu 
ter sido um mar de rosas, pois, 
quando menos esperávamos e 
de forma subtil, os pressupos-
tos da sua assinatura foram sen-
do destruídos o que originou 
às várias convulsões sociais e 
a agudização da intolerância 
política”, lamenta Momade.

Aliás, de acordo com a Re-
namo, a intolerância política é 

um mal que teve efeitos nefastos 
para o país, por isso, essa expe-
riência negativa deve passar para 
a história, razão pela qual “es-
tão comprometidos em manter 
uma paz definitiva, dissemos no 
dia 06 de Agosto de 2019 que 
doravante todos deviam pau-
tar por uma convivência polí-
tica pacífica, o que esperamos 
também do partido no poder”. 

Para Ossufo Momade, só vi-

vendo pacificamente estaremos 
a construir um país assente no 
princípio de Estado de Direito e 
Democrático, daí que sublinhou 
que a Renamo acha sensato conti-
nuar a cumprir milimetricamente 
o Acordo de 06 de Agosto, como 
forma de “mostrar a nossa boa-
-fé e o compromisso inequívoco 
de manter a paz definitiva e pro-
mover a reconciliação nacional”.

PJ exorta jovens a se distanciarem do terrorismo
A zona centro do país, sobretudo, nas províncias de Sofa-

la e Manica, e a província de Cabo Delgado, no norte, têm 
sido palco de ataques militares e terroristas que tem na linha 
da frente, na sua maioria, jovens. Por ocasião da passagem 
do dia Internacional da Juventude, o Parlamento Juvenil 
(PJ) desencoraja a juventude à adesão a grupos relaciona-
dos com a desestabilização militar e/ou insurgência popular.   

“Exortamos a 
juventude a 
olhar para esta 
data como uma 

oportunidade para se projectar o 
ideal, o que de facto se almeja, 
aquilo que representa efectiva-
mente a resposta aos nossos an-
seios. Precisamos urgentemente 
ascender à uma categoria em que 
o nosso sucesso não só é para 
nós, como também depende de 
nós e isso pressupõe uma refle-
xão em busca do caminho que 
nos levará à vitória”, diz o PJ.

Entretanto, o PJ diz que o 
dia Internacional da Juventude 

celebra-se num contexto em 
que Juventude vive momentos 
tenebrosos, com uma maio-
ria esmagadora em situação 
de vulnerabilidade. Sendo que, 
do ponto de vista global, mais 
de 80% da juventude mundial 
vive nos países em desenvol-
vimento, onde são afronta-
dos por desafios supérfluos. 

“O Parlamento Juvenil con-
gratula, de modo particular, a 
Juventude moçambicana, uma 
Juventude heróica, que vive em 
condição adversa, desafiada por 
um contexto que concede mais 
incertezas e dúvidas, excluindo-

-a das oportunidades normais 
e que vasculha nas margens da 
economia a oportunidade de 
aplicar seus esforços em ga-

rantir o mínimo do seu bem-
-estar e proteger-se das corre-
rias desencadeados por quem 
a deve protecção”, pode-se ler 

no comunicado de imprensa.
Acrescenta que os jovens 

moçambicanos saem à rua em 
todas as manhãs com a bacia 
cheia de, pelo menos, um pou-
co para o jantar e depararam-se 
com o abismo de ter de regressar 
com a bacia quebrada e bolsos 
cheios de nada e consequente-
mente embrulhar a fome para 
um sono que nunca chega de 
tanto pensar em como resta-
belecer a esperançada bacia. 

“Jovens instigados pelo de-
semprego, optam pelo garimpo 
ilegal colocando a sua e a situa-
ção das suas famílias em risco. 
Jovens que, depois da sua forma-
ção, adquirida com tanto esforço 
na certeza de que os valerá algu-
ma dignidade, emagrecem ainda 
mais de tanto percorrerem as 
ruas galgando por oportunidades 
de empregabilidade”, conclui.  
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Diz a Nova Democracia

O movimento Nova Democracia (ND) mobiliza a juventude 
moçambicana a engajar-se na construção de Estado de Direito De-
mocrático no qual impera uma chama de liberdade e união imbuí-
dos de esperança e dignidade para a humanidade. Aquela formação 
política, por ocasião da passagem do Dia Internacional da Juven-
tude, exorta “a juventude para que não desista de Moçambique”.

Segundo a ND, os jo-
vens em Moçambi-
que enfrentam um 
contexto “já nor-
malizado” de vio-

lência e terrorismo, agudizado 
pela corrupção endémica, ex-
clusão, precariedade, pobreza, 
falta de oportunidades, margi-
nalização, desigualdades so-
ciais e incertezas. Um presente 
muito difícil, diz a ND, para 
um futuro desafiante caracteri-
zado por crise em quase tudo 
e confiança em quase nada.

“Num país depauperado 
pela falta de políticas públi-
cas inclusivas e por um regi-
me insensível aos problemas 

da juventude, esta faixa etária 
está confinada à uma pers-
pectiva recreativa de gover-
nação distante da inserção e 
ausente de alternativas econó-
micas”, pode-se ler na nota.

Entretanto, a ND diz que, 
apesar de todos os desafios que 
se inculca para a juventude, 
novas páginas se abrem na his-
tória  do país com a Nova De-
mocracia no centro, anunciando 
e mobilizando a juventude para 
que não desista de Moçambi-
que, pois está em construção 
uma nova chama de libertação 
e união para trazer esperança e 
dignidade às gerações inteiras.

“Lembramos aos jovens 

moçambicanos das zonas rurais, 
suburbanas e urbanas, distritos, 
vilas e cidades que o patriotis-
mo está em fazer de Moçambi-
que um país de paz, inclusão e 
justiça social onde não prospere 

uma minoria cheia de tudo e uma 
maioria cheia de nada”, lê-se. 

“Estamos convictos de que 
Moçambique, terra onde os 
nossos antepassados nasceram 
e onde os nossos netos nasce-

rão, terra de todos nós, orgu-
lhosos de quem somos e de de-
fender a Nação, em breve será 
um país forte coeso e solidário 
e a juventude despertar e a sua 
veia revolucionária”, conclui.

Jovens não devem desistir de Moçambique

Siba-Siba Macuácua

19 anos de silêncio
Passam 19 anos após o assassinato do economista Antó-

nio Siba-Siba Macuácua, à época PCA do antigo Banco Aus-
tral. São 19 anos de silêncio incómodo por parte das autori-
dades da Justiça, que nunca se preocuparam em aprofundar 
as investigações para o esclarecimento deste crime hediondo. 

São 19 anos de im-
punidade dos au-
tores materiais e 
morais que silen-
ciaram um verda-

deiro combatente da luta con-
tra o crime organizado. São 19 
anos de injustiça para a família 
de Siba-Siba Macuácua e para 
toda a sociedade moçambicana 
vítima dos crimes de corrupção. 
No dia 11 de Agosto de 2001, 
Siba-Siba Macuácua foi atirado 
do vão das escadas do edifício 
sede do antigo Banco Austral, 
hoje ABSA, na Avenida 25 de 
Setembro, Cidade de Maputo. 

Hoje passam 19 anos e nin-
guém foi julgado e condenado 
pelo crime que tirou a vida ao 
economista indicado pelo Ban-
co de Moçambique para liderar 
o Banco Austral na sequência 
da gestão ruinosa. Em 2010, o 
Ministério Público absteve-se 
de acusar os gestores moçambi-
canos indiciados de gestão da-

nosa do antigo Banco Austral, 
apesar das evidências trazidas 
pela auditoria forense. O Banco 
Austral nasceu da privatização 
do Banco Popular de Desenvol-
vimento (BPD) em Setembro de 
1997, num processo em que o 
Estado passou a controlar 40% 
e os investidores nacionais e 
estrangeiros ficaram com 60%. 

À época da privatização, 
o extinto BPD já tinha crédito 
malparado muito alto e os novos 
gestores do Banco Austral co-
meçaram a aprovar empréstimos 
sem garantias reais de reembolso 
do dinheiro. Três anos depois de 
gestão privada, o Banco Austral 
foi intervencionado e a auditoria 
da KPMG divulgada em Janeiro 
de 2001 indicava que as provi-
sões para o crédito malparado 
tinham sido subestimadas em 
cerca de 50 milhões de dólares. 

O economista António Siba-
-Siba Macuácua, nomeado PCA 
do Banco Austral na sequência 

da intervenção do Banco Cen-
tral, mandou divulgar, na edição 
de 19 de Junho de 2001 do jornal 
Notícias, uma lista contendo mais 
de mil pessoas singulares e co-
lectivas que tinham empréstimos 
vencidos. Quando se preparava 
para divulgar a lista contendo os 
nomes dos devedores próximos 
à elite política da Frelimo, Siba-
-Siba Macuácua foi fatalmente 

atirado para o vão das escadas 
do edifício sede do Banco Aus-
tral, no dia 11 de Agosto de 2001. 

O Banco Austral foi de novo 
privatizado e passou à gestão do 
Barclays Bank, actual ABSA. 
Mas os novos donos do banco 
não ficaram com toda a cartei-
ra de crédito que, segundo as 
contas de 2001, era de 1.381,5 
milhões de meticais. O Estado 

ficou com a responsabilidade 
de cobrar as dívidas, cujo va-
lor viria a reduzir para 1.263,9 
milhões de meticais após as 
deduções feitas no âmbito da 
auditoria encomendada para a 
elaboração do balanço de en-
cerramento do Banco Austral. 

De 2002 a 2019, o Estado 
conseguiu recuperar 954,99 mi-
lhões de meticais (dos 1.263,9 
milhões de meticais), segun-
do a Conta Geral de Estado de 
2019. Tal como no caso do ex-
tinto Banco Austral, até aqui 
ninguém foi executado devido 
à falta de pagamento dos crédi-
tos concedidos com fundos do 
Tesouro, apesar da enorme ri-
queza que os beneficiários acu-
mularam ao longo dos anos. E 
porque nunca é tarde para exigir 
justiça, o Centro para Democra-
cia e Desenvolvimento (CDD) 
defende que o Estado deve es-
clarecer o assassinato de Siba-
-Siba Macuácua e responsabili-
zar todas as pessoas envolvidas 
neste caso de grave violação dos 
direitos humanos. Um Estado 
que reclama ser de Direito De-
mocrático nunca deve resignar 
perante o crime organizado.
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Polícias de trânsito põem 
em risco as suas vidas

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

No dia 8 de Agos-
to do corrente 
ano, por vol-
ta das 7h30m, 
encontrava-me 

posicionado na berma da estrada 
da Av. Abel Baptista, na Matola, 
em frente do condomínio Mo-
nomotapa, por ser este o ponto 
de encontro marcado para me 
avistar com uma pessoa amiga. 
Passados alguns minutos, uns 
cem metros à minha frente, esta-
cionou uma viatura pertencente 
ao INATTER que trazia consigo 
3 (três) agentes fardados da Polí-
cia de Trânsito, duas do sexo fe-
minino e um do sexo masculino, 
devidamente fardados e acompa-
nhados de mais dois elementos 
não uniformizados. O veículo foi 
estacionado de forma estratégica, 
bem disfarçado na berma da 
estrada e, de imediato, foi insta-
lado um radar para detectar os 
automóveis que se aproximavam 
em excesso de velocidade, vindos 
no sentido Cemitério/Shoprite.

Quando o elemento que 
operava com o radar detectava 
a aproximação de um veículo 
em excesso de velocidade, 
comunicava a um dos agentes 
que, a correr, se deslocava para 
o meio da faixa de rodagem a 
fim de mandar parar o condutor 
prevaricador.  O primeiro 
veículo que foi mandado parar, 
cujo condutor vinha a grande 
velocidade, provavelmente 
muito acima dos 100Km/h, 
quase ia atropelando a senhora 

polícia de trânsito. Foi obrigado a 
dar uma forte guinada ao volante 
para não atingir esta agente 
que lhe surgiu de repente na 
estrada, tendo o carro feito um 
zig-zag, mas depois o condutor 
conseguiu controlar a trajectória 
do seu automóvel. Como o 
condutor já estava muito para 
além desta agente da polícia 
quando conseguiu ter o domínio 
do seu carro, decidiu seguir 
viagem não parando. Este tipo 
de incidente devia ter alertado 
aos senhores polícias para terem 
mais cuidado ao mandar parar 
veículos em alta velocidade. A 
fiscalização continuou depois 
deste episódio e muitos outros 
carros foram sendo mandados 
parar e multados. Voltou a 
acontecer um segundo caso em 
que se aproximava um veículo 
em velocidade elevadíssima e, 
novamente, uma agente correu 
para a estrada na tentativa de 
chegar a tempo de mandar parar 
o carro. Ouviu-se uma travagem 
do carro seguida de uma manobra 
do respectivo condutor que 
instintivamente conseguiu uma 
rota de fuga para não atropelar a 
polícia. Este motorista também 
não parou e seguiu viagem.

Depois deste segundo caso que 
presenciei, pondo novamente em 
risco a segurança dos agentes que 
estavam fazendo a fiscalização, 
decidi aproximar-me deles e 
aconselhar para que tivessem 
mais cuidado, principalmente 
ao mandar parar veículos que 

transitam em alta velocidade, 
de modo a preservarem as suas 
vidas. A resposta imediata que 
o senhor polícia me deu foi 
a de me fazer entender que 
eles sabiam fazer muito bem 
o seu trabalho, e portanto, 
dispensavam o meu conselho 
ou a minha opinião. Aproximei-
me dos polícias num espírito 
de boa fé, preocupado com a 
segurança deles, mas perante a 
postura com que fui afrontado, 
no  meu ínt imo,  des e j e i -
lhes boa sorte e afastei-me.

 Gostaria de advertir estes 
agentes de fiscalização rodoviária 
de  que  não há  nenhuma 
orientação superior para os 
polícias de trânsito exporem-se 
ao perigo, pondo em causa as 
suas vidas, mesmo que seja no 
cumprimento dos seus deveres 
profissionais. Infelizmente, 
muitos polícias de trânsito têm 
sido mortos precisamente por 
repentina ou tardiamente se 
colocarem no meio da via para 
mandar parar os carros que 
pretendem fiscalizar. Deviam 
lembrar-se de que muitos destes 
condutores que circulam em 
excesso de velocidade podem 
estar sob efeito do álcool ou 
de drogas e, por esta razão, 
raciocinam e agem de forma 
anormal ou imprevisível. Em 
vez de travarem perante o sinal 
de paragem da polícia, optam 
por acelerar para atropelar se 
for preciso, uma vez que para 
eles o importante é conseguir 

fugir. Outros, são condutores 
não encartados que, sabendo 
que vão ser presos por conduzir 
sem carta de condução, preferem 
não parar e tentar escapar. Para 
este tipo de condutores vale 
tudo, até mesmo matar a polícia 
desde que consigam evadir-se.

Por outro lado, muitos polícias 
de trânsito, devido à sua deficiente 
formação, expõem-se ao perigo 
de se colocarem em frente ao 
carro que querem mandar parar. 
Isto deve-se ao facto de não 
saberem fazer os cálculos das 
distâncias de paragem que um 
condutor precisa para conseguir 
imobilizar o seu carro quando 
este se desloca à velocidade de 
50, 80 ou 100Km/h. Por exemplo, 
numa formação de condução 
defensiva que ministramos aos 
polícias de trânsito, colocamos-
lhes a seguinte pergunta: 
“Se um condutor tivesse, de 
imediato, fazer parar o seu carro 
à velocidade de 50Km/h, que 
espaço precisaria para conseguir 
imobilizar o seu veículo?”. Uns 
responderam de que bastariam 
5 metros, outros 10metros, caso 
o carro travasse bem e o piso 
estivesse seco. Na verdade, a 
esta velocidade de 50Km/h, 
a realidade é bem diferente, 
uma vez que o condutor não 
consegue parar o carro a menos 
de 25 metros. A 80Km/h, são 
necessários aproximadamente 
60 metros. Só depois de lhes 
fazermos uma demonstração 
científica desde fenómeno das 

velocidades e das respectivas 
distâncias de paragem é que 
ficaram a entender do assunto. 
Este tipo de desconhecimento 
talvez seja uma das razões pela 
qual alguns agentes da polícia 
de trânsito se colocam na frente 
das trajectórias dos carros para 
os mandar parar sem saberem 
ou terem a noção exacta de que 
estão a pôr em risco as suas vidas.

Noutros países, uma vez que 
o radar, aparelho que capta e 
regista a velocidade dos carros, 
a parte frontal dos veículos com 
a respectiva matrícula, a data e 
a hora da ocorrência, a polícia 
não se preocupa em mandar 
parar o condutor. Manda sim, 
posteriormente, uma foto da 
ocorrência, acompanhado de 
uma notificação ao proprietário 
do veículo com indicação da 
multa e aviso para ir entregar a 
carta de condução, no prazo de 
15 dias, para efeitos de inibição 
de conduzir, sendo esse o caso. A 
polícia tem acesso, por intermédio 
da Conservatória do Registo 
Central de Veículos, às moradas 
dos proprietários dos automóveis. 
Se  o veículo,  no acto da 
transgressão, não era conduzido 
pelo proprietário, cabe a este 
fornecer às autoridades, os dados 
identificativos da pessoa que 
conduzia o seu carro (Artº 171, 
nºs 2 a 5 do Código da Estrada). 
Porque é que no nosso País não 
se procede do mesmo modo?

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A infância,  que 
é o espaço de 
tempo que de-
corre entre o 
nascimento e a 

puberdade, não sendo um pe-
ríodo inútil, é de responsabi-
lidade e habilidade limitadas.

Nesta faixa etária gran-
des coisas podem aconte-
cer aos meninos. Por exem-
plo,  conforme consta no 
Qur’án no Cap. 19, Vers. 
12, à João Baptista (Yah’ya) 
foi-lhe concedida sabedoria 
(profecia) quando ainda era 
um menino de tenra idade.

Jesus Cristo era ainda um 
recém-nascido quando, con-
forme consta no Cap. 3, Vers. 
46 do Qur’án, falou às pessoas.

E não é de excluir, que já 
que os bebés conseguem 
aprender e reter informa-
ções, eventualmente o ritual 
do “Adhaan” (chamamento) 
no ouvido direito do recém-
-nascido, seja uma indicação 
de que ele consegue ouvir.

De acordo com o Qur’án, 
o feto é um ser, pelo que 
é tratado como indivíduo. 
Toda a criança tem uma per-
sonalidade e necessidades 
distintas, devendo cada uma 
ser tratada de forma diferente.

Para nós muçulmanos, e se-
gundo o Profeta Muhammad 
(S.A.W.) todas as crianças 
nascem num estado de pure-
za natural (fitra), pelo que o 
Isslam rejeita a teoria segundo 
a qual toda a criança já nasce 
com um pecado, o chamado 
pecado original. Elas nascem 

imaculadas, sendo os pais 
e as pessoas à sua volta que 
as desviam. Enquanto bons 
pais e um ambiente social 
que seja virtuoso, guiarão 
as crianças para o bem, pais 
negligentes e um ambien-
te social fraco e inadequa-
do, guiá-los-ão para o mal.

A lei isslâmica reconhece 
que a idade de 7 anos é a 
idade da distinção, em que a 
criança consegue diferenciar 
coisas. Todavia, a maturida-
de intelectual completa só 
é alcançada quando atinge 
a idade da puberdade, pelo 
que o Isslam recomenda que 
ela comece a observar o Swa-
laat (orações rituais) quando 
completa os 7 anos de idade.

O desenvolvimento da res-
ponsabilidade social difere de 
criança para criança, sendo 
por isso que o Qur’án reco-
menda que as crianças órfãs 
sejam testadas antes de se 
lhes entregar o controlo dos 
bens herdados de seus pais.

Cada indivíduo tem a sua 
natureza (fitra) distinta, e a 
instrução por sua vez intro-
duz ainda mais diferenças 
entre os indivíduos à me-
dida que os factores am-
bientais interagem com a 
sua natureza (fitra) básica.

Muitos dos comportamen-
tos das crianças são copia-
dos dos pais, e também de 
outros exemplos e modelos 
sociais, razão pela qual seja 
deveras importante que se 
proporcione às crianças exem-
plos e modelos positivos.

As crianças nunca devem 
ficar expostas a exemplos 
e modelos negativos, nem 
mesmo por breves momentos.

Assim como atrás dissemos, 
as crianças nascem num esta-
do natural de pureza, sendo 
o ambiente envolvente que as 
molda para o bem ou para o 
mal. É entre os 7 e os 10 anos 
que a personalidade delas se 
forma, sendo que as influên-
cias, positivas ou negativas, 
nesta fase das suas vidas 
têm um impacto duradouro.

Dado que a idade de ma-
turidade legal é biologica-
mente definida aos 15 anos, 
ou na base da aparência dos 
sinais de puberdade, o am-
biente social a que as crian-
ças ficam expostas deve ser 
cuidadosamente controlado. 

Elas devem ser orientadas a 
perceber os assuntos morais, 
o amor à Deus, as orações, 
a veracidade, o trabalho ár-
duo, a bravura e a coragem.

Deve-se-lhes desencorajar o 
egoísmo e a ganância, adver-
tindo-as sobre a gravidade do 
cometimento de actos peca-
minosos, vícios, jogos de azar, 
pornografia, alcoolismo, etc.

As crianças compreen-
dem e retêm informações a 
um nível muito mais alto do 
que muitos pais imaginam, 
daí que desde muito cedo se 
deva incutir nelas o interes-
se pelo livro e pela leitura.

O processo de transmissão 
de ensinamentos às crianças 
deve ser feito com prazer, num 
tom de voz suave e sem se 

zangar com elas, sob pena de 
tal se revelar contraproducente. 

A responsabilidade dos pais 
começa ainda muito cedo, no 
período da gestação da futura 
criança, e continua até à pu-
berdade. E em muitos casos vai 
para além disso. Tal consiste em 
apoiá-la tanto em termos ma-
teriais como na sua educação.

O Isslam ordena o tratamento 
igual às crianças independente-
mente do género, recomendan-
do uma especial atenção às me-
ninas, isto como medida pre-
ventiva contra abusos que elas 
possam eventualmente sofrer.

O Qur’án enfatiza a ama-
mentação materna, pois tal 
estabelece instintivamente 
um laço biológico e psicoló-
gico entre a criança e a mãe.

Para complementar este cres-
cimento biológico e psicológico, 
bem como o desenvolvimento 
da criança, é recomendável que 
a amamentação se prolongue 
por um período de 2 anos.

A linhagem é a base de au-
toidentificação e autoestima, 
e o nome influencia a iden-
tidade e a autoestima, pelo 
que o Isslam recomenda que 
se atribuam bons nomes às 
crianças. Devem ser nomes 
com significados bonitos, não 
susceptíveis de serem motivo 
de troça pelas outras crianças.

A comunicação entre pais e 
filhos deve ser aberta, honesta 
e consistente, devendo os filhos 
ser ouvidos. Os pais devem dar-
-se tempo para brincar com as 
suas crianças, devendo igual-
mente observar um elevado ní-

vel de tolerância para com elas.
As acções e os desvios com-

portamentais das crianças não 
podem ser julgados tomando 
como parâmetros os padrões 
dos adultos. Cada criança 
é igual a si mesma, daí que 
não se possa esperar que to-
das se comportem da mesma 
maneira. E nem devemos es-
perar que o nosso filho seja 
exactamente como nós somos.

Deve-se ensinar às crian-
ças a obediência, pois esta é 
uma atitude, e começa com a 
obediência à Deus, aos pais e 
às autoridades. Os indivíduos 
desobedientes têm a tendência 
de ser marginais na sociedade 
em que vivem, não podendo 
ser boas pessoas com uma vida 
familiar estável, para além de 
deterem um elevado potencial 
para o cometimento de crimes.

A disciplina das crianças 
tem de ser firme e apropriada, 
devendo haver regras em casa, 
que não devem ser quebradas.

“Um dos maiores tesou-
ros do Homem é o amor aos 
outros. A vida é dura, mas 
a irmandade, a amizade e 
o amor podem amolecê-la.

Algumas das pessoas são 
em si ,  um País ,  pois  es-
tando com elas não preci-
samos de mais ninguém.

E há outras pessoas que 
quando as encontramos sen-
timos como se nos tivéssemos 
encontrado a nós próprios!

A boa conduta é a coisa mais 
bela que uma pessoa pode 
deixar no coração dos outros”.

O desenvolvimento das 
nossas crianças 
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aLberto Lote tCheCo

KELLY MWENDA 

A última co-
municação à 
nação, coinci-
dente com o 
fim do estado 

de emergência, do Presidente 
da República, como as outras 
comunicações à nação so-
bre a avaliação e as medidas 
subsequentes concernentes 
à evolução da pandemia do 
novo coronavírus, deixou 
os ouvintes perplexos por 
não apresentar as medidas a 
adoptar face ao novo cenário 
da doença e para vários sec-
tores económicos, sociais, 
religiosos, educacionais, cul-
turais, etc. O povo esperou 
que, no seu pronunciamento 
de 29/7, procedesse da mes-
ma forma que das três prece-
dentes comunicações, o que 
não foi o caso, deixando as 
populações no barco nacio-
nal em mares pandémicos 
desorientados e à deriva. Esta 
situação levou a que aquele 
pronunciamento do chefe de 
Estado fosse objecto de todo 
o tipo de chacota (zombaria).

Mas se o presidente ti-
nha que assim se pronunciar 
oficialmente, e nisso não se 
lhe pode criticar a natureza 
do discurso, o mesmo não 
se pode dizer de quem, se 
existir, tem a responsabili-
dade de tornar os discursos 
públicos estatais compreen-
síveis e efectivos junto do 
respectivo receptor, o povo 
ou outro direccionado. Fal-
tou, pois, dos seus man-
datários de comunicação 
social, um esclarecimento 
atempado ou imediatamen-
te posterior ao pronuncia-
mento do chefe de Estado. 

Tendo-se em conta que a 
comunicação do chefe de Es-
tado seria aquele, uma comu-
nicação à nação, ao povo, é 
sempre suposto que se tenha 
em atenção os outros elemen-
tos do processo de comunica-
ção, como o receptor, o canal 
e o contexto, para que a men-
sagem chegue ao receptor tal 
como o emissor deseja, e não 

se constitua num ruido e com 
outros efeitos indesejáveis e 
desconfortantes como suce-
deu com esta comunicação 
em referência. Reconhece-
mos que pode ser esta a ta-
refa dos seus assessores de 
imprensa, de criar condições 
objectivas e subjectivas para 
que a mensagem do chefe de 
Estado ou de outra entidade 
seja recebida de forma com-
preensível e até plausível. 

A menção, pelo presiden-
te, de que se iria pronunciar 
nos dias seguintes e que ne-
cessita do aval do parlamen-
to para tomar essas medidas, 
dito em entrelinhas e lin-
guagem técnica, exigia que 
esclarecimento prévio para 
que a expectativa da nação, 
do povo, não fosse deitada 
abaixo como um balde de 
água fria. Tratava-se de di-
vulgar a informação de que o 
presidente não iria apresentar 
nenhuma medida porque o 
estado de emergência havia 
expirado e já não tinha as 
competências de a declarar 
de novo, esperando a auto-
rização do Parlamento para 
a tomada de qualquer outra 
medida que limite as liber-
dades dos cidadãos. A sua 
comunicação, mesmo para 
os esclarecidos, exigiu um 
esforço para a compreen-
der, o que passou por se in-
formar junto de outros mais 
esclarecidos. Para o povo, 
até hoje, tal esclarecimento 
não existe o que traz erróne-
as interpretações e práticas.

Entre as várias acções 
comunicativas, de esclareci-
mento, para uma mensagem 
clara e efectiva, podem se 
indicar muitas, entre as quais 
as duas seguintes: (1) Antes 
da comunicação, podia se 
ter esclarecido os ouvintes e 
telespectadores sobre o esta-
do de estado de emergência, 
um conceito de que não se 
aproveitou a oportunidade 
motivacional existente para 
ser devidamente assumido, 
assim como outros conceitos 

correlacionadose, (2) Co-
nhecendo-se que o receptor 
(o povo) estava à espera de 
medidas, devia se ter esclare-
cido, antes ou imediatamente 
após o seu pronunciamento, 
as razões legais de o presi-
dente não as puder tomar. 
Por outro lado, ainda que se 
perceba que, na comunica-
ção daquela data, não tinha 
a requerida competência de 
apresentar alguma medida, 
devia ter se explicado a ra-
zão de se ter pronunciando 
naquela data em vez de es-
perar que o parlamento ana-
lisasse o seu relatório para 
depois se dirigir à nação com 
uma mensagem com subs-
tância de que o povo espera.

O estado de emergência 
limita muitas liberdades e a 
declaração do seu término 
devia, pelo menos, ser cons-
ciencializado por agentes das 
entidades como a polícia e 
outras autoridades com res-
ponsabilidades directas na 
gestão das políticas deriva-
das desta pandemia. É que 
assistimos, por exemplo, a 
polícia a interditar algumas 
actividades abrangidas pelo 
estado de emergência, su-
pondo-se que, tratando-se de 
autoridades de lei e ordem, 
pode ter havido prisões, que 
já são ilegais, ainda que as 
medidas de prevenção con-
tinuem válidas e devam ser 
observadas. Quando, em vio-
lação da lei, se apresentam 
razões de bem-estar social, 
não raras vezes, essa boa in-
tenção que leva à violação, 
serve de um pretexto para 
a prática consciente de ac-
tos ilegais e até criminosos. 
Numa reportagem, alguns ci-
dadãos comerciantes, cientes 
do fim do estado de emergên-
cia, fecharam as suas lojas na 
hora habitual de estado de 
emergência e justificaram o 
acto, não por razões sanitá-
rias, mas de medo de que al-
guém, pessoa ou instituição, 
possa lhes fazer algo de mau, 
o que constitui um indício de 

desconfiança às autoridades.     
Perante esta situação de 

ruido nas mensagens das au-
toridades estatais, dirigidas 
à nação, ao povo, de que se 
sabe ser de baixa escolarida-
de para entender os discursos 
técnicos e legalistas das enti-
dades estatais, pode se ques-
tionar da existência ou não 
de alguma autoridade estatal 
que tenha, como tarefa, es-
tabelecer uma comunicação 
clara entre os emissores des-
tas mensagens e os diferentes 
receptores das mesmas. Pelos 
vistos, não existe, ou não as 
conhecemos, o mesmo que, 
no caso de existirem, as suas 
acções de esclarecimento 
serem ineficazes, pois, além 
desta comunicação, muitas 
outras, em diferentes mode-
los (tipos), os seus destinatá-
rios não são os que entendem 
e, por isso, não podem ser 
assumidas, evitando se que 
a realização dos objectivos 
que ditaram a sua legislação.  

É assim que se pode pensar 
na existência de um ministério 
ou gabinete de comunicação, 
não de informação pois este 
termo possui conotações de 
controlo e repressão das liber-
dades e direitos fundamentais 
dos cidadãos, enquanto que o 
termo comunicação alude a 
facilitação de transmissão da 
mensagem, daí o famoso es-
quema de comunicação que se 
foca no contexto, no receptor 
e no canal como elementos a 
ter-se em conta para a fluidez, 
clareza e efectividade duma 
mensagem. Seria, portanto, 
tarefa deste organismo esta-
tal, retransmitir, claramente, 
as mensagens estatais que 
existem em forma de leis, co-
municados, discursos e outras. 
Seria um ministério com ac-
ções interministeriais, traba-
lhando com todos os outros, 
esclarecendo o povo sobre o 
conteúdo das mensagens. Esta 
tarefa deveria ser exercida por 
indivíduos com competências, 
além de técnico-científicas, 
psicopedagógicas e didác-

ticas, ou seja, professores. 
A falta desta função peda-

gógica pode ser vista na ac-
tual pandemia da Covid-19. 
Na rádio e nas televisões, 
ouvem-se e lêem muitas men-
sagens sobre esta doença, mas 
quantos, do público, têm uma 
resposta correcta e assumida 
da razão de se lavar as mãos, 
mesmo que elas se apresen-
tem visivelmente limpas? 
Quantos podem dar uma res-
posta correcta e assumida da 
razão do distanciamento físi-
co se o tal vírus não é visível? 

As técnicas de comunica-
ção são diferentes das infor-
mativas, do marketing, que 
visam vender o produto ao 
público, uma realidade que 
faz com que este não valorize 
essas mensagens publicitárias 
por saber, de antemão, que 
lhes são dirigidas para enrique-
cer alguém, por se lhe comprar 
o produto. É assim que existe 
a ideia de a Covid-19 ser uma 
invenção das indústrias farma-
cêuticas, ou seja, uma propa-
ganda falsa. Para se conhecer 
a real percepção da população 
sobre a Covid-19, deve-se-lhe 
abordar em estado de naturali-
dade, em que o inquiridor seja 
desconhecido como entidade. 
Aí vão-se ouvir as verdades 
populares sobre esta doença, 
como a que ouvimos, aqui 
perto da Cidade de Maputo, 
no Posto de 3 de Fevereiro, na 
Manhiça, de que duas campo-
nesas juraram de pé juntos de 
que “O corona não existe. É 
uma maneira do Governo pe-
dir dinheiro. Quem são e onde 
estão essas pessoas doentes 
e mortas? Quem já as viu?”.

Portanto, um ministério ou 
gabinete de comunicação, para 
explicitar as mensagens esta-
tais para o público, é necessá-
rio, ou, então, que as entidades 
existentes se façam eficazes 
para que não suceda o ocorrido 
com a comunicação do presi-
dente, à nação, presidente, no 
fim do estado de emergência.  

Cadê um ministério de comunicação 
para explicitar as mensagens estatais?
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Editorial
Consolidar as 
bases da paz!

dougLas madjiLa

Uma situação consideravelmente terrível, o efeito 
pleno do desequilíbrio político que se vive no 
país. Não faz sentido nenhum festejar a vitória de 
uma guerra que na verdade não terminou, aliás, 
nunca deixou de existir, continua e nos mesmos 

níveis tendo apenas mudado ou acrescentado novos actores ou 
autores. Algo está a falhar ou falhou, a icónica guerra de Afonso 
Dlhakama, com o laboratório nas montanhas centrais do país, 
continua mesmo após a sua morte quando parecia já muito fácil 
ultrapassa-la com a morte desse teimoso líder.

Foi exactamente esse o ponto de fuga da estratégia que desviou 
as atenções do Governo e este acabou por cingir-se em controlar 
um balão de água, esquecendo-se que este desaparece quando o 
alcanças e quando não o alcanças também acaba desaparecendo 
com o mínimo de ventania possível e o resultado é o que se 
vê, estamos em celebração da paz efectiva quando não temos 
paz nenhuma, muito menos a dita efectiva ou então definitiva. 

E, diga-se, o cerco a estratégia ainda sequer foi desenhado, 
é só ver os comentários ou felicitações regurgitadas advindas 
até de quem se espera estratégias coerentes para o alcance da 
paz. Não pode haver felicitações num contexto em que a guerra 
prevalece, não podem existir actores que mereçam abraços por 
uma paz irreal, é um absurdo. Ainda que Nyusi e Momade tives-
sem sido de facto felizes nos infelizes acordos de cessação de 
hostilidades, mas não haveria espaço para falar da paz enquanto 
Cabo Delgado continua ensanguentado. Olhando só para Nyon-
go, que na verdade nem Nyusi nem Momad e se calhar nem a 
ONU o querem olhar, também não há espaço para falar da paz.

Sem querer aqui levantar as imaturidades da Renamo ou o opor-
tunismo de Ossufo Momade, simplesmente pela verdade, o Go-
verno de Nyusi, a ONU precisam admitir que Ossufo Momade tor-
nou-se peça indiferente para pacificação de Moçambique. Felipe 
Nyusi engavetou a Renamo através de Ossufo Momade, o que até 
é bom pela paz, mas Nyusi continua na desgraça de não se aperce-
ber dessa graça e vai perdendo tempo em celebrações infundadas 
com o seu amigo pessoal líder da Renamo quando na verdade, o 
seu assunto no que refere a paz passou a ser Mariano Nyongo.

Afirmar que com Nyongo é difícil de lidar, que este é inflexível 
é um autêntico disparate que traduz a ideia de uma capacidade 
não bastante ora, não é de Nyongo que se espera flexibilidade 
mas, como os actores da paz sempre a trataram exclusiva-
mente, trancados num quarto a sete chaves, incorrem agora o 
perigo de excluir o protagonista ou o vilão desse filme pois, 
parece que desta vez trancaram-se e esqueceram-se do novo 
dono da cama, da cómoda, do guarda-fatos, e já estão limita-
dos a reflectirem-se pelos espelhos ao invés de reflectir a paz. 

Abraçar-se e gargalhar em celebração ao cumprimento 
de acordos que objectivavam a paz quando de paz nada se 
passa, é um sinal claro de que há um desnorteio de agendas, 
um simbolismo vazio e chega a parecer falta de vergonha, 
ou então atingimos de facto o auge do entretenimento políti-
co. É urgente descobrir que é para o povo que se governa e 
que isso vai para além de discursos populistas e enganosos.

Excelências, o povo não quer saber de acordos coisa ne-
nhuma, não quer saber de DDR nenhum, não quer saber 
de Nyongo ou Momade nenhuns, não quer saber de recon-
ciliação nenhuma e nem de tantas outras terminologias.

O povo quer simplesmente o calar, o silêncio eterno das 
armas, a tranquilidade, a paz verdadeiramente. É o mí-
nimo de tanto que nos devem portanto. Exigimos PAZ!

Aniversário da paz no 
auge da Guerra: um sinal 

de desnorteio nacional 

O país celebrou, há dias, a passagem do primeiro aniversário 
do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional entre a Frelimo 
e a Renamo, pacto rubricado por Filipe Nyusi e Ossufo Mo-
made. Apesar da fase menos boa da convivência, tudo por 
causa da Covid-19, o horizonte da paz é, sem dúvida, um 

marco importante para os moçambicanos. Aproximadamente, duas décadas 
depois e independentemente de algumas vozes, naturalmente, desconfiarem 
da efectivação da chamada paz social, não há dúvidas de que estamos a ser 
bem sucedidos na transformação das armas em enxadas. A “paz social” é 
uma construção permanente e, na sua plenitude, não existe em nenhuma 
parte do mundo, atendendo inclusive a natureza humana sempre propensa 
à insatisfação e ao inconformismo. Precisamos de continuar a consolidar 
as bases em que assentam a paz obtida em 1992 porque, na verdade, a per-
cepção das suas vantagens, quando equiparadas ao período anterior, não 
são, nem de perto, nem de longe, comparáveis.

Todos os moçambicanos convergem na ideia de que é preciso que todos 
continuemos a nos empenhar para a sua preservação com gestos de união, 
reconciliação e construção de um bom país para vivermos. Ao longo destes 
anos tem sido possível uma aprendizagem sobre a dimensão dos ganhos 
da paz e estabilidade que permitem igualmente enterrar definitivamente o 
passado de conflito.

Por experiências próprias, os moçambicanos sabem o quanto custou o 
alcance da paz e os esforços para a promover a estabilidade, numa altura 
em que prevalece a ideia de que aqueles dois elementos fazem parte de 
processos em contínua construção.

A conjuntura actual e independentemente dos constrangimentos provo-
cados pela crise económica e financeira, muito particularmente os efeitos da 
Pandemia do Covid-19, somos incentivados a manter a calma, a proceder 
conforme as orientações das instituições do Estado, seguir os melhores 
exemplos e evitar o pânico.

O Presidente da República reforçou há dias o seu apelo para a perma-
nência em casa, de forma a contermos a propagação do novo Coronavírus. 
Tal como fez saber o ministro da Saúde, acreditamos que dentro das nossas 
limitações, devemos procurar actuar de maneira a que a cadeia de contágio 
seja controlada, olhar para frente e dar os melhores exemplos. E para isso 
nada melhor do que manter-se em casa, limitando as saídas à procura de 
bens de primeira necessidade.

Na verdade, devemos todos ganhar consciência de que quanto mais en-
gajados e comprometidos com a observância das medidas impostas pelas 
autoridades para prevenir a eventual onda de contágio, mais rapidamente 
sairemos desta situação. O contrário, traduzido na resistência em acatar as 
orientações das autoridades e expondo-se ao risco, também é verdade, ou 
seja, mais tempo e mais dificuldade teremos.

Nesta celebração da paz, independentemente da situação de excepção em 
que nos encontramos, vale sempre a pena reflectir sobre os ganhos da paz 
e as atitudes para a preservar, sobre as melhores formas de maximizarmos 
estas vantagens e seguirmos em frente porque a vida não pára mesmo numa 
altura de desafios como esta. Estamos sedentos e o horizonte chama por 
todos. A paz deve vingar no interior dos moçambicanos.
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Cerca de 500 cidadãos detidos na primeira fase do 
estado de emergência por desacato e desobediência

Cerca de 500 cidadãos foram detidos pela PRM na pro-
víncia de Manica, centro de Moçambique, durante a pri-
meira fase do estado de emergência, por desacato as auto-
ridades e desobediência ao decreto presidencial que regula 
a convivência dos moçambicanos durante a pandemia da 
Covid-19, pois mais de três mil indivíduos retidos nas uni-
dades policiais que se encontravam em situação de aglo-
meração e sem o uso de mascara de protecção facial. 

Tratou-se de um tra-
balho rotineiro da 
PRM de fiscaliza-
ção das medidas 
de prevenção da 

nova pandemia do Coronavírus 
na via pública que os agentes 
da lei e ordem detiveram 32 
condutores de transporte semi-
colectivo inter-urbano de passa-
geiro por exceder a lotação re-
comendada durante as viagens. 

Outrossim, a polícia sen-
sibilizou mais de 200 crianças 
que se faziam na via pública, 
algumas em actividades co-
mercial e outras a circular nas 
ruas sem observância das me-
didas de combate e prevenção 
ao surto do novo Coronavírus. 

A informação foi divulgada 

esta semana pelo chefe do De-
partamento das Relações públi-
cas do comando provincial da 
PRM em Manica, Mário Arnan-
ça, que proferiu um balanço dos 
quatro meses do estado de emer-
gência nesta parcela do país, 
nas componentes de garantir a 
ordem e tranquilidade públicas.

“Reiteramos o nosso ape-
lo a todos para que cumpram 
de forma exaustiva com todas 
normas previstas no decreto 
presidencial, tendo em conta 
que os casos de contaminação 
da Covid-19 no nosso país ten-
dem a crescer a cada dia. Tole-
rância zero a todos aqueles que 
não cumprem com aquilo que 
está preconizado no estado de 
emergência”, disse Arnança. 

Durante o mês de Julho do 
ano passado, a unidade poli-
cial, em Manica, registou 12 
casos criminais conhecidos e 
esclarecidos, no mesmo perí-
odo do presente ano 8 casos 
dos quais um ainda não foi 
esclarecido, pois investiga-
ções correm de modo a identi-
ficar os supostos criminosos.

“Tivemos um caso regista-

do com recurso a arma de fogo, 
isso no dia sete do mês de Julho 
de 2020, cerca de uma hora na 
localidade de Chiredza no dis-
trito de Mossurize, dois indiví-
duos não identificados, munidos 
de arma de fogo do tipo AK-47 
dirigiram-se a uma residência de 
um cidadão onde alvejaram no 
braço esquerdo e apoderaram-se 
de quatro telemóveis, 400MT, 

quatro Catanas”, explicou. 
Segundo o Departamento 

das Relações Publicas no Co-
mando provincial da PRM me 
Manica, Mário Arnança, nos 
últimos tempos maior parte dos 
cidadãosque se envolvem no 
mundo de crime são do sexo 
masculino e que estão no inter-
valo dos 16 aos 35 anos de idade. 

KELLY MWENDA

KELLY MWENDA

Manica 

Mais de 20 raparigas resgatadas 
por gravidez e uniões forçadas 

A coordenadora do projectoLeMuSiCa (levante-se mu-
lher e siga o seu caminho) na província central de Manica, 
Achia Camal mostra-se preocupada pelo crescente nú-
mero de violência baseada no género, uniões forçadas e 
gravidezes precoce, numa altura em que o projecto nes-
te momento acolheu mais de vinte raparigas vítimas des-
tes fenómenos sociais durante a pandemia da Covid-19.

LeMuSiCa é um 
projecto que ope-
ra na Província 
de Manica inter-
vindo nas áreas 

de combate aos casamentos 
prematuros,gravidezes preco-
ces, violência doméstica contra 
a mulher, violação sexual e ou-
tros fenómenos sociais que co-
locam em causa a dignidade das 
mulheres desta parcela do país.

O projecto conta com um 

centro de acolhimento de crian-
ças em situação de vulnerabi-
lidade e de raparigas, este que 
durante a pandemia da Covid-19 
recebeu mais de 20 raparigas 
que sofreram violência domésti-
ca em situação de união forçada 
em vários distritos de Manica. 

 A coordenadora do Le-
MuSiCa, Achia Camal aponta 
os distritos de Machaze, Mos-
surize, Sussundenga e Báruè são 
pontos que mais se registam os 

casos de casamentos prematuros 
dada a conjura socioeconómi-
ca e sobretudo cultural destas 
circunscrições da província. 

Achia Camal conta ao 
Zambeze que o projecto está 
neste momento a assistir cin-
co raparigas do distrito de 
Sussundenga que se encon-
tram em situação de gravidez. 

“Temos outros problemas de 
cinco meninas que são menores 
de idade que foram violadas e 
neste momento estão a correr o 
risco da vida porque estão gra-
vidas e é uma gravidez precoce 
e nós estamos a fazer o acom-
panhamento dentro das famílias 
porque também não temos es-
paço aqui na LeMuSiCa porque 
temos outras meninas”, disse. 

A nossa fonte revelou que 
tem recebido ameaças por par-

te de algumas estruturas dentro 
das comunidades por onde tra-
balha, “a última menina até que 
fomos ameaçados pelo próprio 
violador por ele ser curandei-
ro, ameaçou-nos a morte, mas 
conseguimos resgatar a menina, 
e conseguimos capturar o pró-
prio violador e neste momento 
está a responder o caso na ca-
deia”, revelou Achia Camal. 

Camal afirma que o cres-
cente número de casos de vio-
lência domestica nas comunida-
des em que o projecto trabalha 
justifica-se pelo machismo que 
ainda reina em muitos ho-
mens na província de Manica, 
pois muitos deles inferiori-
zam as mulheres na sociedade. 

 “A nossa missão, vi-
são e os nosso objectivos é de 
eliminar e promover os direi-

tos humanos das mulheres e 
raparigas e eliminar a violên-
cia, porque desde a sua criação 
que aLeMuSiCaestá a trabalhar 
nesta área de combate a vio-
lência domestica, muitas vezes 
a mulher é discriminada por 
ser analfabeta, fraca, mulher 
sem voz, entretanto estamos 
a fazer capacitações pra eli-
minar este mal”, acrescentou. 

A LeMuSiCa criou um 
club de raparigas de debate 
sobre temas relativas aos casa-
mentos prematuros, violência 
domestica, gravidezes preco-
ces e violação sexual. Outros-
sim, este clube da LeMuSiCa 
em Chimoio conta com conta 
com um programa de ensino 
de culinária, corte e costura e 
cabeleireiro para criar indepen-
dência financeira nas raparigas. 
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Associação dos 
Camponeses de Bolaze 
recebe sementes

Vitória Diogo, secretária de 
Estado na província de Mapu-
to, entregou, na terça-feira (11 
de Agosto), “kits” de emprego 
a 17 jovens do distrito de Mar-
racuene e sementes à Associa-
ção dos Camponeses de Bola-
ze, com mais de 200 membros. 

Os “kits” de auto empre-
go são para as áreas de refri-
geração, carpintaria, pintura, 
mecânica auto, canalização, 
agricultura e construção civil. 

Na ocasião, a Secretária de 

Estado estimulou os jovens a va-
lorizarem o esforço do Gover-
no, através da geração de mais 
postos de trabalho e também 
de implementação de activida-
des concorrentes ao bem-estar 
de famílias e desenvolvimen-
to do distrito de Marracuene.

De notar que esta actividade 
teve lugar no quadro da visita 
de trabalho que Vitória Diogo 
cumpre ao distrito de Marracue-
ne, com duração de dois dias.

Josina Machel pede prisão para instrutores 
de polícia que terão violado alunas

Uma das filhas de Samora Machel, primeiro Presidente de Mo-
çambique, defendeu hoje a condenação à prisão e expulsão do Es-
tado de instrutores da polícia que supostamente terão engravida-
do 15 jovens candidatas a agentes da polícia, durante a formação.

“É necessário que 
estes homens 
não fiquem 
impunes nem 

mereçam qualquer tipo de pro-
tecção. Para eles, pena de pri-
são será a punição acertada. A 
cadeia é o local onde passam 
a residir”, escreve Josina Ma-

chel, numa carta de opinião 
que distribuiu em Maputo.

Josina Machel, que perdeu 
um olho numa briga com o ex-
-namorado, num caso que está 
em tribunal, considera que os 

instrutores abusaram sexual-
mente das 15 jovens e devem ser 
expulsos do aparelho do Estado.

“A verdade dos factos prova 
que homens adultos, com res-
ponsabilidade de Estado, ins-
trutores, e mais grave, chefes de 
famílias, violaram sexualmente 
de forma sistemática raparigas 

instruendas”, refere Machel.
A situação a que as 15 jo-

vens foram submetidas, pros-
segue, é apenas a face visível 
dos abusos que as raparigas 
enfrentam nas instituições 

de ensino em Moçambique.
As instruendas “são a face 

visível deste escândalo, porque 
engravidaram, mas, seguramen-
te, haverá as que não fazem par-
te das estatísticas de gravidezes 
e que também foram abusadas 
e humilhadas”, lê-se no texto.

O abuso sexual nas es-
colas moçambicanas, con-
tinua, não é segredo para 
ninguém, porque já se tor-
nou um comportamento 
normal e institucionalizado.

“Caso o Ministério do In-
terior leve a cabo um trabalho 
de investigação sério, corremos 
o ´risco` de ficar a saber que a 
violação sexual de instruendas 
faz parte de um ritual de intro-
dução de novatas a esta institui-
ção”, considera Josina Machel.

Para a filha do primeiro 
chefe de Estado, milhares de 
mulheres que foram formadas 
na Escola Prática da Polícia 
de Matalana podem ter sido 
abusadas, violadas e humi-
lhadas pelos seus instrutores.

Josina Machel insta os mi-
nistérios do Interior, Justiça, 
do Género e Ação Social e da 
Administração Estatal, em 
conjunto com a Procuradoria-
-Geral da República, a abrir 
um processo de investigação, 
cujo desfecho deve ser público.

“Esta investigação neces-
sita de envolver mulheres que 
tenham passado por esta tortu-
osa experiência para realmente 
se desvendar a existência ou 
não de uma tradição institu-
cional de abuso sexual das 
instruendas”, refere o texto.

Por outro lado, avança, o 
Ministério do Interior deve 
adoptar uma política clara 
contra a violência baseada 
no género e criar mecanis-
mos de denúncia de abusos.

Na terça-feira, A Procu-
radoria Provincial de Ma-
puto anunciou a abertura de 
uma investigação ao caso.

A procuradora-chefe da 
província de Maputo, Eveli-
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na Gomane, disse que se pode 
estar perante assédio sexual 
ou outro tipo de crime sexu-
al, o que levou a procuradoria 
a iniciar uma investigação.

“Temos que compreen-
der com as próprias [jovens] 
o que aconteceu, não nos po-
demos precipitar a tirar con-
clusões”, afirmou Gomane.

O caso veio a público há 
uma semana, quando uma or-
dem do Comandante-Geral da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), Bernardino 

Rafael, de instaurar um proces-
so disciplinar contra instruen-
dos da Escola Básica de Ma-
talana, na sequência do caso, 
foi divulgada nas redes sociais.

A direcção da Escola Práti-
ca de Matalana tomou conhe-
cimento de que as 15 instruen-
das terão ficado grávidas após 
entrarem no curso básico de 
polícia, após exames médicos 
de rotina no estabelecimento.

O Comando-Geral da 
PRM ainda não se pronun-
ciou sobre o assunto. (Lusa)
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Tentativas e ensaios politicistas e partidaristas

Historismo entre 25 Abril  e  07 de Setembro 1974
“Nós olhámos de maneira diferente a “Revolução dos Cravos” (golpe de 25 de Abril), porque Portugal celebrou alguma coi-

sa e, para nós (…), a razão da nossa luta, era a independência.” – Mia Couto, in Sábado, 16 -11 – 2017

O Golpe de Estado em Portugal a 25 de Abril de 1974, levado 
a cabo pelo Movimento das Forças Armadas  (MFA), de  repente 
fez nascer um novo Portugal, após 48 anos de um regime fascista e 
tirânico. Os efeitos deste golpe tiveram repercussões políticas que 
atingiram as colónias portuguesas em África e Moçambique em 
particular. Era o início de sinais sinalizadores para o fim formal 
e efectivo do colonialismo, justificado pelas valorosas lutas arma-
das de libertação que decorriam, com a Frelimo em Moçambique.

O MFA, da situação 
grave político-
-militar decorrente 
nas colónias, apa-
receu com pro-

postas políticas e programáticas 
que eram favoráveis à descoloni-
zação e ainda da admissibilidade 
de manifestações e a legalização 
de partidos políticos em Portugal 
e nas colónias. Na sequência, em 
Moçambique, houve o surgimen-
to de organizações e associações 
políticas, umas a favor da inde-
pendência, outras contestatárias 
e oponentes à Frelimo, outras de 
inspiração federalista com Por-
tugal e ainda outras defensoras 
de uma solução à “rodesiana”, 
à Smith. Houve imensas mani-
festações públicas emociona-
das e festivais pelo 25 de Abril, 
com, naturalmente, diferentes 
razões e motivações políticas.

Associativismo e organizações 
políticas

Na decorrência deste Golpe, 
no lapso pós- 25 de Abril, surgi-
ram grupos políticos inspirados 
por inúmeros ilustres desconheci-
dos e alguns de peso político du-
vidoso. Surgiram O FICO (Frente 
Independente da Convergência), 
de inspiração ultra-colonialista; 
o MIMO (Movimento Moderado 
de Moçambique), sem clareza po-
lítico-ideológico; O MODEMO 
(Movimento Democrático de Mo-
çambique); a UNIPOMO (União 
para a Paz e o Progresso de Mo-
çambique); o PRUMO (Progresso 
Unido de Moçambique); a AMA 
(Associação de Moçambique Ar-
mada) de outros tantos grupos. 
Estes grupos se tentaram afirmar 
no cenário político moçambica-
no, com as suas diversas opções 
políticas. Destes, muitos tiveram 
a clara oposição e indiferença 

das populações ou ainda alvos 
de simples curiosidade popular, 
o que colocava em questão a sua 
aceitação e aderência populares.

Alguns destes grupos políti-
cos, com destaque para o FICO, 
estavam conforme Almeida San-
tos, “Convictos de um apoio da 
África do Sul, que até chegou a 
ser por ela anunciado publica-
mente, o que por fim falhou. (…) 
O fizeram na esperança de uma 
compreensão activa do Presi-
dente Spínola de Portugal, apoio 
esse que não o tiveram. Por outro 
lado, estes achavam que teriam 
também o apoio de Jorge Jardim 
que se encontrava na África do 
Sul, na expectativa de que este 
voltaria (…) para os apoiar na 
oposição à Frelimo, o que tam-
bém não passou de um fogacho.”. 
Os colonos portugueses, na sua 
grande maioria, estavam em ge-
ral impreparados para aceitar 
um futuro liderado pela Frelimo.

De outro lado, surgiu o GUMO 
(Grupo Unido de Moçambique), 
grupo este este que se batia contra 
a proeminência política da Freli-
mo, desenvolvendo acções para 
sua secundarização, descredibili-
zação ante o grande público, isto 
é o povo. Este grupo era dirigido 
pelo Dr. Máximo Dias e pela se-
nhora Joana Simeão que era a Vi-
ce-Presidente, que agia plenamen-

te para descredibilizar a Frelimo. 
Sobre o GUMO, Máximo 

Dias em entrevista ao “Notícias” 
afirmou: “Ela (Joana Simeão) 
(…) como era muito activa, fi-
cou vice- presidente do GUMO, 
de que eu era presidente. (…) Eu 
soube mais tarde que ela trabalha-
ra como informadora da PIDE. 
(…) Ela entrou para o GUMO em 
Outubro de 1973 e só descobri-
mos mais tarde, por via de alguns 
episódios, que ela andava mais 
ligada à PIDE, tal Jorge Jardim. 
(…) Após o 25 de Abril (…) vai 
a Lisboa e procura o general Cos-
ta Gomes e aí profere discursos 
e comentários contra a Frelimo 
e defende  que se não podia en-
tregar o poder à Frelimo, porque 
ela não era a única força política 
em Moçambique e o exemplo era 
que existia o GUMO. (…) Vol-
tou de Paris e de Portugal (…) 
ao invés de nos explicar fundou 
o PCN (Partido da Convenção 
Nacional), com Urias Simango e 
Guenjere na Beira. Convidou-me 
a esse encontro de fundação do 
PCN ao que não aceitei. Eu sabia 
que eles haviam sido expulsos da 
Frelimo e que se tinham juntado 
aos oponentes  da Frelimo e in-
clusive do COREMO. Ela foi a 
muitos sítios, como à Suazilândia, 
onde recebeu apoios e induziu 
inclusive o rei Sobuza. Chegou a 

pronunciar-se publicamente que 
se não podia dar a independência, 
porque havia muitos grupos que 
se opunham a isso, e que se de-
veria defender a realização de um 
referendo. (…) Foi por isso, que 
em Julho de 74, convoquei um 
congresso e dissolvi o GUMO. 
(…) Nós no GUMO, reconhe-
cíamos a Frelimo como único e 
legítimo representante do povo 
moçambicano naquele momento 
e concordávamos que o poder fos-
se entregue à Frelimo. Muitos dos 
membros do GUMO, quando a 
Frelimo chega após o 7 de Setem-
bro de 1974, filiaram- se à ela.”.

“Os Democratas de Moçambique”

Conforme Fernando Couto, 
Savana 01 – 07 – 2011, refere “Os 
Democratas de Moçambique, esse 
movimento se tornou uma reali-
dade no pós 25 de Abril, apresen-
tando-se com outra postura  a Fre-
limo tinha, que nada tinha a ver 
com a oposição democrática que 
exercera antes. (…) Eles foram 
constituídos em Maio de 1974, 
numa agitada e muito concorrida 
assembleia, havida na Associação 
dos Naturais de Moçambique, na 
qual se elegeu uma direcção com-
posta (refiro-me só aos que per-
maneceram no país): O Dr. Mário 
Machungo (falecido recentemen-

Nótula introdutória
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Historismo entre 25 Abril  e  07 de Setembro 1974
te), o Eng. Carmo Vaz, o Abner 
Sansão Muthemba e eu (Fernan-
do Couto). Foi essa direcção que 
conduziu os destinos deste gru-
po.” Estes surgiram como que 
um grupo político interventivo a 
favor da independência do país.

“Os perdedores fascinam-me” – 
John Le Carré

Como acima referido, surgi-
ram grupos de iniciativa políticas 
movidos por personagens com 
claras movimentações, conspira-
ções e conluios, para, como refere 
Almeida Santos (2006): “Reen-
contrar o passado, defendendo o 
colonialismo com novas maqui-
lhagens. (…) O velho fantasma do 
“nacionalismo branco”emergiu. 
Os partidos de minoria branca 
(…), com o 25 de Abril, haviam 
despoletado entre eles, os curio-
sos por um lugar à mesa do novo 
poder, e por isso não se resigna-
ram a que a legitimidade demo-
crática e popular que só a Freli-
mo tinha, fosse posta em causa. 
Invocavam uma legitimidade de-
mocrática que não tinham, mas, 
sim, um oportunismo explícito, 
apoiado por agentes económicos, 
interessados em não perderem 
os seus privilégios coloniais”.

 Estes, sem linhas políticas 
claras e definidas, tentaram de-

sesperadamente mudar a sorte po-
lítica do país, sempre pensando e 
imaginando com a solidariedade 
interventiva de forças armadas e 
invasoras presumivelmente sul-
-africanas e rodesianas em socorro 
dos colonos portugueses e os seus 
ideais. Começou a ficar claro o que 
Tolstoi o disse: “A aventura e a im-
precisão, o acaso e o erro, são os 
maiores e mais valentes generais 
de qualquer guerra ou rebelião”.

07 de Setembro 1974 – Sábado…

No dia 7 de Setembro de 1974 
(um Sábado), após a assinatura 
do acordo de Lusaka, a burguesia 
colonial branca, agitada pelos fas-
cistas extemporâneos, os mesmos 
que havia libertado os PIDEs de-
tidos, após o 25 de Abril, ocupa-
ram a rádio Clube de Moçambique 
(RCM), de onde lançaram apelos à 

população colonial para que se fi-
zesse às ruas em manifestações de 
protesto contra o referido acordo. 
Pelos microfones, anunciavam que 
estavam vindo tropas à Moçambi-
que para a defesa de Moçambique, 
dos brancos e abortar o acordo de 
Lusaka. Acordo esse que o classi-
ficavam de acto de traição aos por-
tugueses. Nos seus brados histéri-
cos diziam:”Moçambique não se 
vende”, tudo isto numa selvajaria 
e brutalidade sem paralelo. Com 
estes actos, tentavam o impossí-
vel, isto é, fazer voltar a roda da 
História, em bases e motivações 
“pseudo-democráticas” de legiti-
mação do impossível e deslocado.

Dias depois, a revista portu-
guesa “Flama”, Outubro de 1974, 
escrevia: “ Os acordos de Lusaka 
e a independência à vista (…) ha-
viam sido conquistados pelos pa-
triotas moçambicanos ao longo de 
uma dura guerra: dez anos de luta e 
de uma guerrilha vitoriosa, saldada 
em muitos mortos, feridos e estro-
piados, prisões, torturas e massa-
cres. A Independência de Moçam-
bique é também uma conquista do 
povo português, particularmente 
dos anti- colonialistas que por isto 
se bateram (…) empenhados em 
devolver a Portugal livre do fascis-
mo a sua dignidade internacional.”.

A reacção colonialista agitou 
papões e conseguiu mobilizar a 
histeria colonialista (…) das mas-
sas pouco esclarecidas e politiza-
das, pouco cultas. O racismo ser-
viu de bandeira ao mais inculto e 
revoltante obscuro colono. Fez-se 
uma autêntica caça ao negro na-
queles dias e foram mortos mui-
tos negros e brancos, as estradas 
ficaram pejadas de cadáveres, 
carros incendiados e propriedades 
de colonos destruídas, resultantes 
dessas confrontações entre os co-
lonos e a população. A ordem só 
se estabeleceu com a intervenção 
das forças armadas portuguesas 

e as forças guerrilheiras da Freli-
mo. A reacção destroçada e der-
rotada se dispersou e iniciaram a 
fuga do país, se haviam feito ini-
migos e mereceram o tratamen-
to conforme da parte popular.

Victor Crespo, Alto – Comissário 
de Portugal

Victor Crespo, Alto- Comis-
sário de Portugal, indicado para o 
período de transição até a procla-
mação da independência, chegado 
ao país e em entrevista à revista 
Flama, referindo-se aos inciden-
tes do 7 de Setembro nos quais os 
colonos se esboroaram-se com as 
evidências e a realidade, afirmou: 
“quando cheguei a Moçambique, 
existia uma grave crise de auto-
ridade e uma total desorientação 
generalizada. (…) Um movimento 
reaccionário, composto por ele-
mentos sem organização, estrutu-
ra, haviam ocupado o RCM, com 
motivações emocionais de uma 
população colonial perturbada e 
não preparada para entender a pro-
fundidade e o sentido da viragem 
política que o acordo de Lusaka 
representava. Assim, logo que do-
minada a situação, reposta a nor-
malidade, a ordem e a autoridade 
– o que foi feito sem dificuldades 
– pois essa era a vontade das forças 
armadas no espírito do acordo de 
Lusaka, demonstraram o realismo 
e defenderam a legitimidade da 
solução de Lusaka”. Quem foram 
os actores disso? Quanto a mim, 
é uma vontade neo-colonialista 
que germinou entre o 25 de Abril 
e os acordos de Lusaka, parte de 
uma minoria que, como sempre 
reaccionária, defendia a sua si-
tuação de privilégio. (…) Ficou 
sem base política de apoio e nem 
suporte que esperava. A descolo-
nização é um processo que serve 
inteiramente os interesses dos po-
vos português e moçambicanos.

Sabido que a Frelimo tem o 
apoio popular (…) nenhuma re-
acção se poderia justificar con-
tra o Governo de Transição. (…) 
Afirmo que tanto as forças arma-
das portuguesas, a polícia de se-
gurança pública como a Frelimo 
e os seus guerrilheiros, estamos 
empenhados na manutenção da or-
dem e no espírito de Lusaka. (…) 
Quanto ao futuro de Moçambique, 
as declarações dos responsáveis da 
Frelimo, como dos integrantes do 

Governo de Transição, incluindo o 
primeiro-ministro Joaquim Chis-
sano, são demais elucidativas e 
não deixam lugar a dúvidas e nem 
inquietações quanto ao futuro pro-
missor, de estabilidade e progresso.

Portugal reconheceu o direito à 
independência…

Samora Machel, intervindo a 9 
de Janeiro de 1975, perante o Co-
mité de Libertação da Organização 
da Unidade Africana enquadrou 
histórica e politicamente o Acordo 
de Lusaka ao afirmar: “Após dez 
anos de luta armada de libertação 
nacional, (…) Portugal reconheceu 
os nossos direitos e exigências le-
gítimas e assinou connosco o Acor-
do de Lusaka. (…) Após as forças 
reaccionárias nacionais aliadas aos 
ultra-colonialistas tomaram a rádio 
e criaram um clima de instabilida-
de, de incerteza e de insegurança 
na capital, com a intenção de pro-
vocar a intervenção e a ingerência 
estrangeira armada, que impedisse 
o triunfo da revolução. (…) Desa-
creditando a Frelimo e dividir as 
massas, provocar afrontamentos 
raciais (…), mas foram desba-
ratados, destruídos e arrastados 
pelo mar do povo organizado “.

Estas são parte das memó-
rias históricas da nossa epopeia. 
Parafraseando Severino Ngo-
enha, “o passado é como foi, 
com quem foi, onde foi, de que 
modo foi, de acordo ou não, ele 
foi como foi e não pode ser alte-
rado. O futuro, sim, esse, pode 
ser influenciado, orientado….”

Referências:
-Vida Mundial, Suplemento Espe-
cial, 26 – 6 – 75
-Discurso de Samora Machel, co-
mité de Libertação da OUA, 9 –1 
– 75
Almeida Santos, Paginas de Politi-
ca e Literatura, Livrangol Editora, 
Luanda
-Almeida Santos, Quase Memó-
rias, Casa das Letrasa, 2006
-Vida Mundial, Melo Antunes, Re-
corda o 25 de Novembro de 1975,
Melo Antunes, o fim de um Sonho, 
1998
-Fernando Couto, in Savana, 02 
–09 - 2011

ZAMBEZE  | 13Quinta-feira, 13 de Agosto de 2020



14 |  ZAMBEZE  | NACIONAL|

Sobre financiamento do BNI avisa CEP-Gaza:

Os prazos podem afundar as 
PME’s no contexto da Covid-19

O financiamento do banco nacional do investimento (BNI) 
para alavancar as pequenas e médias empresas que vêm sendo 
arrasadas pela pandemia da Covid-19 representa um balão de 
oxigénio a olhar pelos juros bonificados que o banco apresenta. 
No entanto, os prazos de reembolso estabelecidos podem repre-
sentar um risco aos empresários. Quem assim o diz é o gestor do 
conselho empresarial da província de Gaza, Francisco Chema-
ne, que afirma ainda que os empresários da província de Gaza 
têm se retraído ao financiamento por temer os compromissos.

Segundo Francisco 
Chemane, o comér-
cio na província de 
Gaza ainda é de-
masiado fraco. Ex-

plica que muitas das pequenas 
e médias empresas enfrentam 
as dificuldades na documenta-
ção e uma das quais tem que 
ver com o fluxo de caixa, se-
gurança social entre outras, 
ou seja, Chemane afirma cate-
goricamente que para o futuro 

e ignoram certos processos o 
que de algum modo tem con-
sequências quando buscam o 
financiamento nos bancos. “Os 
bancos têm exigências típicas 
quando um empresário bus-
ca acesso financiamento e são 
alguns aspectos que repelem 
nossos empresários” referiu.

Por exemplo, na província 
de Gaza, ainda de acordo com 
o gestor do conselho empresa-
rial, são poucos os empresários 

que manifestavam interesse 
pelo financiamento dado que 
há um medo que paira. ”Vou 
levar o crédito e se não conse-
guir pagar como me viro?”, dis-
se Chemane, afirmando que há 
um trabalho que vem sendo le-
vado a cabo pelo CEP de modo 
a estimular os empresários a 
acederem ao crédito e salvar 
em suas empresas. Mas por-
quê o medo? Chemane explica 
que muitos pequenos empresá-
rios tem medo de ter o dinheiro 
porque a ideia assente é de que 
os créditos representam um nó 
para o seu património e não só 
e com a pandemia da covid-19 a 
situação ficou complicada para 
todos. “Estamos numa situação 
conturbada que ninguém sabe 
quando vai terminar e a ideia é: 
prefiro ficar sem dívidas do que 

me comprometer numa incerte-
za que não sabe ao certo sobre 
seu término” indicou, acrescen-
tando que já foram submetidos 
cinco processos ao BNI. Che-
mane estima que 40 empresá-
rios de toda província poderão 
ter acesso a este financiamento 
e mesmo com as dificuldades 
apresentadas, o sector privado 
tudo faz para ajudar a sanar as 
mesmas. Ora vejamos, são duas 
linhas lançadas, nomeadamente 
na de investimento e tesouraria. 
Contudo, os nossos pequenos 
e médios empresários optam 
pela linha de tesouraria cujo 
acesso ao crédito é imediato.

Relativamente aos prazos de 
reembolso do crédito, segundo 
Francisco Chemane, deveriam 
ser estendidos, porque, segundo 
ele, é preciso olhar para o con-

texto em que nos encontramos. 
”Se a minha empresa vem traba-
lhando com dificuldade é muito 
pouco que em 12 meses eu re-
embolse o crédito”sublinhou ele 
para quem a Covid-19 colocou 
todas algibeiras condicionadas. 
Precisamos nos refazer, porque 
os juros da linha de tesouraria, 
na minha opinião, deviam ter 
um prazo de três há quatro anos 
sob risco de estarmos a atrair 
as empresas para o acesso ao 
financiamento e a curto prazo 
afundarmos. Estamos numa si-
tuação de risco e devemos assu-
mir que o financiamento do BNI 
vem para recuperar o empresá-
rio no contexto da covid-19. “ 
Este financiamento não é para 
fazer negócio, porque se olhar-
mos nessa perspectiva podere-
mos afundar” finalizou a fonte.
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No leito do grande rio
Covid-19 na Zambézia

BCI doa material de prevenção 
 O BCI ofereceu, há dias, um lote de meios de protec-

ção e de higienização ao Gabinete da Esposa do Gover-
nador da província da Zambézia, na cidade de Quelima-
ne. A entrega do material, composto por recipientes para 
a lavagem das mãos e respectivos suportes, máscaras fa-
ciais e caixas de sabão, insere-se no Plano do BCI de apoio 
à Prevenção contra a pandemia do novo Coronavírus.

A Esposa do Go-
vernador da 
Zambézia, Mar-
garida Matos, 
que recebeu o 

material, enalteceu o gesto, sa-
lientando que “juntos somos 
mais fortes”, e assegurou que 
“estes produtos de higieni-
zação hão-de chegar às loca-
lidades da nossa província”.

Em representação do BCI, 
a directora comercial regional, 
Sara Manhiça, agradeceu, por 
seu turno, a oportunidade dada 
ao Banco de fazer parte dos 

esforços que estão a ser desen-
volvidos para fazer face ao fla-
gelo. Frisou ainda que com o 
apoio o BCI pretende ajudar a 
minimizar os efeitos nefastos da 
pandemia, naquela província da 
região centro de Moçambique.

Recorde-se que, no actual 
contexto de luta contra a Co-
vid-19, através da sua rede de 
Agências, o BCI está a canali-
zar apoios a unidades hospitala-
res e centros de saúde, ao nível 
provincial, distrital e dos postos 
administrativos, em todo o País.

Porto da Beira: 

A escala do navio MV 
Rhosus não foi anunciada
Na sequência da 

violenta explo-
são, ocorrida 
no passado dia 
4 de Agosto 

no Porto de Beirute, no Líba-

no, a imprensa internacional 
tem vindo a citar que as 2.700 
toneladas de Nitrato de Amó-
nio, armazenadas desde 2013 
naquele porto, tinham sido 
descarregadas do navio MV 

Rhosus que havia entretanto, 
partido do Porto de Batumi, na 
Geórgia, com destino ao Por-
to da Beira, em Moçambique.

Em virtude de tal informa-
ção suscitar interpretação di-

versa, a Comissão Executiva 
da Cornelder de Moçambique 
- gestora dos Terminais de 
Contentores e de Carga Geral 
no Porto da Beira - vem pela 
presente esclarecer o seguinte:

-  O operador portuário não 
teve conhecimento que o na-
vio MV Rhosus iria escalar o 
Porto da Beira. A escala de um 
navio ao Porto da Beira é anun-
ciado pelo agente do navio, ao 
operador portuário, com uma 
antecedência de 7-15 dias;

- Produtos contendo Nitra-
to de Amónio são substâncias 
de aplicação múltipla manu-
seados, transportados e co-
mercializados a nível global. 
Dentre as várias aplicações, 
são usados, essencialmente, 
na agricultura como  ferti-
lizantes, bem como para a 
produção de explosivos des-
tinados à indústria mineira;  

- A entrada destes produ-
tos em território moçambi-
cano carece de autorização 

prévia das autoridades que 
superintendem as áreas do In-
terior, Finanças e Agricultura;

- Nos casos de navios de 
Nitrato de Amónio que esca-
lam o Porto da Beira, o opera-
dor portuário observa todas as 
medidas de segurança exigí-
veis no manuseamento de uma 
carga considerada perigosa; 
inclusive a presença do Cor-
po de Bombeiros, restrição de 
veículos e pessoas alheias à 
operação. É igualmente proi-
bida a presença de materiais 
inflamáveis no perímetro do 
cais, onde decorre a operação;

-  No caso concreto do Por-
to da Beira, é expressamente 
proibida a descarga à granel 
e o seu acondicionamento 
em armazéns do operador 
portuário.  Após a descarga, 
a mercadoria é transportada 
pelo importador em  cami-
ões ou vagões para os mais 
variados destinos, no País e 
na Região Austral de África.
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No leito do grande rio

BNI doa alimentos a deslocados

Revista Índico na fase final dos 
Óscares do Turismo Mundial

O Banco Nacional de Investimento de Moçambique, (BNI),   
fez a entrega de um pouco mais de três  toneladas em produ-
tos alimentares, como forma de  apoiar aos deslocados devi-
do à violência armada em Cabo Delgado, no norte do país.

De acordo com o 
PCA do banco, 
Tomás Matola 
, a instituição 
tem a  plena 

consciência de que as quanti-
dades são insignificantes para 
aquilo que são as necessidades 
da província face às dificulda-
des e problemas dessas comu-
nidades deslocadas, mas  foi o 
que foi possível fazer por for-
ma a aliviar uma parte do so-
frimento dessas comunidades

Os alimentos, que incluem 
feijão, arroz e açúcar, foram en-
tregues ao Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades (INGC) 
e deverão ser distribuídos pe-
las centros de acolhimento de 
deslocados devido ao confli-
to armado naquela província.

Além dos alimentos, o 
BNI entregou ainda mil co-
bertores, mil capulanas e 
500 máscaras para preven-

ção do novo coronavírus.
“Reiterar o nosso ape-

lo a todas as pessoas de boa 
vontade para que sigam o 
exemplo, de modo a que os 
nossos compatriotas sejam 
encorajados a pensar que a 
vida continua”, disse Armin-
do Ngunga, secretário de 
Estado em Cabo Delgado.

A província nortenha de 
Cabo Delgado está sob ataque 
desde Outubro de 2017 por in-
surgentes, classificados desde o 
início do ano pelas autoridades 
moçambicanas e internacio-
nais como ameaça terrorista.

Em dois anos e meio de 
conflito em Cabo Delga-
do, onde avança o maior 
investimento privado de 
África para exploração de 
gás natural (liderado pela 
francesa Total), estima-
-se que já tenham morrido, 
pelo menos, 1.000 pessoas.

De acordo com as Nações 
Unidas, os ataques armados 
já forçaram à fuga de mais 

de 250.000 pessoas de distri-
tos afectados pela violência, 
mais a norte da província.

Moçambique regista 
2.269 casos positivos de co-
vid-19 e 16 vítimas mortais.

do do esforço que a Execu-
tive Moçambique vem con-
sagrando na produção de 
conteúdos diversificados, de 
qualidade e promovendo as 
diversas potencialidades exis-
tentes no país, a cada edição.

 A presen-
ça simultânea 
nas duas finais 
deste prémio 
acontece desde 
2019, curiosa-
mente o ano em 
que foi introdu-
zida a catego-
ria de melhor 
revista africa-
na de bordo.

Nos sete 
anos anteriores, 
a LAM partici-
pou na catego-
ria de compa-
nhia aérea líder 
africana com 
melhores ser-
viços na classe 
económica. Ac-

tualmente, com o surgimento 
da pandemia do novo corona-
vírus, a Revista Índico está a 
ser editada em versão digital, 
seguindo a recomendação da 
IATA (Associação Internacio-
nal de Transportes Aéreos).

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a Revista Índico, um 
produto das Linhas Aére-
as de Moçambique (LAM), 
produzida pela Executive 
Moçambique, desde 2016, foi 
nomeada para a fase final dos 
Óscares do Turismo Mundial 
(World Travel Awards), nas 
categorias de melhor revista 
de bordo e de companhia aé-
rea africana com os melhores 
serviços de classe económica.

A participação nes-
tes prémios re-
sulta da sugestão 
feita pelos passa-
geiros e leitores 

que, depois da avaliação da co-
missão dos World Travel Awar-
ds, concluiu-se que a revista de 
bordo bem como a LAM têm 
realmente a excelência exigida 
para estar entre os finalistas.

 A nomeação da Revista 
Índico para a fase final nesta 
categoria surge como resulta-
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Projectos financiados aos Combatentes

Director Executivo do Fundo de Paz exige aos 
mutuários reembolso célere do capital investido

Um dos desafios na manga da direcção executiva do Fun-
do de Paz está a ser orientado para a redefinição do pro-
cesso de reembolso, relativo aos mutuários que se bene-
ficiaram do dinheiro para a implantação de projectos de 
geração de renda. Trata-se, pois, de mais de 2.449 projectos 
que foram submetidos ao Fundo de Paz e reconciliação na-
cional desde 2015, ano do seu lançamento em todo o país.

Esta informação foi 
tornada pública 
pelo Director Exe-
cutivo do Fundo de 
paz e Reconciliação 

Nacional, Estevão Leo Mwiya, 
no decurso de visita de trabalho 
que efectuou recentemente a 
três projectos de sucesso, loca-
lizados no município da Matola, 
Distrito da Moamba e Manhiça. 
Uma das grandes constatações 
que o Director do Fundo de Paz 
e Reconciliação Nacional notou 
tem a ver com o facto de al-
guns projectos estarem a correr 
a um ritmo bastante aceitável, 
tal como foi previsto pelos res-
pectivos mutuários, aquando da 
solicitação do financiamento. 

Mwiya ficou impressiona-
do com a implementação do 
projecto do Combatente, Abrão 
Jorge Chunguane, que pediu 
ao fundo de paz um milhão de 
meticais para montar uma fa-
briqueta de produção de blocos 
e grelhas. O projecto caminha 
com prosperidade dado que, em 
dois anos, o mutuário foi capaz 
de pagar na totalidade o valor 
inicial, tendo depois recebido 
um reforço de seiscentos mil 
meticais, a fim de redimensio-
nar a sua pequena fábrica. Uma 
nota positiva para este projecto 
assenta no facto de o Combaten-

te estar a honrar regularmente o 
reembolso do valor financiado 
sem sobressaltos e de ter ge-
rado quatro postos trabalhos.

Outro projecto visitado pelo 
Director do Fundo de Paz, no 
âmbito da monitoria e sensibili-
zação aos mutuários para proce-
derem ao reembolso do dinheiro 
emprestado, é do ramo pecuário, 
concretamente de fomento do 
gado bovino de raça melhorada 
oriunda de Botswana. Trata-se 
de um projecto do Combatente 
Francisco Lúdio Cumbane, que 
fica localizado no distrito da 
Moamba. Este projecto recebeu 
dois milhões e cem mil meticais. 
Parte deste valor o combatente 
investiu na montagem um furo 
de água com respectiva bomba 
eléctrica e gerador. O benefici-
ário fez saber que só com o fi-
nanciamento do Fundo de Paz 
foi possível materializar a im-
portação do gado bovino de raça 
melhorada dado que sem água 
limpa não seria possível manter o 
gado deste género por causa das 
suas especificidades genéticas. 
Contudo, numa primeira fase en-
frentou inúmeras dificuldades de 
adaptação, mas, neste momento, 
o problema esta ultrapassado e 
tudo corre a contento. Devido ao 
tempo que o gado leva para a sua 
reprodução o combatente ainda 

não começou a fazer o reembol-
so, estando portanto, a beneficiar 
o tempo de graça de, pelo me-

nos, 3 anos. Já na Manhiça um 
outro combatente recebeu um 
equipamento agrícola constituí-
do por tractor e suas respectivas 
alfaias. O projecto em alusão é 
fruto da parceria que existe entre 
o Fundo de Paz e o Fundo de De-
senvolvimento Agrário. (FDA). 

O Director executivo do 
Fundo de Paz disse, na ocasião, 
que todos projectos financiados 
pela instituição que dirige pro-
vocam um impacto soberbo no 
seio dos Combatentes e das co-
munidades onde estão inseridos.

Com o efeito, segundo o di-
rigente, o grande destaque deste 
impacto pode se focalizar nos 
postos de trabalhos directos, que 
estão na ordem de 6.102, fruto 
de sucesso de muitos projectos 
de geração de renda em franco 
desenvolvimento, um pouco por 
todo o país. Este é um indicador 
que anima aos gestores do fun-

do de paz, pelo facto de estar a 
dar resposta aos anseios do Go-
verno na promoção de emprego 
previsto no plano quinquenal 
2020-2024. Entretanto, Estevão 
Mwiya deixou um apelo claro 
aos beneficiários dos projectos 
para que envidem esforço em 
cumprir com o cronograma das 
amortizações dos valores recebi-
dos, para permitir que outros que 
estão na bicha a espera se bene-
ficiem. “Neste momento, esta-
mos a buscar parcerias para dar 
a robustez a nossa missão de as-
sistência social aos combatentes 
no capítulo de financiamento de 
projectos, daí que a nossa visão a 
curto prazo vai cingir-se mesmo 
na sensibilização aos Combaten-
tes para colaborarem no proces-
so de reembolso e, por via dis-
so, podermos emponderar mais 
Combatentes”, finalizou Mwiya.

ZAMBEZE  | 17Quinta-feira, 13 de Agosto de 2020



| ECONOMIA|

Comercial

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

Navigator e Portucel Moçambique agem 
judicialmente contra alegados credores

A The Navigator Company (ex-Portucel) e a Por-
tucel Moçambique avançaram com acções judiciais 
em Portugal e Moçambique contra empresas forne-
cedoras de serviços florestais que alegaram ser suas 
credoras e reclamaram prejuízos no país africano.

A The Navigator 
Company avan-
çou, no passado 
dia 24 de Julho, 
com queixa-cri-

me por “denúncia caluniosa e 
ofensa a pessoa colectiva” jun-
to do Departamento de Inves-
tigação e Acção Penal (DIAP) 
de Lisboa contra a SMOPS 
(Sociedade Moçambicana de 

Consultoria e Prestação de 
Serviços), a FAAN – Aluguer 
de Equipamentos e a EMC 
(Earth Moving Contractors).

“A Portucel Moçambique 
primeiro e agora também a Na-
vigator estão a ser alvo de uma 
tentativa de extorsão, de tal 
modo grave que se viram força-
das a reagir criminal e judicial-
mente contra aquelas entidades, 

quer em Portugal, quer em Mo-
çambique”, acrescenta a nota.

Da mesma forma a Portucel 
Moçambique apresentou, no 
início de março, junto da pro-
curadoria da cidade de Mapu-
to, “uma queixa-crime contra 
vários representantes legais” 
das três empresas por “suspeita 
da prática de crimes de extor-
são, falsificação e difamação”.

Em Março de 2019, o presi-
dente da Sociedade Moçambi-
cana de Construção de Serviços 
(SMOPS), em nome de um “con-
sórcio de credores” composto 
também pelas empresas FAAN 
e EMC, anunciou que estas 
iriam avançar com um processo-
-crime em Portugal contra o 
grupo The Navigator Company.

Em causa estariam prejuízos 
de mais de 50 milhões de dó-
lares (42,4 milhões de euros ao 
câmbio atual), com os alegados 
credores a reclamarem incum-
primentos de contratos, paga-
mentos em atraso e indemniza-
ções por equipamento e danos 
causados durante a prestação de 
serviços de silvicultura à socie-
dade florestal em Moçambique.

Ainda assim, o grupo por-

tuguês aponta que as três em-
presas não demonstraram ou 
justificaram “qualquer crédito” 
e refere que a Portucel Moçam-
bique “convidou aqueles pre-
tensos credores a submeterem 
essa questão aos tribunais mo-
çambicanos”, algo que, dizem, 
SMOPS, EMC e FAAN “nunca 
tomaram a iniciativa de fazer”.

Tal como em Fevereiro deste 
ano, quando as empresas respon-
sabilizaram a Comissão do Mer-
cado de Valores Imobiliários em 
Portugal (CMVM) por prejuízos 
e alegada fraude financeira cau-
sados pela The Navigator Com-
pany, o grupo português rejeitou 
a existência de dívidas pendentes.

“A Portucel Moçambique não 
tem quaisquer dívidas para com as 
empresas que se intitulam como 
suas credoras, nem para quais-
quer outras entidades, sendo que, 
desde meados de 2017, nenhum 
serviço é prestado pelas referidas 
entidades, assim como foram li-
quidadas todas as facturas emiti-
das por estes prestadores de servi-
ços”, reforçou agora a Navigator.

Da mesma forma, a Naviga-
tor refere que “não obstante as 
ameaças difundidas, desde, pelo 

menos, 2018″, as três empre-
sas “não apresentaram, até hoje, 
qualquer queixa-crime ou acção 
cível em Moçambique, em Por-
tugal ou em qualquer outro país”.

O grupo português defen-
deu ainda que a contestação da 
FAAN à petição inicial apresen-
tada pela Portucel Moçambi-
que contém “documentos falsos 
reportando alegadas dívidas da 
Portucel Moçambique ao INSS 
[Instituto Nacional de Segurança 
Social de Moçambique] ” que 
terão sido enviados por “uma 
alegada Comissão Liquidatária 
da Portucel Moçambique, por 
detrás de quem se encontra o 
sócio principal da SMOPS”.

O grupo Navigator refere 
que “vai continuar a recorrer a 
todos os mecanismos judiciais 
ao seu dispor” para “fazer valer o 
bom nome contra todas as acusa-
ções caluniosas” feitas contra si.

Desde 2009, a empresa por-
tuguesa desenvolve naquela 
região um megaprojeto flores-
tal de 2,5 mil milhões de dóla-
res (cerca de 2,1 mil milhões 
de euros ao câmbio actual) de 
plantio de eucalipto ao longo 
de cerca de 360 mil hectares.

Estado arrecadou mais 
de 1,3 mil ME de receitas 
no primeiro semestre

O Estado arrecadou recei-
tas de pouco mais de 110 mil 
milhões de meticais (1,3 mil 
milhões de euros) no primei-
ro semestre, um aumento de 
5,4% em relação ao período 
homólogo do ano passado, re-
fere um balanço do Governo.

O resumo do balanço, anali-
sado na terça-feira pelo Conse-
lho de Ministros, assinala que 
de Janeiro a Junho a despesa 
total do Estado cresceu 2,0%.

A inflação média situou-
-se em 2,81% no primeiro 
trimestre deste ano contra 
3,83% de igual período do 

ano passado e o Estado cons-
tituiu reservas internacionais 
líquidas capazes de cobrir 
seis meses de importação de 
bens e serviços face a 5,8 me-
ses inicialmente projectados.

O balanço, que será sub-
metido à Assembleia da Re-
pública, refere que o Governo 
cumpriu apenas 42,7% dos 
344 indicadores previstos no 
Plano Económico e Social no 
primeiro semestre deste ano.

O incumprimento de-
veu-se ao impacto nega-
tivo do novo coronaví-
rus, assinala o documento.
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Consumo de heroína periga  urbanização 
da África do Sul e Moçambique

O rápido crescimento do tráfico e consumo de hero-
ína na África Oriental e Austral tem um impacto “pe-
rigoso” no desenvolvimento urbano em países como 
África do Sul e Moçambique, revela um estudo sul-
-africano do Instituto de Estudos de Segurança (ISS).

A pesquisa do pro-
grama sul-afri-
cano sobre cri-
me organizado, 
o Enact do ISS, 

indica que a economia em ex-
pansão da heroína nesta região 
do continente africano “é pos-
sibilitada pela urbanização não 
planeada e disfuncional, fraca 
governação, crime organizado 
e corrupção generalizada entre 
a polícia e os políticos na Áfri-
ca do Sul e Moçambique (além 

do Quénia e da Tanzânia)”.
“As Nações Unidas esti-

mam que 20 a 40 toneladas 
de heroína entram anualmente 
no continente africano, mas a 
quantidade real pode ser mui-
to superior”, estima o ISS.

“Há 10 anos, 90% da droga 
saiu do continente para consu-
midores no mundo desenvolvi-
do, mas uma quantidade signifi-
cativa agora é comercializada e 
consumida localmente, criando 
um vasto mercado ilegal com 
um impacto devastador”, refe-
re a instituição sul-africana, em 
comunicado hoje divulgado.

O estudo “Do Maskani ao 
Edil: A economia política dos 

mercados de heroína na África 
Oriental e Austral”, da autoria 
da investigadora Simone Hay-
som, baseia-se num trabalho 
de campo realizado no Quénia, 
Tanzânia, Uganda, Zâmbia, 
Moçambique e África do Sul.

A investigadora refere que 
há cinco cidades portuárias 
que são “centrais” para a eco-
nomia regional da heroína, 
nomeadamente Stonetown, na 
ilha de Zanzibar, Dar es Sala-
am, na Tanzânia, Mombaça, 

no Quénia, e Durban e Cida-
de do Cabo, na África do Sul.

Em Moçambique, o estu-
do refere que Mocímboa da 
Praia, Pemba, Nacala e Ango-
che, norte do país, são pontos 
suspeitos da entrada da droga 
proveniente do Paquistão, e 
identifica o aeroporto inter-
nacional de Maputo como 
“centro de tráfico de heroína”.

A Cidade do Cabo, sul da 
África do Sul, tem relações co-
merciais através da logística de 
contentores marítimos com a 
Europa e juntamente com Dur-
ban, litoral do país, adianta a 
mesma fonte, estas cidades têm 
assistido ao desenvolvimento 

dos “maiores e mais lucrati-
vos mercados de retalho e de 
redes criminosas que fazem 
da violência uma característi-
ca do comércio da heroína”.

Segundo o estudo, a ca-
pital sul-africana Joanesbur-
go e Nairobi, no Quénia, são 
os locais onde os “grandes 
‘players’” se reúnem para 
negociar acordos ilícitos.

“São as ‘capitais paralelas’ 
da economia da heroína devi-
do ao seu envolvimento com 
o comércio ilícito e legal, às 
fortes ligações com a autori-
dade política central e à ca-
pacidade de conectar as eco-
nomias regionais e globais”, 
sublinha Simone Haysom.

A investigadora prevê um 
crescimento ainda maior no 
comércio de heroína, jun-
tamente com o surgimento 
de megacidades africanas 
e a expansão de centros ur-
banos de menor dimensão.

“Os mercados de dro-
ga estão a evoluir com esses 
espaços urbanos gigantes, 
e a heroína está a acelerar a 
corrupção na polícia, a au-
mentar a violência dos ‘gan-
gs’, afectando os serviços 
governamentais e devastan-
do comunidades numa crise 
de saúde pública”, salienta.

“Este é um grande desa-
fio de desenvolvimento numa 
região que passa por enormes 

mudanças sociais e económi-
cas”, sublinha a investigadora.

Dados do ISS indicam 
que a população urbana em 
África é a que mais cresce 
no planeta e que a urbani-
zação nos países da África 
Oriental e Austral deverá 
aumentar 74,3% e 43,6%, 
respectivamente, em 2050.

O programa Enact, si-
gla inglesa para “Melhorar a 
Resposta de África ao Crime 
Organizado Transnacional”, 
financiado pela União Euro-
peia, é implementado pelo 
ISS sul-africano, em articu-
lação com a Interpol e a Ini-
ciativa Global contra o Crime 
Organizado Transnacional.

Moçambique assume, na próxima semana, a presidência 
em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) na cimeira anual da organização, que este ano 
decorre em formato virtual por causa da pandemia de covid-19.

“A 40.ª Cimeira Ordinária 
dos Chefes de Estado e de Go-
verno da Comunidade de De-
senvolvimento da África Aus-
tral (SADC) e as reuniões que a 
precedem terão lugar de 10 a 17 
de Agosto de 2020 em forma-
to virtual”, segundo anunciou, 
em comunicado, o secretariado 
da organização, que tem sede 
em Gaborone, no Botsuana.

De acordo com a mesma 
fonte, “face às dificuldades 
criadas pela pandemia de co-
vid-19″, a cimeira terá “uma 
agenda de trabalhos reduzi-
da” e centrada na passagem da 

presidência da organização da 
Tanzânia para Moçambique, 
que será o anfitrião do encontro.

As reuniões arrancam na se-
gunda-feira, 10 de Agosto, com 
o encontro do Comité Perma-
nente de Altos Funcionários da 
SADC e encerram na sexta-feira, 
14 de Agosto, com a cimeira da 
“troika” que gere a organização.

A actual “troika” da SADC 
é constituída por John Magu-
fuli, Presidente da Repúbli-
ca da Tanzânia, como actual 
Presidente em exercício da 
SADC, pelo seu antecessor, 
Hage G. Geingob, Presiden-

te da República da Namíbia, 
e por Filipe Nyusi, Presidente 
da República de Moçambique, 
na qualidade de novo Presi-
dente da comunidade regional.

A cimeira de chefes de Es-
tado e de Governo decorre na 
segunda-feira, 17 de Agosto.

Moçambique acolheu pela 
última vez uma cimeira da 
SADC em 2012, sob a Pre-
sidência do antigo chefe de 
Estado Armando Guebuza.

As cerimónias de abertura e 
encerramento da cimeira serão 
transmitidas em directo pela Te-
levisão de Moçambique (TVM).

A SADC é uma organiza-
ção integrada por 16 Estados-
-membros estabelecida em 
1980, como Conferência de Co-
ordenação do Desenvolvimen-
to da África Austral (SADCC) 
e, mais tarde, em Agosto de 
1992, transformada em Co-
munidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC).

A organização visa promo-
ver o crescimento e desenvol-
vimento socioeconómico da re-
gião com o objectivo de assumir 
“um papel mais competitivo e 
efectivo nas relações internacio-
nais e na economia mundial”.

África do Sul, Angola, 
Botsuana, Comores, Repúbli-
ca Democrática do Congo, E-
-suatíni, Lesoto, Madagáscar, 
Ilhas Maurícias, Moçambique, 
Namíbia, Seychelles, Tanzâ-
nia, Zâmbia e Zimbabué são os 
Estados-membros da SADC.

Moçambique assume presidência 
rotativa da comunidade da África Austral
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Entende Xithutho Motor de Gaza

É demasiado curto o calendário 
para retoma do MotoCross

A Pista de corridas, denominada Djalma Lourenço, está 
há meses sem realizar o campeonato de MotoCross, desde 
o estabelecimento do primeiro decreto presidencial. Com 
os novos prazos estabelecidos, no âmbito do relaxamento 
das medidas, o desporto motorizado tem como calendário 
o dia 1 de Setembro, o Clube Xithutho Motor de Gaza en-
tende que o cronograma para retoma é demasiado cur-
to, considerando que muitos clubes não estão preparados.

Para o efeito, tudo 
dependerá da fe-
deração que supe-
rintende a moda-
lidade, segundo o 

presidente do Xithutho Motor, 
Osman Adam. Para Adam, o 
Xithutho Motor tinha na sua 
carteira de programas de reali-
zação de campeonatos internos 
de MotoCross. Contudo, tudo 
foi deitado água abaixo com 
a pandemia da covid-19 que 
obrigou ao encerramento de 
inúmeras actividades incluin-

do a de desporto motorizado.
“As pistas ficaram en-

cerradas por meses e com a 
eventual retoma vai nos ser 
complicado reecalindarizar 
os campeonatos”, explicou 
Osman Adam, acrescentando 
que a federação poderá deci-
dir sobre esse assunto. Porém, 
o xithutho Motor entende que 
o ano desportivo para a mo-

dalidade de motocross devia 
ser assumido como perdido.

“Temos a federação que vai 
decidir sobre nós. Se falo do 
tempo curto é minha opinião 
como representante do clube 
Xithutho Motor”, clarificou o 
representante daquele clube.

O desporto automóvel as-
sim como o de Motocross 
ainda se debatem com falta de 
patrocínio mesmo por parte 
das empresas de venda de au-
tomóveis. Osman Adam afirma 
que o desporto motorizado in-

clui muitas massas, o que quer 
dizer que as empresas como 
Entreposto, Salvador Caetano, 
Inter Auto tivessem a filoso-
fia de se juntar aos clubes de 
desporto automóvel tal como 
sucede com os caminhos de 
ferros de Moçambique, Elec-
tricidade e HCB em que tem 
quotas nos clubes, seria um 
balão de oxigénio, porque a 

olhar para a realidade a que 
nos encontramos é complicado. 

Ora vejamos, os pilotos 
vezes sem conta têm sido os 
responsáveis pela manuten-
ção das suas viaturas e não só 
quando há campeonatos na vi-
zinha África do Sul o piloto é 
que deve se responsabilizar. 
Há poucas empresas que pa-

trocinam. O desporto motori-
zado está preparado para pa-
trocínios vindo de empresas.

Por outro lado, Osman 
Adam entende que o Xithu-
tho Motor tem estado a levar 
o desporto motorizado a bom 
porto. É sonho daquele clube 
estabelecer uma pista multi-
-uso de maneiras a acolher 

outras modalidades como o 
drift, spinning, cart e outras.

“O município é que nos tem 
prestado apoio quando temos 
campeonatos de drift e cart só 
que aí fecha-se a estrada para e 
são outros contornos. É nosso 
sonho construir uma pista mul-
tiuso para o bem do nosso des-
porto”, concluiu Osman Adam.

Costa do Sol e União Desportiva do Songo 
sem datas para o regresso aos treinos

Pela falta de datas especí-
ficas para o início das “Afro-
taças” que contarão com a 
participação do Costa do Sol 
na Liga dos Campeões Africa-
nos e da União Desportiva de 
Songo na Taça Nelson Mande-
la, resulta na também falta de 
datas para retoma aos treinos 
das duas colectividades que 
foram autorizadas a treinar.

O Director Nacional do 
Desporto de Alto Rendimen-
to, Francisco da Conceição, 
diz que todas as federações 
que têm competições interna-
cionais estão liberadas para 
iniciar as suas actividades.

“A informação que nós te-
mos no que concerne a fede-
ração de futebol, por exemplo, 
é que eles ainda não têm datas 
específicas por parte da CAF 
de quando é que vão começar 
as competições africanas ao ní-
vel de clubes. Razão pela qual 
seria difícil informar neste mo-
mento com precisão quando é 
que estes clubes vão iniciar o 
treinamento”, disse Conceição.

Em situação diferente en-
contra-se a selecção nacional 
que por ter datas para a rea-
lização dos jogos já foi dada 

a ordem para começar, nos 
próximos dias, com os trei-
nos de modo a dar ritmo com-
petitivo aos atletas que estão 
parados há 5 meses, segun-
do Francisco da Conceição.

“A selecção nacional tem em 
Outubro uma data FIFA e tem 
outra em Novembro. O que quer 
dizer que tem garantias de datas 
sobre as quais podem iniciar 
seu processo de treinamento. Já 
demos o comando a Federação 
Moçambicana de Futebol e com 
certeza, nos próximos dias, pe-

rante a preparação da logística 
específica, a FMF vai iniciar 
com a preparação com vista aos 
desafios que tem pela frente”, 
refere Francisco da Conceição.

Em relação a retoma de to-
das modalidades colectivas, o 
Director Nacional do Desporto 
de Alto Rendimento afirma que 
se as condições sanitárias e os 
requisitos das inspecções fo-
rem cumpridos, permitirão que 
novas etapas sejam trilhadas 
rumo ao novo normal também 
no Desporto (LANCEMZ)
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Luís “Konde Boy” Miquissone quer usar 
Tanzânia como trampolim para chegar à Europa

De regresso ao país findada a 
época na Tanzânia, Luís Miquis-
sone, em entrevista ao LanceMZ, 
conta tudo sobre a sua mudança 
para o futebol tanzaniano: a adap-
tação, os jogos, os golos, as conquis-
tas e o carinho do público que lhe 
atribuiu a alcunha “Konde Boy”.

Que avaliação faz da sua primei-
ra época na Tanzânia? 

Sinto-me feliz e honrado por ter 
chegado numa equipa a meio da 
época e conseguir alcançar o que 
alcancei. Pude também representar 
bem o país e isso torna-me cada vez 
mais forte e feliz por ter alcançado 
isso tudo.

Como é que foi chegar ao Simba 
da Tanzânia a meio da época, com 
um plantel já formado, e ainda as-
sim conseguir ganhar o seu espaço 
e ser um dos titulares dessa equipa? 

Foi um pouco difícil no início. 
Quando cheguei não tinha todos os 
documentos legalizados e aproveitei 
o momento para ver quais são os 
requisitos necessários para poder 
entrar na equipa. Tive a oportunidade 
de ficar dois meses sem competir e 
quando chegou a vez de eu começar 
a jogar agarrei a chance com as duas 
mãos, pois, tive tempo de analisar e 
poder ver os requisitos necessários e 
movimentos que o treinador precisa. 
Tive tempo suficiente para perceber 
a filosofia do treinador. 

O Simba da Tanzânia é conside-
rado um colosso aqui no continente 
africano com objectivos além do 
campeonato. É um clube que quer 
firmar-se no continente, por isso 
tem jogadores de grande nível. 
Mesmo assim foi fácil para si inte-
grar o plantel. Qual foi o segredo? 

Não foi tão difícil porque já me 
conheciam. Tive a oportunidade 
de jogar contra eles. Já sabiam das 
minhas capacidades. O que eles 
fizeram foi me darem a confiança 
recebendo-me bem, ajudaram-me 
muito nos treinos.

Disse bem que já tinha jogado 

contra o Simba. Conhecia um pou-
co o futebol do Simba da Tanzânia?

Sim, já conhecia. Quando cheguei 
tive a oportunidade de ser explicado 
quais são os movimentos, os mode-
los, antes de entrar em campo e isso 
ajudou-me muito. 

O futebol da Tanzânia é tido 
por uns como inferior ao futebol 
moçambicano, outros consideram 
superior. Jogou nos dois países, 
com que impressão fica? 

Estamos no mesmo continente 
com aquelas condições de campos 
que toda África tem. Mas o cam-
peonato lá é renhido, é um bom 
campeonato e tem uma visibilidade 
boa. É diferente do Moçambique.

A envolvência do público tam-
bém é maior. Temos estado a acom-
panhar que os campos, mesmo 
antes da pandemia, já andavam 
cheios. Como é que é isto?

É mesmo bom, porque todos os 
jogos que o Simba faz está sempre 
com campos lotados. Isso também 
influencia muito e dá-nos motivos 
para entrarmos dentro do campo e 
dar tudo. 

Como é que é representar esse 
Simba da Tanzânia tricampeão, 
um colosso do país. Como é que é 
ser um jogador desse clube?  

Sinto-me feliz e honrado por estar 

naquele clube. É um dos clubes gran-
des da Tanzânia, muito respeitado e 
sinto-me feliz por estar no plantel e a 
representar o país através do Simba.

E a nível pessoal, como é que se 
sente financeiramente, tendo em 
conta que representou a União 
Desportiva de Songo, esteve ligado 
ao Mamelodi Sundowns, um grande 
clube ao nível da África do Sul, e 
agora o Simba. Sente-se realizado? 

Não. Acho que não. O meu objectivo 
é querer dar saltos maiores para poder 
ir à Europa. Ainda não me sinto reali-
zado. O Simba usei como um caminho 
para poder ir lá e ser avaliado. 

E acha que esta é uma boa montra 
para si?

Acho que sim. Estou no caminho 
certo. É só continuar a trabalhar e as 
coisas irão aparecer.

Voltando para aquilo que foi a 
sua época. Marcou em tão pouco 
tempo seis golos. Quatro para o 
Campeonato, que foi ganho pelo 
Simba, e dois pela Taça, sendo um 
dos golos na final que deu esta vi-
tória ao Simba da Tanzânia. Como 
é que foi esta veia goleadora do 
Miquissone no Simba?

Eu já tinha isso desde aqui em 
Moçambique, tentei transportar 
aquilo para o meu novo clube. Com 
a confiança que se ganha diariamente 

no treino, a confiança do treinador, a 
confiança do público, a confiança dos 
colegas, isso torna-nos mais fortes. 
Entramos dentro do campo sabendo 
que têm pessoas que confiam em nós. 

E ganhou uma nova alcunha. 
Aqui em Moçambique o conhecía-
mos como “puto de Angónia” para 
ser “Konde Boy”. Explica lá isso? 

Eu tinha mesmo receio do nome. 
Não gostava. Quando me explicaram 
é que entendi. Tem uma província 
lá chamada Ntwara que é perto de 
Moçambique. Muitos Makondes vão 
à Tanzânia. Eles consideram aquele 
povo como Moçambique, qualquer 
moçambicano é Makonde. É por isso 
que eles deram esse nome.

Apesar de ser de Tete e não 
Makonde isso não lhe deixou mal?

Não me deixou mal, porque é 
tudo Moçambique. Se os Makondes 
representam Moçambique, fico feliz 
por estar a representar a eles também. 
Já não é Angónia, já não é Tete, é 
Moçambique. 

Voltando àquilo que foi esta 
época na Tanzânia. A época este-
ve interrompida, mas regressou 
com jogos a realizarem-se com 
público. Mediante esta pandemia 
da Covid-19, como foi viver estes 
momentos? 

No princípio estava meio difícil 
porque a pandemia abalou todo mun-
do. Decidiram por voltarmos a jogar e 
ficamos felizes por estar a fazer algo 
que gostamos. Por outra parte também 
tínhamos medo. O coronavírus existe, 
é real, mas tínhamos que arriscar. 

Aquela multidão não lhe metia 
medo? Em todos jogos do Simba a 
multidão estava lá presente. 

Sempre há aquele medo, mas 
quando a gente está no campo esquece 
tudo. O importante é só não se envol-
ver com as pessoas e tentar prevenir-se 
individualmente. 

É o primeiro moçambicano que 
nos últimos anos vai à Tanzânia, 
chega lá e acaba ganhando o seu 

espaço. Aconselha outros futebo-
listas moçambicanos a tentar este 
mercado? 

Sim, acredito que sim. Fui para 
lá, gostei e estou a gostar. É um 
país acolhedor e são boas pessoas. 
Receberam-me bem, estou numa boa 
cidade. Aconselho que os outros tentem 
essa mesma aventura. É muito bom e 
vão gostar. 

Vamos falar um pouco da selecção 
nacional de futebol. Este ano até aqui 
ainda não há jogos da selecção. Qual 
é o seu sentimento em torno disto, 
tendo em conta que o causador de 
tudo isto é a pandemia da Covid-19?

É meio triste porque não vamos ter 
jogos da selecção. No momento que 
me sinto bem e que poderia contribuir 
pela selecção com um bom nível, fico 
triste pela falta de jogos. Mas temos que 
saber esperar. Quando houver a opor-
tunidade vou poder voltar à selecção 
e tentar ajudar com uma boa exibição.

O futebol em Moçambique está 
parado por causa da pandemia. 
Seus colegas não jogam já há mais 
de cinco meses. O que dizer a eles?

É triste ouvir isso. Ficar muito tempo 
sem fazer o que você gosta é meio 
frustrante, mas é só dar a força a eles 
que isso irá passar e voltarão a fazer o 
que mais gostam. 

Uma palavra para os seus fans 
que sempre lhe acompanharam 
nas redes sociais, deixando ficar 
mensagens de incentivo. O que dizer 
a eles neste momento em que Luís 
Miquissone está aqui e vai passar 
férias em Moçambique regressando 
à casa com dois títulos.

Agradecer a eles porque foram 
mesmo bons comigo. Sempre me 
acompanharam. Que continuem me 
acompanhando dando essa força por-
que sem eles eu não seria o Luís Mi-
quissone. Que continuem me seguindo 
e dando essa força. Vou continuar a 
trabalhar para alegrar a eles e todo povo 
moçambicano (LANCEMZ).

Debate de auscultação para revisão 
da Lei do Desporto durará 2 meses

A Lei do Desporto que data de 2002 será revista e, para isso, 
lançou-se esta segunda-feira, 10 de Agosto, o debate sobre a ade-
quação do instrumento legal à realidade dos dias de hoje, num 
processo que vai durar 2 meses. Terminado este período subme-
ter-se-á à Assembleia da República a proposta da revisão da Lei. 

O Director Nacional 
do Desporto de 
Alto Rendimento, 
Francisco da Con-
ceição, disse que, 

com o debate, espera-se envolver 
o maior número de contribuições 
dos mais variados agentes des-
portivos para se responder àque-
les que são os desafios do Des-

porto nacional na actualidade.
“Este evento tinha como ob-

jectivo dar o pontapé de saída na 
reflexão sobre a Lei do Despor-
to. A partir de agora vamos com 
mais dinâmica com a participa-
ção de muitos mais actores discu-
tir em todo país. Vamos ver se os 
debates aquecem de modo a que 
possamos ter o maior número 

de participantes e contribuições 
para responder aquilo que são 
os desafios do Desporto em Mo-
çambique”, afirmou Conceição. 

O Presidente do Automó-
vel & Touring Clube de Mo-
çambique (ATCM), Rodrigo 
Rocha, também participou do 
debate e disse que, na revisão 
da Lei do Desporto, devem 
criar-se mecanismos de tornar 
o Desporto nacional financeira-
mente independente do Estado. 

“A primeira questão tem a 
ver com o financiamento das ins-

tituições que fazem o Desporto. 
Não podemos ser instituições 
que dependem apenas do Esta-
do. Elas devem ser sustentáveis 
por si só. É preciso criar atrac-
tivos para as instituições priva-
das possam financiar as institui-
ções desportivas sentindo que 
existe um benefício com esse 
financiamento”, disse Rocha.

Outros assuntos que domina-
ram o debate foi o da implemen-
tação das Sociedades Anónimas 
Desportivas (SAD) nos clubes 
como um modelo de gestão que 

garanta alguma independência fi-
nanceira, o Regulamento do Des-
porto, incluir as crianças nos clu-
bes e não se cingir só aos Jogos 
Escolares e a Lei do Mecenato.

A Cerimónia de lançamen-
to do debate público da revisão 
da Lei do Desporto decorreu na 
Secretaria de Estado do Desporto 
e contou com a participação de 
ex-ministros da Juventude e Des-
porto, do Comité Olímpico de 
Moçambique, das mais demasia-
das federações e comalguns clu-
bes representados (LANCEMZ).
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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
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Banda Massukos: 
Do Niassa para o Mundo

Os Massukos, banda internacional nascida na pro-
víncia do Niassa, norte de Moçambique, preparam-
-se para lançar o seu terceiro álbum. Com mais de 20 
anos de história, prometem apresentar novos ritmos.

Em 1995, um gru-
po de jovens 
apaixonados pela 
música juntava-
-se em torno da 

vontade de divulgar as poten-
cialidades culturais do Niassa, 
uma província localizada no 
norte de Moçambique. Desde 
então, os Massukos conquis-
taram o público e os palcos 
internacionais. Já levaram a 
sua música a países como o Ja-
pão, Portugal e Reino Unido.

Dentro e fora do país usaram 
as letras das suas canções para 
chamar atenção para os proble-
mas da província e de Moçam-
bique, desde a falta de sanea-
mento básico, passando pela 
higiene, ao vírus do HIV/ SIDA.

O grupo de onze mem-
bros dedica-se à música tradi-
cional moçambicana. Mas a 
banda não quer fazer música 
apenas para entretenimen-
to: os Massukos assumiram 
a missão de transmitir valo-
res culturais às comunidades.

Cultura moçambicana

Por outro lado, querem ser 
uma fonte de estudo para ou-
tros músicos que se interessam 
pelas culturas moçambicanas. 
É o que explica, em entrevista 
à DW, Simão Fontes - o com-
positor, vocalista e percussio-
nista na banda. “Fazemos mú-
sica para ser objeto de estudo, 
para que outros músicos escu-
tem e investiguem sobre ela”.

 Os Massukos já tem qua-
se 25 anos de história. Em 
2001, estrearam com o álbum 
“Kuimba kwa Massuko”, e em 
2003 foram eleitos o melhor 
grupo moçambicano. “Bum-
ping”, lançado em 2007, foi 
também um álbum de sucesso.

Agora, a banda prepara-
-se para lançar o seu terceiro 
trabalho, e promete apresentar 
novos ritmos num retrato da 
vida do povo do Niassa e ou-
tras zonas de Moçambique.

“O disco deverá ter treze te-
mas, talvez mais. O estilo não 
muda muito. Vamos trazer ino-

vações e alguns estilos que esta-
mos a investigar como o “zulu-
bi”. Queremos adaptar também 
outros estilos como ‘uganda’, 
‘bampiguim’, ‘chiuda’, ‘hi-
lala’ - essas não vão faltar.” 

Novo trabalho
Com um novo trabalho à vis-

ta, Simão Fontes está orgulhoso 
pela “coesão saudável” entre os 
membros banda, e sublinha a 
importância de uma boa gestão.

“Quando membros de uma 
‘família’ não acompanham as 
tendências de desenvolvimen-
to, muitas vezes há segregação. 
Ou seja, cada um procura fazer 
a sua vida e aqueles que ficam 
na ‘família’ acabam pautando 
com a tradição do grupo. Tam-
bém se adaptam um pouco às 
exigências da vida. No nosso 
caso, exigimos mais discipli-
na, participação e criatividade”.

O novo álbum, ainda sem 
data de lançamento, poderá ser 
gravado na Inglaterra ou em Mo-
çambique. “Sempre colaboramos 
com amigos músicos. Estamos 
em contacto para alinhar e repa-
rar algumas coisas. Se tudo cor-
rer bem, talvez gravemos lá [na 
Inglaterra]. Mas no próximo ano, 
a ideia é gravarmos em Maputo”.

José Mucavele, o dito 
cujo, completou há dias 70 
anos de vida, dos quais 50 
dedicados ao som. A novida-

de do aniversário foi Muca-
vele anunciar que gostaria, 
doravante, que fosse tratado 
de  Hokohoko, nome do seu 
avô, da corte de Ngungunha-
na. “Hokohoko  simboliza 
alguém que enxerga o hori-
zonte.  Esta era a maneira de 
estar do meu avô. Sentado, 
algo pensativo, perspecti-
vando o amanhã. Quando a 
minha mãe estava grávida de 
três meses, ele aproximou-se 
ao meu pai e disse que iria 
nascer um rapaz, cujo nome 
devia  ser Hokohoko. Assumo 
que assim me tratem”- dis-

se o mestre em entrevista a 
um dos canais televisivos da 
praça. Bem-haja, Makwero. 

(A. Munguambe)

Não é fácil chegar aos cinquenta anos de carreira

Parabéns Hokohoko
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Zambeze.info 
disponível

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

Secretaria de Estado prepara 
programa “emprega” para jovens

A Secretaria do Estado da Juventude e Emprego 
(SEJE) vai lançar, no próximo ano, o programa “empre-
ga”, que visa, sobretudo, aliviar as dificuldades que os jo-
vens enfrentam para ter acesso ao mercado de emprego.

Segundo o Secretária 
de Estado da Juven-
tude e Emprego, 
Oswaldo Petersbur-
go, trata-se de um 

programa que visa sobretudo 
iniciativas juvenis mais não só.

“Vai se lançar em breve o 
programa emprego, um pro-
grama de concurso de plano de 
negócio, por um lado, por outro 
lado estamos a estruturar fundos 
de apoio às iniciativas juvenis 
para responder dois aspectos”, 
começou por explicar Oswaldo 
Petersburgo, tendo acrescentado 
que “o primeiro é a descentrali-
zação, o segundo é a dificuldade 
que os jovens têm de ter garantia 
para ter ao acesso a um financia-
mento. Estamos a reestruturar 
este fundo para poder respon-
der a este anseio da juventude”.

Oswaldo Petersburgo fala-
va, esta quarta-feira, durante a 
deposição de coroa de flores, na 
praça dos heróis moçambica-
nos, por ocasião da passagem do 
Dia Internacional da Juventude.

Entretanto, a boa nova anun-
ciada pelo Secretária do Estado 
da Juventude e Emprego vai ao 
encontro dos anseios da juven-
tude moçambicana. Segundo 
Manuel Formiga, Presidente 
do Conselho Nacional da Ju-

ventude (CNJ), não obstante os 
avanços até aqui conseguido é 
importante que o Governo se en-
gaje mais nas iniciativas juvenis.

“Queremos apelar ao Go-
verno para que haja cada vez 
mais intervenção no sentido 
de materializar cada vez mais 
os pressupostos inscritos nos 
diferentes instrumentos pro-
gramáticos, sobretudo, no au-
mento das oportunidades de 
financiamento de projectos e 
iniciativas juvenis”, disse For-
miga para quem “isso pode con-
tribuir positivamente na respos-
ta as procurações dos jovens”.

Nyusi garante apoio a juventude

O Governo vai continuar 
a promover políticas públicas 
favoráveis a jovens para a sua 
formação integral, como forma 
de os capacitar e inseri-los no 
processo de desenvolvimen-
to individual e nacional, bem 
como na criação da riqueza.

Numa mensagem recebida 
pela nossa redacção, por oca-
sião da celebração, esta quarta-
-feira, 12 de Agosto, do Dia 
Internacional da Juventude, 
sob o lema “Engajamento da 
Juventude para a Acção Glo-
bal”, o Presidente da Repúbli-

ca, Filipe Nyusi, afirma que os 
Estados Membros das Nações 
Unidas têm a necessidade de 
conhecer melhor os desafios 
da juventude, conjugando es-
forços da sociedade global, de-
senvolver programas e inicia-
tivas específicos para que este 
grupo etário possa contribuir 
mais em benefícios dos povos. 

“É nesta senda que criamos 
a Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Emprego para que 
de forma holística materialize a 
política da Juventude, visando a 
realização plena das aspirações 

deste grupo, incluindo a cria-
ção do emprego formal e infor-
mal”, disse o chefe de Estado. 

Numa outra abordagem 
Filipe Nyusi disse que o jo-
vem moçambicano deve se 
assumir como verdadeiro em-
preendedor e agente da trans-
formação em todos os secto-
res, bem assim a engajar-se na 
prevenção da Covid-19, HIV 
e SIDA e outras doenças que 
fragilizam os esforços para o 
desenvolvimento sustentável.  

“Nesta data, saudamos os 
jovens ao serviço das Forças 

de Defesa e Segurança que dão 
tudo de si, incluindo a própria 
vida, em defesa da soberania 
nacional e do povo perante as 
investidas dos terroristas e de 
homens armados no norte e cen-
tro do país. Exprimimos o nosso 
louvor aos jovens voluntários 
moçambicanos e do mundo, 
pelo empenho em causas sociais 
nobres, exortando-os a manter 
uma atitude mais responsável 
e disciplinada, de patriotismo e 
amor ao trabalho”, pode se ler na 
mensagem do chefe de Estado.


