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Ambição desmedida à Ponta Vermelha

Celso
“Correio” na
guerra do trono
18 anos: atingimos a maturidade!

Há 18 anos que tem sido assim a quinta-feira, construindo juntos a
nossa história. Cheias de episódios marcantes que só as grandes marcas
possuem. Nas páginas 4 e 5 apresentamos depoimentos dos fundadores
do jornal ZAMBEZE num momento de grande júbilo, porque atingimos a maioridade. Somos adultos e vacinados.
Caros assinantes, leitores e amigos nossos. No dia 25 de Setembro de 2002, enquanto se comemorava mais um aniversário do início
da Luta Armada de Libertação Nacional, saía às ruas da capital um
jornal que se foi consolidando até aos dias de hoje, que completa 18
anos de risonhas primaveras. Ao longo da jorna, as vicissitudes foram
tamanhas, e este ano não podia ser diferente. A pandemia da Covid-19
galgou o leito do rio, obrigando a que nos resguardássemos na observância do NOVO NORMAL por um tempo indeterminado, que se
resumirá na circulação impressa do Jornal de 15 em 15 dias e na versão
electrónica nos restantes 15 dias, completando as edições do mês, consubstanciando desafios e perspectivas, desafios e perspectivas vindouras. Está lançado o repto. Quinta-feira é o dia consagrado à leitura da
Marca ZAMBEZE.

Denúncia aberta à Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano
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Ponta Vermelha na mira

Celso Correia aposta na imagem
focado em 2022
Celso Ismael Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem vindo a ofuscar outros membros
do Governo de Filipe Nyusi, recorrendo a uma reforçada
equipa de comunicação, capaz de influenciar uma cobertura positiva das suas acções e travar a comunicação social
crítica do Executivo e assim, os vários casos suspeitos em
que está envolvido passaram a ser geralmente ignorados.

R

econhecido
pela sua capacidade de
comprar
a
lealdade dos
principais media independentes
do país, para evitar a exposição de casos polémicos em que
surge envolvido, Celso Correia
contratou recentemente, para
cuidar da sua imagem, Adam
Yussufo, ex-director de Comunicação e Imagem da Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM),
no tempo em que José Viegas
era PCA da empresa. Adam Yussufo ficou conhecido por conseguir disfarçar a real situação da
companhia aérea - tecnicamente
falida e com problemas operacionais - além de vários casos
de corrupção e para o efeito,
segundo fontes consultadas, distribuía passagens aéreas e outros presentes pelos jornalistas.
Da LAM, Adam Yussufo saiu, em 2015, para dirigir
o Marketing do Moza Banco,
então detido pela Moçambique
Capitais, liderada por Prakash
Ratilal, e pelo Novo Banco (ex-Banco Espírito Santo) tendo
ajudado a reabilitar a imagem
do Moza, após a contestada decisão do Banco de Moçambique
de injectar USD 137 milhões
no banco, retirados da Kuhanha
SA, sociedade gestora de fundos
de pensão dos trabalhadores do
Banco Central. Paulo Ratilal,
filho do ex-CEO do Moza, chegou a ser sócio de Celso Correia.
Das suas passagens por LAM
e Moza, Adam Yussufo ganhou
uma reputação de eficiente na
gestão de tarefas difíceis, com
grande capacidade de influência
junto dos media locais, elemento decisivo para a sua contratação agora por Celso Correia.
1. A relação de Celso Correia com Adam Yussufo data
dos tempos da juventude, quando o actual ministro se dedicava
aos negócios (o mais conhecido, a montagem de painéis
publicitários em Maputo). A
trabalhar a partir do Ministério
da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e remunerado pelo

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, a principal missão de Adam Yussufo
é criar uma imagem renovada
de Celso Correia com vista à
consolidação, no curto prazo,
da sua posição como ministro
destacado do Governo e, no
médio prazo, de preparar caminho para disputar a nomeação
presidencial no Congresso da
Frelimo de 2022, que irá eleger o sucessor de Filipe Nyusi.
2.Conforme apurado, a missão de Adam Yussufo inclui
também a construção de uma
imagem de Celso Correia como
“homem de família” com tradição na Frelimo, realçando o
passado familiar de militância
política. Nesse sentido, no início
de Agosto de 2020, Neves Correia, pai de Celso Correia, concedeu uma longa entrevista ao
canal privado de televisão STV,
onde contou a sua experiência
de gestor industrial logo após
a Independência, invocando a
suposta confiança que mereceu
do Governo de Samora Machel para dirigir fábricas aban-

donadas pela Administração
colonial portuguesa em 1975,
quando tinha apenas 22 anos.
Ainda no esforço de construção da imagem de uma família activa na causa nacional,
Danilo Correia, irmão mais

comunicação de Celso Correia.
3. Evitar o aproveitamento dos casos actuais e passados pelos seus adversários
políticos no seio da Frelimo,
envolvida em luta de facções,
acentuada pela sucessão de

velho de Celso Correia, doou
25 mil litros de combustíveis
ao Ministério da Saúde, avaliados em cerca de USD 20 mil.
A doação foi recebida pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, e foi amplamente noticiada.
Danilo Correia é director-geral da Puma Energy
Moçambique Limitada, uma
subsidiária da Puma Energy, que tem como accionistas a multinacional Trafigurae e a angolana Sonangol.
Após denúncias, determinou-se que parte do combustível doado por Danilo Correia
fosse encaminhado para venda
em postos de abastecimento.
Técnicos da empresa de marcação de combustíveis, a SICPA,
reportaram o caso à Direcção
de Investigação e Auditoria
das Alfândegas, mas o caso foi
abafado por ordens superiores.
O combustível doado foi isento de pagamento de direitos
aduaneiros e a sua comercialização em gasolineiras implica¬¬ fuga ao fisco e outras
infracções legais. A contenção
do caso é atribuída à equipa de

Filipe Nyusi, é o principal
objectivo de Celso Correia.
Celso Correia, através da
Insitec (família Guebuza), chegou a ter créditos malparados
de cerca de EUR 60 milhões em
bancos portugueses - na Caixa Geral de Depósitos (EUR
40 milhões) e no Banco Português de Investimentos (EUR
20 milhões) - que remontavam
à operação de entrada da “holding” moçambicana no capital
do BCI em 2007. Celso Correia
não chegou a pagar as dívidas e
os 2 bancos tomaram a sua posição de 16% no capital do banco
em 2017. As posições accionistas da CGD e o BPI no BCI
passaram de 51% para 61,5% e
de 30% para 35,67%, respectivamente. O assunto foi escassamente tratado nos media locais.
Igualmente no processo
de reversão da Hidroeléctrica
de Cahora Bassa (HCB), Celso Correia terá recebido uma
comissão ilícita de cerca de
USD 100 milhões, valor que
terá repartido com o ex-PR
Armando Emílio Guebuza, de
quem foi protegido no passado.

Celso Correia terá ainda
estado envolvido na compra de
votos a favor de Filipe Nyusi,
por ocasião da sua eleição como
candidato a PR pela Frelimo,
em 2014 e 2019, o que lhe valeu
posição destacada nos dois governos de Filipe Nyusi. Nenhum
destes casos mereceu tratamento destacado nos media, que têm
criticado os demais membros
do Governo e o próprio PR.
Numa gravação de 2017 de
uma conversa de Celso Correia com a secretária do ex-PR Armando Guebuza, Inês
Moiane, divulgada nas redes
sociais, o actual ministro relatava a distribuição de comissões por dirigentes da Frelimo,
incluindo Guebuza, no processo de venda da HCB, entre
outros pagamentos ilícitos no
topo da hierarquia do partido.
A gravação incluía diversas considerações sobre o processo das “dívidas ocultas” da
EMATUM. A conversa foi divulgada em vésperas do Comité Central de Março de 2019,
com o fim inferido de forçar o
afastamento de Celso Correia
do anunciado posto de director
de campanha de Filipe Nyusi, mas apesar do potencial
para o escândalo e eventuais
efeitos criminais o caso teve
fraca repercussão nos media.
Com a imprensa controlada,
e a gerir mais de USD 2 mil milhões do Fundo de Desenvolvimento Sustentável, do Sustenta,
e da Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze e da nova
Agência de Desenvolvimento
Integrado do Norte (ADIN) que cobre Cabo Delgado, Niassa
e Nampula, e onde o papel do
designado Presidente será meramente decorativo – Celso Correia
posiciona-se para comprar lealdades no partido e no Governo,
principalmente dos secretários
do Estado, que serão determinantes em mobilizar delegados ao
Congresso da Frelimo de 2022.
A meta é vencer as resistências internas com que se
depara, criando um ambiente
favorável para o Congresso que
permita, se não a sua escolha
como candidato à Presidência
da República, a de um aliado
mais consensual entre as diferentes “famílias” da Frelimo,
abrindo caminho à sua ascensão a PM no próximo Governo.
(África Monitor/Zambeze)
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Terrorismo em Cabo Delgado

Situação de Palma é complexa
mas as FDS mantêm o controlo
Egídio Plácido, em Cabo Delgado
Pelo menos 26 pessoas foram decapitadas, no sábado (dia
12 de Setembro), por volta das 10 horas, ao longo da via Pundanhar-Nangade, no distrito de Palma, num ataque atribuído
aos homens armados com ligações aos terroristas do Al-Shabab
que desde Outubro de 2017 atacam a província de Cabo Delgado. Segundo apurou o nosso semanário, a chacina foi protagonizada por um grupo composto por cerca de 60 terroristas que
interceptaram as vítimas ao longo da via. Nenhuma das famílias conseguiu recuperar os corpos das vítimas porque os mesmos foram enterrados pela população local numa vala comum.

O

distrito
de
Palma é neste momento um dos
pontos seguros da zona norte da província de Cabo Delgado. As instituições do Estado funcionam
com normalidade e as Forças
de Defesa e Segurança (FDS)
estão sob total controlo, tanto na vila-sede assim como
em o todo o distrito, incluindo as ilhas que fazem parte do
Arquipélago das Quirimbas.
No entanto, o espectro de
medo, insegurança e incerteza
paira sobre a população, sobretudo porque o vizinho distrito
de Mocímboa da Praia vive
uma situação complexa, no con-

nós cada dia que nasce é um desafio. Não sabemos se quando
formos dormir vamos amanhecer ainda com vida. A situação
é muito difícil. Aqui na vila
existem algumas pessoas que
desapareceram, foram levadas
durante a noite e não sabemos
se foram os militares ou Al-Shabab”, contou-nos Hassine Hassane, residente na Vila de Palma.
Aly Yahaia é tanzaniano e é
comerciante em Palma e partilha
o mesmo sentimento de insegurança e não tem certeza se vai
continuar no distrito, porque fica
muito difícil trazer mercadoria.
“Eu estou aqui a fazer negócio de farinha. Antes do Al-Shabab a nossa vida estava muito
boa, agora tudo ficou complicado e não tenho certeza se vou
permanecer aqui por mais tempo. Estamos com medo. A partir das 17 horas ninguém pode
circular e isso nos deixa muito
preocupados”, disse a fonte.
Perdi tudo naquele ataque

Josina Simão Mabonda
texto dos ataques terroristas.
Alguns populares que falaram ao nosso jornal afirmam
que, pese embora não exista
um perigo concreto e que a
vida esteja a correr em normalmente só agradecem a cada
dia que acordam com vida.
“Estamos com medo. Para

O ataque do passado sábado deixou muitas marcas às
vítimas. É o caso de Adraman
Abdul, de 42 anos de idade, residente em Palma, proprietário
de uma das viaturas incendiadas, tendo sido decapitadas na
altura três dos seus ocupantes.
“O meu carro até agora está
no local onde foi atacado. É
um Mitsubishi Canter. Está totalmente queimado e é um carro novo que nem uma semana
tinha. É um grande prejuízo.
Cheguei de Maputo no dia 28
do mês passado e no dia 12 deste mês foi queimado. A pessoa
que estava a conduzir é meu
irmão e ele morreu também.
Entrei num prejuízo que nem
sei como sair dele”, lamentou.
Esta foi mais uma das crueldades que os terroristas estão a
desencadear contra a população

12 saiu para tratar de documentos em Pemba. Saiu às 6 horas
numa Mahindra da Migração,
mas na parte da tarde ouvimos
que foram atacados. Ficamos
três dias sem nenhuma notícia
e com o número dele desligado.
Ele foi encontrado sem cabeça a
10km de Palma. Mandamos um
trabalhador para levar o corpo
mas a população já tinha enterrado na vala comum, apenas
vimos uma foto dele sem cabeça”, começou por contar a fonte.
“A minha vida está estragada e a minha família está desolada. O que quero é ir para outro

nados e depois de mortos foram
decepados. Alguns eram naturais
daqui, outros de Mueda e Nampula. Ocorreu por volta das 10
horas do dia 12 de Setembro na
via Pundanhar até Nangade. É o
primeiro grande ataque que nos
preocupou. Mas por aquilo que
conseguimos apurar eles estavam
de passagem para outro distrito.
Nós controlamos o movimento
deles desde o local onde partiram até onde eles se dirigiam.
Infelizmente no momento em
que as viaturas estavam a passar
os insurgentes estavam também
a passar”, explicou Arquimedes

Comandante distrital da PRM
em Palma, Arquimedes Dimas

Saiful Islam

Administrador de Palma,
Agostinho Ntauali
em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Dentre
as vítimas desta matança está
também a mãe e o padrasto de
Josina Simão Mabonda, de 28
anos de idade, residente em Palma, cujos corpos a família nem
sequer conseguiu recuperar para
oferecer um funeral condigno.
A fonte contou à reportagem
do Zambeze que a sua mãe e
padrasto encontraram a morte
macabra a caminho de Muenda, onde pretendiam fixar nova
residência por causa da insegurança que se vive na região.
“Perdi a minha mãe e meu
padrasto no sábado dia 12. O
que aconteceu em concreto
não sei porque eu estava aqui
(Palma). Quando soubemos do
ataque fomos até ao local na
companhia das forças de segurança, mas não conseguimos
recuperar os corpos porque
as aldeias vizinhas enterraram os corpos”, relatou a fonte visivelmente consternada.
Josina Simão Mabonda diz
não se sentir segura em Palma e o seu desejo é retornar a
Mueda, sua terra natal. “Não
estamos muito seguros, estamos com medo”, disse a fonte.
Saiful Islam, de 20 anos de
idade, é um comerciante proveniente do Bangladesh, fazem
dois anos. Naquela fatídica manhã perdeu o seu irmão no ataque
terrorista. Está completamente
destroçado e com tenra idade
não sabe o que fazer na vida.
“O meu irmão vivia aqui há
cinco anos. Na manhã do dia

local. Aqui só fiquei sozinho e
nem sei o que fazer”, disse Saiful Islam com as lágrimas quase
que a lhe escorrer pelo rosto.
Agradecemos apenas quando o
dia amanhecer

Medo, incerteza e insegurança pairam sobre a população,
principalmente depois do ataque
ocorrido no passado dia 12 de
Setembro, o primeiro de grande magnitude, o que deixou as
FDS cada vez mais vigilantes.
O comandante distrital da
PRM em Palma, Arquimedes
Dimas, confirmou o ataque e diz
que foi protagonizado por pelo
menos 65 terroristas, segundo
relato dos sobreviventes, e tranquiliza a população։ “O ataque
aconteceu e 28 concidadãos nossos foram barbaramente assassi-

Dimas, para quem a situação do
distrito é deveras preocupante.
“A situação do distrito é considerada complexa, mas neste
momento está sob controlo das
nossas forças de segurança. Há
um trabalho que está sendo feito
de modo a garantir a livre circulação de pessoas e bens. Neste momento a situação está calma, há
vida no distrito. Temos tido movimentação dos insurgentes ao longo do distrito, principalmente nas
aldeias recônditas, mas já fizemos
o mapeamento da movimentação
do inimigo nas ilhas e destacamos
algumas forças nossas, policiais
assim como militares, para poder
fazer face à situação”, explicou.
Outrossim, a fonte reforçou
que não há necessidade da população entrar em pânico porque as FDS estão a fazer de tudo
para proteger as pessoas e bens.
“O clima de medo é normal.

4|

zambeze

| destaques |

Aly Yahaia

Adraman Abdul
Quem está por fora não percebe o que está sendo feito, mas
nós como FDS sabemos o que
estamos a fazer. Quando digo
que a situação está calma não é
apenas para acalmar as pessoas. No dia que a situação estiver

má vamos informar a população para se precaver”, concluiu.
O comandante distrital da
PRM disse, num outro desenvolvimento, que segundo relatos
provindos dos sobreviventes dos
ataques os terroristas nunca explicam a razão das suas acções.

Assine Hassane
“Eles quando atacam não
deixam nenhuma mensagem. É
encontrar pessoas e atacar, torturar e matar. Não dizem nada”,
lamentou Arquimedes Dimas.
Juiz e procurador abandonam o
distrito

Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020

Palma é um distrito vizinho
de Mocímboa da Praia, o distrito
mais complicado para as FDS.
Aliás, neste momento está interrompida a circulação de pessoas
e bens por estrada entre os dois
distritos. Este, segundo o Comandante-Geral da PRM, Bernardino Rafael, é um desafio.
“É um desafio das FDS
abrir as vias de acesso. Não é
só a ligação entre Macomia-Awasse, Awasse-Mocímboa
da Praia, e Mocímboa da Praia.
Mas é também um desafio a ligação entre Palma-Pundanhar,
Pundanhar- Nangade e Nangade-Mueda. O que nós podemos dizer aos moçambicanos
é que esses jovens que estão
aqui estão a fazer de tudo para
que isso venha a acontecer”,
projectou Bernardino Rafael.
O administrador de Palma,
Agostinho Ntauali, garantiu que
todas as instituições do Governo
estão em pleno funcionamento
mas há um porém. É que o juiz
e o procurador não são vistos
no distrito já há algum tempo.

“Não temos nenhuma informação sobre o paradeiro
deles”, disse Agostinho Ntauali sem oferecer mais detalhes.
Relativamente aos deslocados idos de Mocímboa da Praia
e das quatro ilhas do distrito, a
fonte disse que estão sendo assistidos com o apoio do INGC,
PMA e outros voluntários.
“Estamos a falar de 34.880
mil pessoas, cerca de seis mil
famílias. O que o distrito fez
foi mapeamento e conhecer a
todos. Neste momento, o distrito identificou uma área onde
as pessoas vão se instalar, com
condições de agricultura mas
também para erguerem as suas
casas”, começou por explicar
a fonte, para depois acrescentar: “estamos a trabalhar com o
INGC e felizmente temos tido
uma resposta mas não chega.
Neste momento estamos a distribuir alimentos e temos algum
stock para os grupos mais vulneráveis. Temos o apoio do PMA
e grupos de voluntários que
nos trazem roupa usada”, disse.

Semanário ZAMBEZE celebra 18 anos da sua criação

Dezoito anos implicados com
a verdade e imparcialidade
zz No começo tivemos muitos desafios e a pairar a ideia de que iríamos fechar, sobretudo por
causa dos processos - Salomão Moyana, fundador
zz Semanalmente era um episódio para o jornal ir ao público - Lourenço Jossias, fundador
zz Defendemos um jornalismo investigativo – Ericino de Salema, primeiro Chefe da Redacção
LUÍS CUMBE
Foi a 25 de Setembro de 2002, na abertura do espaço para a
manifestação democrática e inclusiva da liberdade de expressão, que saía à rua a primeira edição do jornal ZAMBEZE. Hoje,
o jornal comemora 18 anos de existência. Curvamo-nos sob o
peso de dolorosas e memórias de sucesso empilhadas umas sobre
outras que caracterizaram o percurso. Palavras de fundadores,
testemunhos de profissionais de jornalismo que viveram os primeiros momentos andam às voltas dentro desta edição especial.

E

m Setembro de
2002 nascia o
ZAMBEZE,
em alusão a
um dos grandes rios que atravessa Moçambique, ostentando o slogan
“Onde a Nação se Reencontra”. O percurso dos primeiros
quatro anos do ZAMBEZE é
descrito como doloroso, com
riscos e rixas. No entanto, ganhou prestígio, apesar de rivalidades e vozes discordantes.

Percurso doloroso com riscos e
rixas - Salomão Moyana

Existe um legado em cada
intervenção, uma história a
contar. Em declarações, Salomão Moyana, co-fundador do
jornal, anota que o grande impulso que definiu os primeiros
momentos foi a determinação
e vontade dos profissionais que
integraram a equipa de trabalho.
Moyana descreve alguns
episódios que marcaram a

sua passagem pelo ZAMBEZE, que decerto contribuíram
para atrair a atenção geral,
sobretudo de alguns governantes que viam o jornal
como crítico e anti-patriótico.
“Quando tínhamos cerca de

um ano começamos a ser processados, e quem nos processou foi uma pessoa importante,
no caso o Presidente do Tribunal Supremo, Mário Mangaze,
isto porque o ZAMBEZE publicou uma reportagem que di-

zia que o Mangaze tinha recebido cinco mil hectares de terra
em Catuane, sem pagar nada.
Isto envolvia também o director nacional do Cadastro, Elias
Mucanto”, indicou Moyana.
Seguem-se ainda alguns
episódios que se destacaram.
Moyana faz menção a uma publicação polémica envolvendo
a figura de Albano Silva e a
antiga Primeira-ministra, Luísa Diogo. Estava em causa
uma casa na Sommerschild, em
que um cidadão acusava Luísa
Diogo de valer-se da influência que tinha como governante
para atribuir-se a casa ao filho.
“Tivemos uma desavença
muito grande e esse processo
judicial abalou-nos bastante,
mas depois conseguimos resolver este assunto extra-judicialmente. Chegou a pairar
a ideia de que iríamos fechar,
sobretudo por causa dos pro-
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cessos, porque, para além destes processos que tivemos com
Mangaze, logo a seguir vieram
vários outros processos, até o
vice-comandante geral da Po-

sias diz orgulhar-se por saber
que contribuiu para a criação
de um produto que hoje é uma
referência no panorama global da comunicação no país.

lícia, o General Jorge Kalau,
moveu-nos um processo judicial com muita mistura à volta.

Mais ainda, a nossa fonte
anota que honra-lhe que o jornal continue na sua missão de
fazer a sua parte no contexto de
muita concorrência e ter o seu
espaço, não obstante os altos e
baixos que caracterizam o país.
“Estamos perante um grande produto. Olhando para a

Foi um enorme desafio fundar o
ZAMBEZE – Lourenço Jossias

Lourenço Jossias, também

zambeze
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prometido com questões do país.
Da equipa formada, destaque para José Machicane,
Paulo Machava, Estêvão Manjate, Bento Bango, Raúl Senda, Luís Muianga, um núcleo
desafiado a conquistar espaço de prestígio no mercado.
De acordo com Salema,
desde os primeiros momentos o
jornal esteve centrado na investigação e denúncia daquilo que
chocasse com os princípios de
construção de um Estado sólido, boa gestão da coisa pública,
no entanto, enaltecendo o que
merecia destaque na cultura,
desporto, turismo, entre outros.
E por se tratar de um jornalismo investigativo, Salema
conta um episódio polémico de
história de capa que envolveu
um falso médico italiano fugido
do Quénia, onde fora descoberto que era apenas um técnico,
mas, no entanto, se apresentava
como se de médico se tratasse,
e semelhantemente se introduziu no Hospital Central de Maputo (HCM), o assunto viria a
ser publicado pelo ZAMBEZE.

cada com todas as evidências
que se tinha, o que obrigou o
médico a fugir do país”, disse.
Já no caso do antigo Presidente do Tribunal Supremo, Mário Mangaze, envolvendo venda
de terra, tal como relatamos nos
parágrafos acima, Salema diz
ter sido detido alegadamente
por ter cometido o crime de desobediência a uma ordem judicial, em que supostamente teria
sido notificado e desobedecido.
“Mas em nenhum momento
mostraram a evidência de que
tínhamos sido notificados e que

necessidade da intervenção de
demais individualidades, para
além do facto da primeira edição também coincidir com as
celebrações do 25 de Setembro.
Ainda na primeira edição,
Muianga e Ericino de Salema
tinham que trazer uma grande reportagem sobre a Linha de Sena,
na província de Sofala, momentos descritos como marcantes
na medida em que deviam trazer os contornos da reabilitação
que a linha estava a conhecer,
depois da destruição em virtude
da guerra de desestabilização.

não cumprimos essa ordem judicial para um interrogatório a
propósito do artigo. Particularmente, no ZAMBEZE foi onde
aprendi o que é gerir pessoas,
problemas, desafios, dinâmicas
editoriais”, argumentou Salema.

“Recordo que algumas zonas
que percorremos ainda estavam
minadas, no entanto, desbravamos as zonas de Gorongosa, Inhaminga e outros pontos críticos
em termos de acesso, aquilo foi
emocionante”, afirma Muianga.

O primeiro trabalho foi com
Chipande para coincidir com as
celebrações do 25 de Setembro –
Luís Muianga (fotógrafo)

co-fundador, descreve os primeiros dias do ZAMBEZE de
enormes desafios, na qualidade
de fundadores. Conta que na
altura acabava de abandonar o
Semanário SAVANA com Salomão Moyana, e ajunta que se
estava numa situação precária,
sob ponto de vista de meios.
O jornal é criado já no contexto do pluralismo, em que,
de acordo com Jossias, cada
um que é actor neste contexto
tinha o papel nobre de dar a
sua parte, contribuindo para a
consolidação do processo democrático. “Era preciso contribuir para a consolidação da
democracia, da liberdade de
expressão, do direito a opinião”, argumentou Jossias.
No entanto, Lourenço Jos-

idade do jornal, diante das dificuldades que tivemos na entrada ao mercado, devo dizer
que no contexto em que criamos este jornal, semanalmente
era um episódio para o jornal
ir à rua nas condições de Moçambique”, precisou Jossias.
Defendemos um jornalismo
investigativo – Ericino de
Salema, primeiro Chefe da
Redacção

Ericino de Salema, na qualidade de Chefe da Redacção, foi
dado a missão de criar um quadro de pessoal capaz de seguir
os objectivos do projecto, desde
uma perspectiva nacionalista, patriótica, crítica, mas muito com-

“Mesmo depois da mobilização de várias forças, incluindo
advogados, a história foi publi-
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Luís Muianga foi o primeiro
foto-jornalista do ZAMBEZE.
Diz ter sido escalado para a primeira entrevista com o General Alberto Chipande, para um
jornal que ainda não tinha feito
nenhuma publicação na praça,
e não havendo abertura houve a
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J aime N ogueira P into
A LINHA GERAL

Os “acordos de abraão” e o futuro

O

conflito
israelo-árabe
é um dos
mais antigos
e persistentes
d o Mé d i o O r i e n t e e d o
Mundo. Desde a fundação
do Estado de Israel, em 1948,
há mais de setenta anos, que
a tensão entre Israel e os
Estados árabes e muçulmanos
da região se mantém viva.
Novidade e esperança
Esta tensão levou a guerras
convencionais generalizadas no
próprio ano de 1948 e, depois
com intervalos regulares em
1956, em 1967, em 1973. Em
1979 houve o famoso acordo
com o Egipto (que custou mais
tarde a vida ao Presidente Sadat)
e, em 1994, com a Jordânia. Por
outro lado, após a conquista do
poder no Irão pelos ayatolas,
que derrubaram o Governo
do Xá, a emergência do novo
poder xiita em Teerão, a sua
confrontação com o Iraque
e o ant a gon i s m o r a d i c a l
com a casa de Saud levaram,
curiosamente, a que o Irão se
tornasse progressivamente o
inimigo principal de Riad, líder
do Sunismo, criando discretos
e inconfessáveis entendimentos
entre Israel e os Sauditas.
A direita radical de
BenjaminNetanyahu tem tido um
entendimento também radical
em relação aos palestinianos.
A solução que seriaa ideal para
as duas partes – a solução de
dois Estados independentes,
Israel e a Palestina – não tem
sido homologada por Jerusalém.
Nesse sentido, o Acordo entre
Israel e os Emirados Árabes em
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11 de Setembro, mediado pela
Administração Trump, a que
agora se junta o Acordo de Israel
com o Bahrein, representam
uma novidade para um caminho
de estabilização da região.
Embora nunca tivesse havido
um estado de guerra entre os
signatários, a “total normalização
de relações” é um marco muito
significativo na normalização da
situação. Trump jogou o papel
de mediador e com isto, para já,
parou ou congelou os planos de
Netanyahu de novas anexações
no território palestiniano.
A adesão de princípio do
Bahrein trouxe massa crítica
ao projecto e, apesar dos
protestos da OLP palestiniana
perante o que considera uma
quebra no “consenso árabe”
qu anto à qu e st ã o, marc a
u m pr i n c ípi o d o d e ge l o.
O negociador no terreno
foi Jared Kushner, o genro do
Presidente, mas Trump conta
b ene f ic i ar ele itor a l me nte
deste abrir de contactos no
Médio Oriente, um dossier
p a r t i c u l a r m e nt e s e n s í v e l
e delicado para a sua
Administração, frequentemente
acusada de ter abandonado
o Médio Oriente à sua sorte.
Há agora esperança que uma
situação em bloqueio cruzado
possa evoluir. Com efeito, os
famosos e pouco frutíferos
Acordos de Oslo foram sempre
boicotados e armadilhados, nos
dois lados, pelos elementos mais
radicais, queforam excluídos
das negociações. Estes, sendo
minoritários, conseguiram
ser os redactores da Agenda e
neutralizar os “moderados”, que
sempre apelidaram de fraqueza
e rendição. Basicamente, o statu

zambezE
O n d e a n a ç ã o s e r e e nc o n t r a

Na realidade,
dadas as identidades, fortes e contrárias de israelitas
e palestinianos,
a paz só pode
firmar-se no dia
em que haja dois
Estados, Israel e
um Estado Palestiniano, independente e livre.
de limbo político-territorial que,
em última instância, depende
de um outro Estado que não
tem sido par ticularmente
benévolo nas suas relações.
Mas a situação actual é, a longo
prazo, insustentável. Dadas as
taxas demográficas de israelitas
e palestinianos, a população
actual do Estado de Israel –
9 milhões de habitantes, dos
quais sete milhões de Judeus e
dois milhões de Árabes – pode
vir gradualmente a alterar-
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quo de Oslo baseava-se numa
dupla interdição: Israel não fazia
a anexação dos territórios árabes
palestinianos, mas também a OLP
não avançava para a estatalidade.
M a s e s t a s o l u ç ã o, p o r
definição, era e é temporária.
Israel, com uma percentagem
da sua população que mantém
a m e m ór i a d o S h o a e d o
extermínio, não quer passar
por uma segunda e semelhante
provação. Os palestinianos estão
cansados de viver numa espécie

se na proporção.Ambos os
grupos querem preservar a
sua identidade, mas ambos
também quererão reforçá-la.
Assim como Israel cuidou de
ser uma casa de abrigo para as
comunidades judaicas da exUnião Soviética, mas também
da Etiópia, da Síria, do Yemen
e de outras comunidades
dispersas pela região, assim os
palestinianos quererão, pelas
regras do regresso, reforçar
o Estado independente que
vierem a constituir, com muitos
dos seus que, desde 1948 e à
mercê de derrotas e provações,
foram abandonando a sua terra.
Que esperar a médio e longo
prazo do Acordo (Abraham
Accords) fechado na terçafeira passada por Nathanayu,
Trump e os ministros dos
Negócios Estrangeiros dos
Emirados Árab es Unidos
( E AU ) e d o B a h r e i n ,
respectivamenteAbdullah bin
Zayed al-Nahyan e Khalid
bin Ahmed Al Khalifa?
Na verdade, uma parte essencial
da equação, os palestinianos, não
estava presente e logo no mesmo
dia do fecho dos Acordos, a
partir da Faixa de Gaza, radicais
palestinianos dispararam dois
rockets contra Israel, ferindo
dois civis. As áreas visadas
eram as cidades de Asholod
e Ashkelon, no sul do país.
O poder em Gaza está, desde
2007, sob o controlo do Hamas.
Críticos e críticas
Falando contra os Acordos
l o g o n o d i a s e g u i nt e , o
Presidente Hassan Rohani do
Irão censurou asperamente os
dirigentes árabes signatários,

acusando Israel de continuar
“a cometer todos os dias crimes
na Palestina”, ao mesmo tempo
que o ministro dos Estrangeiros
de Teerão classificava o acto de
Washington de “punhalada nas
costas” da causa palestiniana.
No Bahrein e nos Emiratos
surgiu alguma polémica entre
partidários e adversários dos
Acordos, reiterando que Israel
não pode esperar paz enquanto
ocupar território palestiniano.
Também nos Estados Unidos
há divisão e polémica quanto
ao valor e consequência destes
Acordos: os analistas David
Ignatius e Thomas Friedman
re ag iram favoravelmente,
mas já Paul Pillar do
NationalInterest não poupou
críticas a Trump e Netanyahu,
acusando-os de oportunismo,
manipulação e corrupção.
As divisões permaneceram
no terreno. Respondendo aos
rockets do Hamas, caças de
Israel bombardearam a Faixa
de Gaza, ao mesmo tempo
que nas áreas ocupadas se
organizaram manifestações
d e re pú d i o a o s a c ord o s .
Na re a l i d a d e, d a d a s a s
identidades, fortes e contrárias
de israelitas e palestinianos,
a paz só pode firmar-se no
dia em que haja dois Estados,
Israel e um Estado Palestiniano,
independente e livre.
A História ensina que
é mais fácil encontrar paz e
s eguranç a ent re E st ados,
mesmo inimigos à partida,
que entre um Estado e massas
humilhadas, fragmentadas
e incontroláveis, a quem a
tecnologia contemporânea dá
acesso a meios de destruição
muito significativos.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A astromancia

u i t o s
jornais,
revistas,
estações

radiofónicas e tele visivas
reservam nas suas edições um
espaço onde inserem artigos
relacionados com a futurologia,
isto é, o que acontecerá às
pessoas nesse dia, nessa
semana, ou num futuro breve ou
distante. Os títulos geralmente
usados nesses artigos são: “O
que dizem as Estrelas” ou “O
Horóscopo”. Neles informa-se
as pessoas sobre a sorte de cada
um, em função da sua data
de nascimento, baseando-se
em signos das constelações
dos astros, que são doze.
Há pessoas que
acreditam naquilo que tais
publicações escrevem, pois
compram-nas apenas para
lerem sobre o prognosticado nos
seus signos, ficando satisfeitos
qu an d o n e l e s e n c ont r am
informações que lhes agradam,
ou entristecidos quando as
informações são desagradáveis.
Há também quem não acredita
muito no que se prognostica,
mas lê na mesma, sem
contudo se deixar influenciar.
Gostaria aqui de
esclarecer o ponto de vista
isslâmico. O Isslam veio para
libertar as pessoas corporal e
espiritualmente das superstições,
falsidades, ilusões, fantasias e
ficções, seja qual for a forma
sob a qual se apresentem, e
para isso ligou as pessoas à
natureza e o sistema de Deus
na Sua criatura, ordenandolhes que O respeitem e O
considerem se quiserem alcançar
o bem-estar neste Mundo e
o êxito no Outro Mundo.
Portanto, o Isslam

condena todo o tipo de
superstição, bem como os autores
de tais práticas, não passam de
charlatães e exploradores. Em
qualquer sociedade sempre
existe uma camada vulnerável
à acção deste tipo de gente,
que se dedica à magia, seja ela
branca ou negra, à bruxaria,
à adivinhação e todo o tipo
de manifestação de aparente
conhecimento do oculto, como
a futurologia através dos astros,
demónios ou outras formas,
provenham elas do Oriente
ou do Ocidente, da África, da
África ou de onde quer que seja.
Ninguém é conhecedor
do oculto, excepto Deus. Por
isso, Ele ordena ao próprio
Profeta a anunciar que
ele não conhece o oculto:
“Dize: Eu mesmo não posso
lograr, para mim, mais benefício
nem mais prejuízo do que o
que for da vontade de Deus,
E se estivesse de posse do
incognoscível, aproveitar-me-ia
de muitos bens, e o infortúnio
jamais me açoitaria. Porém, não
sou mais do que um admoestador
e alvissareiro para os crentes”.
É por isso que Muhammad
(S.A.W.) foi atingido por muitos
dos males que atingiram outros
mortais. Se ele conhecesse o
oculto teria acumulado para
si todo o bem e nenhum mal
o teria atingido. Só Deus
Único é conhecedor do oculto.
O Profeta (S.A.W.) diz: “Não
serão aceites as orações (Swalaat)
de quem o prestidigitador, o
adivinho ou o bruxo, durante
quarenta dias, e ele passará
para o grupo dos descrentes”.
Os mágicos, os adivinhos
e os bruxos pertencem ao
mesmo grupo, pois todos eles
reivindicam conhecer o oculto
através dos demónios e dos astros.

Na histór i a do Homem
houve povos que acreditavam
em astros, bem como na sua

Ninguém é conhecedor do oculto,
excepto Deus. Por
isso, Ele ordena ao
próprio Profeta a
anunciar que ele
não conhece o oculto:
“Dize: Eu mesmo
não posso lograr,
para mim, mais
benefício nem mais
prejuízo do que o
que for da vontade de Deus, E se
estivesse de posse
do incognoscível,
aproveitar-me-ia de
muitos bens, e o infortúnio jamais me
açoitaria. Porém,
não sou mais do
que um admoestador e alvissareiro
para os crentes”.

influência nos acontecimentos
do Mundo, a tal ponto que os
associavam a Deus. De entre
esses povos, houve ainda os

que deixaram de adorar a
Deus passando a adorar astros.
A actual inclinação para
a astrologia não é mais do
qu e a re m i n i s c ê n c i a d o s
tempos em que as pessoas
adoravam astros, pois desses
tempos ficou a convicção de
que, o que acontece na vida
de cada um é influenciado,
positiva ou negativamente pelo
posicionamento dos astros
no firmamento. No conceito
dessas pessoas, a ascensão ou o
declínio na vida, a felicidade ou a
infortúnio, a alegria ou a tristeza,
a paz ou a guerra, a abundância
ou a carência, o sucesso ou
a adversidade, são resultado
dos movimentos dos astros.
O Isslam não só discorda em
absoluto desse tipo de crença
como a repudia, pois os astros
não passam de criaturas de Deus
neste Universo, colocados ao
serviço da Humanidade. Um
exemplo disso é que o Homem se
serve dos astros para se orientar.
Portanto, o recurso aos astros
para reivindicar o conhecimento
do oculto e da futurologia é
rejeitado no Isslam. Porém, não
há mal nenhum que se recorra
aos astros para a orientação
geográfica ou para qualquer
outro objectivo, baseado em
experiências científicas, o que
se enquadra no encorajamento
pelo Isslam para a procura do
saber e do conhecimento para
a melhoria da vida do Homem
na Terra. Aliás, nos primórdios
do ressurgimento do Isslam, os
muçulmanos de origem árabe
destacaram-se como pioneiros
na ciência do estudo dos astros.
A ideia de ligar a sorte das
pessoas e o que lhes irá acontecer,
com os astros, em função das
suas datas de nascimento,
é algo sem base e sem

fundamento algum no Isslam.
D e fac to, a pre va lência
deste fenómeno assim como
o s e u a l a s t r a m e n t o, e a
importância que os jornais,
revistas, estações radiofónicas
e televisivas lhe dispensam
re vel am-nos as s eguintes
realidades, deveras importantes:
1 - A existência de um
vazio mental, espiritual
e p s i c ol ó g i c o d e nt ro d as
pessoas no mundo actual.
E um vazio exige sempre
que seja preenchido, seja qual
for a forma. É por isso que
se costuma dizer que “Quem
não se ocupa com a verdade
será ocupado pela falsidade”.
2 - O aumento de preocupações,
inquietações, perturbações e a falta
de sossego e tranquilidade íntimas.
Estes dois factores são o
segredo da felicidade. E isto é um
assunto que envolve a todos no
Mundo, pois até mesmo os que
atingiram níveis mais altos de
estabilidade material vivem numa
tensão, stress e medo constantes.
3 - A conjugação do
v a z i o e d a p e r t u r b a ç ã o.
Na realidade, estes dois
factores resultam da falta de
algo muito importante na vida
de uma pessoa, bem como na
sua auto-determinação. E o
que está em falta, nada mais
é do que a fé, que é a fonte de
sossego e da tranquilidade.
Se as pessoas desenvolvessem
a fé convicta de que só Deus
conhece o oculto e ninguém sabe
o que irá acontecer amanhã e
que os magos, os adivinhos e
astrólogos, etc., são mentirosos
e charlatães, pois passam a vida
a enganar para obter dinheiro
fácil, este falso mercado não
prosperaria, nem encontraria
entre os muçulmanos gente para
escrever e ler sobre astromancia.
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Sobre o ambiente rodoviário

As lacunas ou a falta de clarificação
da nossa legislação rodoviária

E

xistem muitos casos,
na nossa legislação,
que não estão bem
clarificados. Um
desses exemplos
tem a ver com o tipo de
licença de condução que deve
ser exigido aos condutores de
motociclos quando exercem
uma actividade profissional.
São muitas as pessoas ou
empresas que nos contactam
para saber que habilitação
de condução devem exigir
ao motorista de motociclo
que pretendem contratar.
Comecemos pelos motociclos
triciclos, vulgarmente designados
p or “t xop e l a s”. O a c tu a l
Regulamento de Transporte em
Automóveis (RTA), que estabelece
normas para o transporte público,
não inclui os motociclos, uma vez
que estes a partir do ano de 2011,
quando entrou em vigor o actual
Código da Estrada, deixaram

de ser considerados veículos
automóveis. Portanto, neste
regulamento que está a vigorar
deixou de estar definido que carta
de condução deve ser exigida a um
motorista de motociclo triciclo,
que presta serviço público, tal
como acontece com os outros
condutores de veículos usados
no transporte público (Atº124).
No entanto, estes motociclos
triciclos são usados para prestar
um trabalho de transporte público
de passageiros idêntico aos táxis,
cujos motoristas devem ter carta
profissional e de serviços públicos.
Esta situação não se colocava no
antigo RTA publicado no ano
de 2009, porque nessa altura
os motociclos com cilindrada
superior a 50 centímetros
cúbicos eram classificados como
automóveis. Com base nesta
omissão do actual RTA, deve-se
recorrer ao Código da Estrada
(Artº88) que determina que, quem

exerce actividade de motorista
ou conduz veículo que presta
serviço remunerado deve ter
carta de condutor profissional. O
problema surge quando se trata
de um motorista de motociclo de
duas rodas, uma vez que embora
faça o transporte de passageiros
remunerado, como acontece em
Nampula e Nacala, não lhe é
exigida uma carta de condução
de motorista profissional, o que
contraria o referido Artº88 do
Código da Estrada. Porém, temos
a situação dos motociclos de
duas rodas, cujos motoristas
são contratados pelas empresas
para fazer entregas de produtos
(delivery) aos seus clientes,
prestando serviço remunerado,
e a estes já lhes é exigida uma
carta de condução profissional.
São estas as situações que a nossa
legislação deveria deixar bem
clarificadas, de modo a que os
agentes de fiscalização, as empresas

interessadas e os cidadãos ficassem
bem esclarecidos, eliminando esta
ambiguidade de interpretação da
legislação e até de tratamentos
diferenciados por parte da
Polícia em casos idênticos.
Às vezes, parece-nos que
as autoridades têm receio de
tomar certas decisões, temendo
uma revolta ou outro tipo de
manifestação de desagrado por
parte dos visados. Por outro
lado, existe o sentimento de
apreensão por parte do Governo,
que é de orientação partidária,
quando se trata de poder perder
votos aquando das eleições. Na
verdade, passar a exigir a todos
os motociclistas, principalmente
em Nampula e Nacala, que
se matriculem nas escolas de
condução, para tirar uma carta
de motorista profissional, não
será uma tarefa simples de ser
implementada. Por esta razão
vai-se protelando a tomada de

decisão para um dia que nunca
chega. Talvez não fosse má ideia
estabelecer-se um prazo, por
exemplo de um ano, para que
estes motoristas de motociclos,
que prestam serviço remunerado,
tratem de adquirir uma carta de
motorista profissional, dando-lhes
assim tempo de se prepararem para
esta exigência que posteriormente
iria ser implementada. É grande
a taxa de sinistralidade verificada
em Nampula e Nacala envolvendo
condutores de motociclos de
duas rodas, uma vez que, não
estando devidamente encartados
para prestar um serviço público
de transporte, desconhecem
muitas regras que devem
respeitar, pondo em perigo a
saúde e a vida deles próprios,
dos seus passageiros e ainda de
outros utentes da via pública.
*DIRECTOR DA
ESCLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL
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Editorial

18 anos de combate!
A

qui trava-se um combate. É duro, mas temos que vencer”. Foi Samora Machel quem disse isso, em 1977, em Cuba.
Samora falava para um grupo de moçambicanos. Estava a adverti-los das dificuldades que ali enfrentariam, e estava a muni-los da necessária orientação para não desfalecerem perante tais dificuldades. Desde que ouvimos semelhante declaração, na
década de 70, nunca mais dela nos divorciámos, porque em parte alguma conseguimos ler outra frase que superasse tal sabedoria samoriana para encorajar cidadãos empreendedores a vencer obstáculos e dificuldades na vida. Não é a primeira vez que
a usamos em jornais. Já o fizemos várias vezes. Sentimos
que é a melhor expressão para resumir o que se passa no nosso País. A frase samoriana nunca foi mais actual do que agora. É que
aqui, em Moçambique, trava-se um combate. Ele é duro, mas nós temos que vencer. Trata-se do combate pela afirmação e reafirmação
da nossa identidade moçambicana, do nosso orgulho por este País que nos pertence por direito natural. Nunca houve um momento tão
conturbado como este na nossa questão nacional. Nunca vimos tantos interesses estranhos à pátria a tentarem abocanhar o pouco que
ainda resta do País, como estamos a testemunhar neste momento. Nunca foi tão preciso como agora defendermos a pátria dos interesses
ocultos sempre trazidos com diversos tipos de disfarce. Nunca foi tão importante como agora a clareza nos objectivos, o posicionamento
claro perante questões concretas.
Este não é o momento certo para se ter dúvidas. Este não é o momento certo para se perguntar de que lado é que vamos ficar. Este não
é o momento certo para se tolerar oportunismos e práticas que humilham a nacionalidade e a identidade moçambicanas. Este é o momento
de acção, uma acção vigorosa, mas com os pés bem assentes aqui na terra moçambicana.
Este é o momento certo para se dizer que, no turbilhão vertiginoso de interesses e de agendas em conflito, nós ficamos do lado do
povo moçambicano e apostamos em dar a nossa singela contribuição para a sua promoção e protagonismo. Por isso criámos este jornal,
produto de apoios e contribuições materiais provenientes de diversos quadrantes do público que estava a sentir a falta da nossa voz no
panorama nacional de ideias.
Por isso, escolhemos o 25 de Setembro como o dia do lançamento deste projecto. É que queremos entrar na luta pela porta da frente.
Queremo-nos identificar inequívoca e claramente com os objectivos da luta de libertação nacional, iniciada há 54 anos. Estamos cientes
de que a Independência conquistada em 1975 é uma importante base para obtermos a independência real, tanto do ponto de vista político,
como económico e cultural.
O País não se pode considerar independente enquanto o essencial dos seus cidadãos se sentir excluído do sistema económico fundamental, isto é, não existe independência real enquanto os moçambicanos não tiverem o necessário protagonismo no essencial da economia
nacional, no essencial da política nacional e no essencial da cultura nacional.
Os moçambicanos não podem passar a vida a serem chamados de “descapitalizados”, “inexperientes”, “pára-quedistas”, “empresariado
incipiente”, isto é, os moçambicanos não podem passar a vida inteira a serem espectadores, mais ou menos engraçados, de aventureiros
que chegam aqui “com duas cantigas” e se tornam ricos empresários com apelido de “investidores”.
Por outro lado, o País não pode enganar-se a si próprio a pensar que se está a desenvolver porque recebe ajuda externa. Ajuda externa,
já o dissemos, é uma boa coisa para nos mantermos onde estamos, mas é coisa que não promove o desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável do País há-de provir de políticas inteligentes e realistas gizadas para combinar a promoção do investimento nacional com o investimento estrangeiro, tendo como pano de fundo a priorização e inclusão do cidadão moçambicano no
processo fundamental de mudanças no seu País. O protagonista principal tem de ser o cidadão moçambicano, se o objectivo é desenvolver Moçambique através dos moçambicanos. O País tem idade suficiente para pensar seriamente numa estratégia realista e inclusiva
de desenvolvimento. O País tem idade suficiente para concluir que os donativos e ajudas são importantes, mas não são essenciais para a
promoção do desenvolvimento sustentável. O País tem idade suficiente para ver que com os actuais índices de corrupção não é possível
promover-se um desenvolvimento que beneficie o povo. É que a corrupção deve ser encarada como um dos inimigos principais do desenvolvimento de Moçambique, como um entrave fundamental do almejado protagonismo dos moçambicanos nas esferas económicas,
sociais e culturais do seu País! Não podemos aceitar continuarmos a ser conhecidos como um dos países onde a corrupção é epidémica e
fonte principal da alimentação do crime organizado. Não podemos aceitar continuarmos a ser um País esquisito em que abunda o crime,
mas não há criminosos, há roubos, mas não há ladrões, há corrupção, mas não se conhecem os corruptos.
Por isso estamos aqui para continuar a levantar a nossa voz como forma de participarmos na construção de um Moçambique melhor,
um Moçambique em que os moçambicanos sejam protagonistas principais do seu destino. Tal como antes, seremos críticos para connosco
mesmos e estaremos sempre abertos à participação e às contribuições dos nossos queridos leitores.
Bem-haja o povo moçambicano que recusou de forma enérgica as tentativas de nos silenciarem.
Aqui estamos, de novo e para sempre! 17 anos é obra!
Editorial assinado por Salomão Moyana na edição primeira do ZAMBEZE.

10 |

| nacional |

zambeze

Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020

Em Inhambane

Governo vai reabilitar monumentos

Fernado Lopes
O Governo de Inhambane manifestou, recentemente, o interesse de reabilitar parte dos monumentos ali existentes. A província de Inhambane possui, entre outras
atracções turísticas, belas praias, gente com boa hospitalidade, uma densidade cultural rica, destacando-se a existência de locais culturais que asseguram a memória de um
povo, bem como o legado histórico das suas conquistas.

D

aniel Chapo,
governador de
Inhambane,
assume que
o seu Executivo está a envidar esforços de
modo a tornar realidade a execução das obras de restauração
e reabilitação dos monumentos
localizados nas praias do Tofo,
Tofinho, Barra e a Marginal localizada na cidade de Vilankulo.
Paralelamente a esta iniciativa, no distrito de Murrombene
está a ser erguido um memorial
de Eduardo Chivambo Mondlane,
arquitecto da Unidade Nacional.
Ernesto Beula, arquivista de
profissão, em contacto com o nosso
jornal, lembrou que próximo à ponte-cais da cidade de Inhambane
existe o pórtico, local onde entre
os anos 1910 e 1922 os escravos eram concentrados e posteriormente deportados, mas neste
momento o edifício encontra-se
quase em estado de abandono.

49 quilómetros de estrada asfaltada e inaugurada recentemente
pelo Presidente da República,
circulam viaturas de caixa aberta
sem qualquer segurança para os
passageiros, que diariamente promovem trocas comerciais entre
as duas regiões que ciclicamente
são afectadas pelas calamidades
naturais que causam fome no
seio dos agregados familiares.

pilhada com bagagem, animais
de pequeno porte e passageiros.
Quem pretenda viajar com

meiros não permitem o funcionamento de autocarros alegando
que aquela via está sob sua responsabilidade, facto que inquieta
em grande medida os passageiros que não são culpados pelo
“braço-de-ferro” que opõe ambas as partes, num conflito que
se arrasta há mais de dois anos.
Só no troço entre as duas regiões circulam, diariamente, cerca
de 10 carrinhas de caixa aberta, e
quem pretende viajar de Homoíne a Panda é obrigado a permanecer cerca de duas a três horas
de tempo até a viatura ficar em-

alguma comodidade, este deve
tomar um autocarro directo
a partir da cidade da Maxixe para Panda ou vice-versa.
Uma tentativa de ouvir o representante dos transportadores
públicos no distrito de Homoíne,
onde está sediada a delegação da
associação, resultou num fracasso,
dado que o escritório permanece
constantemente encerrado, mas,
enquanto isso, vão decorrendo
certos desmandos sob o olhar impávido das autoridades sanitárias,
bem como da Polícia de Trânsito que faz a fiscalização na via.

Comercial

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)
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

Utentes de transportes públicos
não usam máscara
Os utentes dos transportes públicos no troço que liga os distritos
de Panda e Homoíne não usam
máscaras de protecção contra a
pandemia da Covid-19, nem tem o
hábito de higienização das mãos.
Naquela rodovia, com cerca de

dia pós dia se fazem à via à procura de sustento para as suas famílias que residem nos dois distritos da província de Inhambane.
Entretanto, um dos transportadores públicos que opera no
referido troço e que pediu o
anonimato disse que existe riva-

lidade entre os proprietários das
viaturas de caixa aberta e donos
das mini-buses, sendo que os pri-

Matias Isaías, utente da via
há cerca de 16 anos, disse que
a exposição à Covid-19 nos transportes públicos, vulgo “my love”,
preocupa não só a ele como também a todos os passageiros que

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

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

Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020

| nacional |

zambeze

| 11

Transporte público

Problema sério a par da covid 19!
mente e muitos cidadãos moçambicanos encontram-se vulneráveis,
mas, mesmo assim, os motoristas
afirmam que violam as medidas de
prevenção, por um lado, por não
conseguirem impedir as pessoas de
entrar no carro, e, por outro, para
conseguir fechar a meta (receita).
Este é o caso de um transportador que pediu o anonimato, mas será
tratado por Fernando, que faz a rota
Baixa-Albasine. “Somos obrigados
a suprir diariamente todas as necessidades do carro como combustível,
bilhetes e ainda a receita, por isso
muitas vezes carregamos muitos
passageiros e quando a Polícia nos

Benilde Manjaze
Centenas de pessoas residentes na capital e província de
Maputo enfrentam dificuldades para se deslocarem das suas
zonas de residência aos mais variados destinos de jornada, principalmente nas horas de ponta. E o caso não é para
menos, pois nesta lufa-lufa a Covid-19, também espreita.

A

falta de transporte
constitui dor de
cabeça para
muitos cidadãos, sobretudo na cidade-capital,
e já faz parte da rotina diária de
muitas pessoas levar cerca de uma
hora ou mais na paragem à espera do vulgo chapa, porque de
transporte público nem se fala.
Com o aumento drástico dos
casos da Covid-19 no país, este cenário tem vindo a agravar-se. Jonas
Tivane, residente em Mukhatine, no
Município da Matola, afirma que “é
muito complicado apanhar chapa e,
para tal, tenho que enfrentar vários
problemas, ficar muito tempo na fila
e ainda lutar para conseguir entrar
no transporte porque somos muitos
e o número de viaturas não é suficiente para responder a demanda”.
O limite de lotação nos veículos acentua cada vez mais a falta
de transporte e coloca em risco a
saúde dos utentes. Segundo Tivane, o actual cenário vivido nos
transportes é triste, “não se observam as medidas de prevenção,
principalmente por parte dos motoristas porque não se preocupam
com a saúde dos seus passageiros, mas sim em fazer dinheiro”.
A fonte lança um grito de socorro ao sector dos transportes e ao Governo, para resolver esta situação de
modo a evitar possíveis contágios.
Marcela Matsinhe, residente no
bairro do Fomento, diz que infelizmente a falta de transporte é notável
nas horas de ponta, pois, neste momento, é possível verificar o elevado
número de pessoas nas paragens à
espera do chapa, havendo a necessidade de se minimizar esta situação.
Entretanto, a longa espera nas
paragens pode contribuir para o aumento de casos da Covid-19 devido
a não observância das medidas de

prevenção por parte dos cidadãos,
que não cumprem com o distanciamento social. “A minha preocupação é chegar à casa e ver os
meus filhos, por isso muitas vezes
torna-se difícil respeitar algumas
medidas de prevenção anunciadas”, salienta Marcela, acrescentando que o transporte pode ser
o principal meio de transmissão
da Covid-19 por não permitir que
haja o distanciamento social recomendado para evitar possíveis
contágios, apesar da redução do
número de passageiros nas viaturas.
Mesmo cientes do risco que
correm, vários utentes afirmam
que é difícil acatar com todas as
medidas de prevenção da doença
devido à escassez de transporte na
capital e na província de Maputo.
“Muitos autocarros circulam
superlotados, principalmente nas
horas de ponta, e neste momento
é quase impossível cumprir com
as medidas de prevenção. Com a
redução do número de passageiros
nos transportes, devido à eclosão
do novo coronavírus, os motoristas registam quedas nas receitas
e optam por práticas ilícitas”, diz
João Maússe, nome fictício de um
motorista da rota Zimpeto-Baixa.
“São tantas pessoas preocupadas
em regressar à casa, mas o limite
que nos foi dado não permite carregar mais de setenta passageiros,
e trabalhando assim não conseguimos responder à procura e muito
menos fechar a receita”, acrescenta.
Apesar das medidas implementadas para evitar a propagação da
doença, Maússe afirma que para
cobrir a receita exigida pelo patrão
ultrapassa o limite de 70 passageiros, transgredindo deste modo
uma das medidas de prevenção.
A situação dos transportes é crítica, sendo que os casos da Covid-19
tendem a aumentar exponencial-

encontra autua. A empresa não se
responsabiliza por estes actos, mas
nós não somos culpados por isso”.
Fernando disse ainda que
mesmo antes do surgimento da
Covid-19 dificilmente conseguia
fazer a receita exigida pela empresa, e com isto a situação ficou cada vez mais complicada.
Segundo ele, se o limite de
passageiros nas viaturas for apenas
de 70 pessoas não há como cobrir
a receita e, quanto às medidas de
prevenção, diz que em cada viagem faz a desinfecção do carro.
“A falta de transporte em
Maputo é lamentável”, conta An-

tónio Langa, motorista há cerca
de cinco anos, acrescentando que
“com as restrições nos transportes
as paragens ficam cheias e não há
manobras para carregar o número exacto, sempre se ultrapassa o
limite e quando nos deparamos
com a Polícia somos arrancados as cartas e aplicados multas”.
Questionado sobre as dificuldades que tem enfrentado diariamente, Langa, assim como tantos outros
motoristas, dizem ser ainda desafiador cumprir com todas as recomendações anunciadas diariamente
pelo Ministério da Saúde, principalmente o distanciamento social.

No Município da Matola

Semi-colectivos de Muhalazi violam
regras de distanciamento social
Marcos Moiana
A maioria dos transportadores semi-colectivos da via Zimpeto-Muhalazi, entre outros bairros, viola as regras emanadas em tempos da Covid-19, obrigando os passageiros a sentar
quatro pessoas, em violação à orientação para três passageiros.

T

rata-se de uma situação condenada
pelos munícipes
da Matola, que
clamam pela intervenção das autoridades municipais.
“Obrigam-nos a fazer ligações
sem necessidade, pois, além de carregar de Muhalazi a Zimpeto eles
terminam na Primeira Rotunda, um
terminal clandestino, e somos obrigados a pagar 20 meticais”, disse
Alfredo Baptista, acrescentando
que outros transportadores saem da
terminal com os passageiros sentados, mas um pouco depois da terminal carregam acima da lotação.
“Chegados na Primeira Rotunda mandam descer todos os
passageiros que se encontram de
pé, continuando para o Terminal
do Zimpeto com um número de 3
passageiros por cada assento. No
Zimpeto, saem com o número decretado no período de emergência
mas, chegado à Primeira Rotunda,
o cenário muda, carregando acima da lotação, alegando que da
rotunda para Muhalazi não existe
posto de fiscalização”, acrescentou.
António Machava, residente
em Muhalazi, disse que a culpa é
do Conselho Municipal da Matola por falta de rigor e fiscalização
na área dos transportes, pois não
se justifica abrir um terminal clandestino numa zona movimentada
sem o conhecimento do município.
“O que me espanta é haver
agentes da Associação dos Trans-

portes de Muhalazi a organizar
filas de passageiros num terminal
clandestino, a facilitar o carrega-

mento dos transportes em número
de quatro passageiros, para além
dos três estipulados por Lei nesta
época do Estado de emergência,
contribuindo para a propagação
da Covid-19 nas comunidades.
“Peço para que o nosso Estado
ajude a neutralizar todos os terminais clandestinos criados pelos chapeiros para o sofrimento dos munícipes. Quando é tempo de votos
todos votamos, portanto o Estado
deve contribuir no bem-estar dos
seus munícipes e deixar o espírito
do deixa-andar, pois estamos cansados de tanto sofrimento”, disse.
“Noutras vias carrega-se
três passageiros por cada assento. Só para ver, de Muhalazi a Zimpeto foram estipulados
12 meticais. Porquê nós temos
que pagar ligações?”, questiona.

Entretanto, os transportadores daquela rota alegam a má
actuação da Polícia Municipal
na via pública contra os transportadores, a extorsão e aplicação de multas desnecessárias.
“Com esse novo modelo de
três passageiros por cada assento
nós dos mini-bus saímos prejudicados com o encurtamento de rotas

e não conseguimos cobrir a receita
diária, mas como ficar em casa não
é solução queremos trabalhar para
o sustento das nossas famílias. Da
Primeira Rotunda até à terminal de
Muhalazi não há tanta complicação
por parte da fiscalização policial,
conseguimos carregar quatro passageiros por assento, mas poucos
minutos depois descarregamos.
A cerca da pandemia, sabemos
que está a vitimar o mundo inteiro, portanto, o Governo deve determinar normas para todos, sem
excepção, porque os transportadores dos autocarros, para além dos
passageiros sentados, também carregam algumas pessoas de pé. O
Governo deve criar uma estratégia
e sustentabilidade a todos os níveis
para todos os transportadores semi-colectivos de passageiros”, afirma.
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Carta aberta à Ministra da Educaç
Alex Shandú
Excelência,
É verdade que não dispõe de tempo para ler este tipo de
cartas, mas alguém junto ao seu gabinete fará chegar o essencial do seu conteúdo, cujo objectivo único é denunciar esquemas corruptos que avassalam o sector da Educação e Desenvolvimento Humano na província de Inhambane, particularmente
nas escolas da cidade da Maxixe.

S

enhora Ministra, é
do
conhecimento
comum que o sector da Educação na
cidade da Maxixe
vive os piores momentos da
sua história, no que à corrupção
respeita, sob o olhar cúmplice das entidades que tutelam o
sector a nível provincial, nomeadamente a Direcção Provincial
de Desenvolvimento/ Inspecção Provincial que nada fazem
para conter tais desmandos.
Excelência, os aludidos esquemas partem desde a venda de
vagas para o exercício da docência, viciação de notas trimestrais
e anuais dos alunos, até à emissão de certificados falsos. Todas
estas práticas são do conhecimento da directora provincial da
Educação, Palmira Palma Pinto,
e do Inspector-Chefe provincial,
Aurélio Américo. Estes dois
dirigentes por estarem comprometidos com os corruptos nada
fazem para contornar o cenário.
A título de exemplo, em
2016, Pedro Teresa Sitoe, ex-director da ESG 29 de Setembro da Maxixe, tida em certos

familiares e amigos, com destaque para uma tal de Vanessa,
sua concubina. Embora provada a irregularidade, o inspector
Aurélio Américo, recorrendo
a dotes courruptos, fez de tudo
para abafar o caso, ordenando a
transferência de todos os docentes que despoletaram o assunto.
Senhora Ministra, os escândalos não terminam por aqui. O
comércio de certificados da 12ª.
classe entre os anos de 2015 e
2019 é protagonizado pela direcção da ESG 29 de Setembro da
Maxixe, sob protecção da Inspecção Provincial da Educação,
através do inspector Paulo Vasco Massango. Este senhor é sobejamente conhecido no campo
da corrupção, sendo o inspector
mais corrupto da província, ficando atrás do Inspector-Chefe!
Excelência, foi Paulo Vasco
Massango que tentou inviabilizar a investigação do caso de
venda de certificados de habilitações literárias na ESG 29 de Setembro da Maxixe, em colaboração com Eurico João Muando,
director distrital da Educação.
Estes dois indivíduos são noci-

de um certificado a favor de
Adérita Jacinto Sevene. Neste
caso ninguém foi sancionado.
Massango interferiu no
processo disciplinar contra

círculos de opinião como sendo
um “dumba-nengue” em virtude
dos altos índices de corrupção,
viciou pautas em benefício de

vos ao sector. Sobre este assunto, Paulo Vasco Massango inviabilizou a investigação da fraude
que culminou com a emissão

Felisberto Eduardo Jonasse,
um cadastrado perigoso em
matéria de fraude académica.
Senhora Ministra, a situação

não está para menos! Existem os
chamados “Bate-Mesas”. Esta
prática consiste numa gestão
criminosa do trabalho docente,
abrindo espaço para a distribuição fraudulenta de horários aos
professores, por exemplo, no
mesmo grupo de disciplina pode
haver professores com mais de
10 horas extraordinárias sem
que outros completem a carga
horária obrigatória. Esta prática
é muito frequente nas escolas secundárias da Maxixe, com destaque para a ESG 29 de Setembro,
onde os horários são vendidos!
Outra fonte de remuneração ilícita é o desporto escolar,
isto é, os gestores das escolas
distribuem 10 horas a docentes que não treinam equipa nenhuma. O caso mais gritante
é da ESG 29 de Setembro que
paga 10 tempos a um docente
por treinar uma equipa particular. Melhor dizendo: treina
crianças contra o pagamento de
uma taxa mensal pelos pais e/
ou encarregados de educação.
Em resumo: usa instalações do
Estado para negócios pessoais.
Neste estabelecimento de
ensino é cobrada ao aluno uma
taxa de 50 meticais como quota
do suposto clube escolar, mas
ninguém sabe do destino desse

dinheiro, uma vez que em nada
beneficia ao aluno, muito menos
ao desporto escolar. Informações disponíveis apontam que
o clube escolar foi uma das formas encontradas pela direcção
de Pedro Teresa Sitoe e lacaios
para extorsão dos alunos. Por
isso, apela-se a V. Excia para que
mande investigar este roubo.
Senhora Ministra, até hoje
a directora provincial da Educação, Palmira Palma Pinto, recusa-se a esclarecer e sancionar
os responsáveis pela emissão
de certificados falsos, embora
sejam conhecidos. Esta atitude
da dirigente mostra claramente
que tem conhecimento destes
esquemas e está envolvida ou no
mínimo procura proteger algumas pessoas próximas. Veja que
todas certidões de halitações
falsas foram conferidas e assinadas por Pedro Teresa Sitoe
e Felisberto Eduardo Jonasse,
director e director-adjunto escolar, respectivamente. Destes,
nenhum foi responsabilizado
administrativamente. Ademais,
Felisberto Eduardo Jonasse é
reincidente, ou seja, em 2003
esteve envolvido num esquema
que culminou com a aprovação
fraudulenta de cerca de 100 alunos da 10ª classe. Teve um pro-
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cesso disciplinar e uma pena de
despromoção, e desta vez a falsificação de documentos. E como
se não bastasse, teve como bónus
especial a reforma antecipada!
Que vergonha, Senhora Ministra!
Excelência, na ESG 29 de Setembro há dezenas de pautas de
2017 assinadas apenas pelo director da escola, o que denuncia
a viciação de notas. Estas foram
descobertas há cerca de duas semanas. A direcção da escola, sob
orientação de Eurico João Muando, director do SDEJT e da Inspecção Provincial, está a obrigar
os docentes a assinarem as pautas,
sabendo que as mesmas foram
forjadas. E as pautas assinadas
pelos professores nos conselhos
de avaliação e de exame onde estão? Porque é que um professor
deve ser obrigado a assinar uma
pauta depois de três anos? A resposta é simples, Senhora Ministra! Os gestores da Educação nesta parcela do país são corruptos.
Viciaram pautas para alimentar o
comércio de certificados de habilitações literárias. Este negócio
tem ramificações bastante complexas por envolver diversos segmentos, nomeadamente direcções
de escola, direcção do SDEJT e
inspecção e dirigentes políticos.
Nesta escola há um outro caso

que a Inspecção Provincial está a
esconder, relacionado com a reperação de carteiras com o fundo de
Apoio Directo às Escolas (ADE)
sem cuncurso público. Esta actividade foi executada pelos alunos para efeitos de avaliação na
disciplina de Educação Visual,
no entanto, houve facturação
da actividade como se tivessem
contratado um serviço por ajuste
directo. A Inspecção Provincial
da Educação tem conhecimento
disso, mas não age. Informações
de fontes seguras indicam que os
inspectores aceitaram suborno.
Senhora Ministra, no capítulo
de esquemas na contratação/afectação de professores e na execução dos actos administrativos
encontram-se os senhores Eurico
João Muando e Ermelinda Vicente Macuácua Chiúre, director do
SDEJT e chefe da Repartição dos
Recursos Humanos. Estes dois
são tidos como a causa de todos os
males que assolam o sector, isto é,
comercializam vagas a preços que
variam entre 40 e 70 mil meticais.
O escândalo mais recente
aconteceu em Março passado
com a contratação fraudulenta de
três docentes, ou seja, sem concurso público. Destes destaca-se
Gulamo Ibraimo, proveniente da
cidade da Beira e afecto à ESG
29 de Setembro. Ninguém sabe
como foi tramitado o seu contrato.
Para ludibriar a opinião pública,
Ermelinda e Eurico introduziram
o nome de Gulamo numa pauta
de um concurso antigo, ou seja,
de 2018, mas este indivíduo não
participou de nenhum concurso.
Para além do caso retromencionado, há outros dois docentes
contratados irregularmente pelos
mafiosos Eurico e Ermelinda.
Trata-se de dois docentes contratados no mesmo período que Gulamo e afectos às ESG de Chambone e 1º de Maio de Chicuque.
Ademais, Gulamo Ibraimo foi
contratado como docente de N3
em Março do ano em curso, mas
em Agosto passado mudou de carreira para docente de N1, quando
em condições normais a vigência
de um contrato é de dois anos e
um professor contratado não pode
mudar de carreira, no entanto, há
docentes efectivos que tentam
mudar de carreira há três anos!
Excelência, as escolas da cidade da Maxixe não dispõem de
corpo docente consistente devido a movimentações constantes.
Neste ponto do país, um docente
pode ser movimentado mais do
que duas vezes no mesmo ano lectivo, o que constitui uma irregularidade, ou seja, um funcionário só
pode ser movimentado depois de
dois anos. As transferências são

feitas segundo as vontades pessoais de Eurico João Muando e
Ermelinda Vicente Macuácua
Chiúre, director do SDEJT e
chefe da Repartição dos Recursos Humanos, respectivamente. A gestão dos recursos
humanos na Maxixe é um caos,
tudo depende dos apetites pessoais destes dois indivíduos.
Estas práticas são incentivadas pela própria directora
provincial da Educação, Palmira Palma Pinto. Numa reunião que orientou no dia 24 de
Janeiro de 2019, na sala dos
professores da ESG 29 de Setembro, esta ameaçou transferir
todo o professor que denunciar
actos de corrupção no sector da
Educação. O posicionamento
desta dirigente fortaleceu mais
a prática fraudulenta. Como se
não bastasse, numa entrevista
à Rádio Moçambique, Palmira
Palma Pinto prometeu perseguir todo o funcionário honesto, ou seja, que não corrobore
com os corruptos! É o que está
a acontecer hoje em Inhamba-

ne. Há muita perseguição, professores efectivos sem horários
desde Março passado. O exemplo vivo é de uma professora de
História que foi retirada o horário na ESG 29 de Setembro pelo
director do SDEJT da Maxixe,
em Março, sem motivo aparente e até hoje não tem afectação.
A acção maligna de Palmira
Palma Pinto não se resume apenas às escolas. Esta estende-se à
própria direcção provincial. Ela
aproveitou-se da descentralização para escangalhar o sector.
O ambiente naquela direcção é
fúnebre devido a má actuação
da directora que transfere funcionários sem nenhum critério.
A arrogância e prepotência é o
que caracteriza esta senhora. É
ela que está a inviabilizar a tramitação de um processo contra
uma chefe de departamento
que desviou fundos, no âmbito
dos Jogos Desportivos Escolares de Gaza. O processo está
estagnado devido à interferência desta directora prepotente.
Ano passado (2019), o De-

partamento da Direcção Pedagógica (DDP) vazou guias
de correcção de testes trimestrais referentes ao fim do segundo trimestre, que por sinal
foram elaboradas sob coordenação da Direcção Provincial
da Educação. Este caso foi
denunciado, mas os autores
deste esquema fraudulento
não foram responsabilizados.
Senhora Ministra, num
passado recente decretou tolerância zero à corrupção. Neste
contexto, é momento de fazer
uma limpeza no sector da Educação na Maxixe. Com o tipo
de gestores e inspectores que
se tem não será possível haver
melhoria na qualidade de ensino. A corrupção na Maxixe é
extrema, com o suporte moral
da Inspecção Provincial. Assim
sendo, Excelência, é imperioso
proceder a uma remodelação
de vulto na Educação, particularmente na Inspecção Provincial. A Inspecção está viciada, ou seja, é o aliado mais
forte da corrupção na Maxixe.

Associação Cultural Muenda ajuda
famílias desfavorecidas na Manhiça
A Associação Cultural
Muenda, também conhecida
por Muend’Arte, escalou no
último sábado (19 de Setembro) o Distrito Municipal da
Manhiça, província de Maputo, para mais uma jornada de
acção social com o objectivo
de doar kits alimentares e material de prevenção à Covid-19.
O kit composto por farinha de milho, feijão, máscaras
e sabão, é resultado da contribuição dos membros daquela
associação, bem como de alguns parceiros que se juntaram
à Muend’Arte no combate à
pademia viral que actualmente afecta o país e o mundo.
A actividade teve lugar
na localidade de Magaba,
que dista cerca de 13 quilómetros da Vila da Manhiça
e contou com a presença do
presidente daquela autarquia,
Luís Munguambe, e sua delegação, bem como membros
da associação, sob liderança da presidente da direcção
executiva da agremiação,
Tatiana Napido Gonçalves.
A iniciativa enquadra-se nos esforços do Governo para travar a propagação do inimigo invisível e
do seu impacto sócio-eco-

nómico nas comunidades.
Na ocasião, o presidente do município, Luís
Munguambe, agradeceu o
gesto da Muend`Arte e encorajou a agremiação a
continuar a ajudar mais e
mais aos necessitados, sobreteudo nesta época difícil.
“São raros os jovens que
se interessam pelas causas
sociais, que usam o seu tempo fazendo o bem e ajudando
aqueles que precisam, é realmente uma atitude nobre e merece nossos aplausos”, disse.
De acordo com o edil da
Manhiça, o apoio é muito bem

vindo e oportuno, numa altura
em que muitas famílias ficaram afectadas económica e socialmente, devido à Covid-19.
Munguambe acrescentou
ainda que a parceria entre o
município e a Muend’Arte tem
um futuro promissor, visto que
estão na mesa diversas iniciativas e actividdades conjuntas.
Por seu turno, a presidente
da Associação Cultural Muenda, Tatiana Gonçalves, agradeceu a edilidade pela abertura e
colaboração e mostrou a disponibilidadde da agremiação
em desenvolver mais acções
e actividades semelhantes ou
de outra natureza que beneficiem os munícipes naquela
autarquia. Gonçalves afirmou
ainda que a doação feita pela
Muenda’Arte é uma desmonstração de carinho e vem do
coração de todos os membros.
Entretanto, os beneficiários mostraram-se satisfeitos
pelo apoio e agradeceram o
gesto da associação, tendo
uma das beneficiárias, Teresa
Machava, demonstrado a sua
satisfação e gratidão por ser
uma das contempladas. Cantou, dançou e gritou “obrigado, de onde foi tirado que seja
acrescentado mais por Deus”.
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Não se pode celebrar o 25 de Setembro
só com glórias do passado
Algumas individualistas da praça consideram que não se
pode festejar o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) olhando somente para o triunfo sobre o
colonialismo português. Segundo defendem, actualmente o
nosso país é alvo de ataques internos e externos, num cenário
em que não se sabe quem é polícia e quem é ladrão.

D

e
acordo
com a jovem
activista social
Francisca de
Noronha, a reforma nas Forças
de Defesa e Segurança (FDS)
deverá ditar se vencemos
ou não o terrorismo no país.
“A minha visão sobre as
FDS é de uma força jovem
ao serviço da Nação e não de
um exército remoto de ordens
superiores, ao serviço de um
clube de amigos que faz das
FDS um clube de negócios.
Os milhares de jovens e mulheres que servem as FDS estão frustrados e saturados; o
salário é mísero, sem incentivos, aliado às condições paupérrimas em que trabalham, o
que concorre para que várias
vezes a soberania do Estado
seja questionada, sobre afinal onde estão os tomadores de decisão e qual é o seu

papel”, afirma De Noronha.
Há que repensar o SISE
Para a activista social, dentre vários desafios que as FDS
enfrentam nota-se a partir dos
Serviços de Segurança do Estado (SISE) que há necessidade de um serviço de contra-inteligência “inteligente” e
que não esteja ao comando da
fofoca “sobre onde fulano dorme e acorda, ou de perseguição aos activistas, jornalistas
e aos defensores dos Direitos
Humanos, mas sim ao serviço
dos interesses da Nação, que
se preocupe com os reais problemas dos moçambicanos, e
que esteja aberto a críticas e a
outras opiniões que contribuam
para investigação ou clarificar
situações como de violação
dos Direitos Humanos, como
as que estamos a acompanhar
através de vídeos que circulam

nas redes sociais e na mídia”.
Para Francisca de Noronha, é preciso que Moçambique forme os seus homens das
FDS na área de combate ao
terrorismo e, dentro disso, “se
perceba a lógica de que nem
todos os estrategas de guerra
precisam de ser necessariamente militares ou patenteados”.
O país está a sangrar
Para a jornalista e activista
social Mirna Chitsungo, festejar
o dia das nossas Forças Armadas
no contexto actual seria uma autêntica hipocrisia, alegadamente porque estamos de luto e “o
país está a sangrar”, razão pela
qual considera que não estamos em condições de comemorar o Dia das Forças Armadas.
Segundo Chitsungo, o 25 de
Setembro simboliza o início de
uma guerra que aconteceu em
defesa do povo moçambicano
contra o colonialismo português, mas actualmente “não
estamos a preservar o motivo
pelo qual se celebra a data”.
Aliás, a nossa entrevistada garante que precisamos de
travar uma outra guerra para
proteger efectivamente o povo
moçambicano dos ataques mili-

tares de Mariano Nhongo e dos
terroristas em Cabo Delgado.
“Enquanto a guerra na
zona Centro e Norte do país
persistir e as mulheres, crianças e idosos estiverem a correr
desesperados de um lado para
ao outro, feitos baratas tontas,
não estamos em condições de
celebrar o Dia das Forças Armadas”, lamenta Chitsungo.
Por outro lado, Mirna Chitsungo justifica que o bárbaro
assassinato com 36 balas de
uma mulher indefesa em Cabo
Delgado, o assassinato do activista social Anastácio Matavel
e as ameaças e intimidações dos
activistas dos direitos humanos
no país deixam claro que “a vida
não tem nenhum valor em Moçambique, e no lugar de sermos
protegidos somos atacados”.
“Não podemos continuar a celebrar a data na boleia
dos feitos do passado, temos que criar uma nova história de libertação do nosso
país”, sentenceia Chitsungo.
Há que melhorar o salário dos
militares
Por seu turno, a Nova De-

mocracia (ND), liderada por
Salomão Muchanga, entende que não podemos celebrar
o Dia das FADM exaltando
apenas as glórias do passado.
Para a ND, há que pensar no hoje perspectivando o
futuro, num cenário em que
considera que, actualmente, o
órgão legislativo do país é o
Governo e o Parlamento é seu
anexo. “Mais ainda, aquela
que deveria ser a Assembleia
da República é a Assembleia
do Presidente da República,
um Parlamento fraco, fechado
e não útil aos mais altos interesses do povo moçambicano”, diz a ND em comunicado.
E, diante do cenário de
terrorismo na região Norte do
país e outras ameaças, a ND
exorta o Governo a melhorar
os salários dos militares e toda
a sua logística para elevar a
sua moral combativa. “Assim
ganhamos um exército firme e
apto para combater todo tipo
de agressão interna e externa e ajudar a Nação a defender a sua soberania, porque
há capacidade para defender
a pátria e a integridade territorial”, lê-se no documento.

Partido Ecologista e Nova Democracia sugerem:

Torturas contra civis podem ter
origem no descontentamento militar
LUÍS CUMBE
João Massango, líder do Partido Ecologista, secundado
pelo movimento Nova Democracia (ND), defende que o Governo deve apostar em acções de incentivo que elevem a moral combativa dos militares, sobretudo dos que estão na linha
da frente no combate contra o terrorismo em Cabo Delgado,
o que poderá resultar na redução de casos de envolvimento
em actos de tortura contra civis, o que, por outro lado, pode
significar alguma revolta dos militares.

E

stes pronunciamentos foram
feitos no âmbito das celebrações do 25
de Setembro, Dia das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique. Falando ao ZAMBEZE,
João Massango diz que celebrar a data no contexto actual
não traz orgulho para a juventude que está envolvida em
confrontos armados, tanto no
Centro como no Norte do país,
a partir do momento em que

esta mesma força é acusada de
estar envolvida em actos de tortura contra população indefesa.
O presidente do Partido
Ecologista afirma que actos
de comportamentos desviantes das FDS no teatro das operações, particularmente em
Cabo Delgado, podem ser resultado de uma manifestação
de militares revoltados por
se sentirem envolvidos numa
guerra onde é difícil reconhecer o verdadeiro inimigo.
O Governo foi trocando de

nomes para o que hoje apelida
de terroristas, e Massango faz
saber que só se pode chamar de
insurgente alguém ou grupo de
indivíduos que se insurge sobre
determinado ponto ou assunto, e
a partir daí já se devia conhecer.
“Não sabemos de quem é
o rosto, no entanto, há guerra
e há mortes todos os dias. No
Centro do país encontramos
a Junta Militar, que é o bra-

ço da Renamo, e esta guerra
requer a intervenção da própria Renamo, mas com saldo negativo nesta juventude,
numa guerra sem objectivo
claro”, argumenta Massango.
O movimento Nova Democracia (ND), por sua vez, anota
que é preciso haver uma aposta do Governo na melhoria de
salários dos milhares e toda a
sua logística para elevar a sua
moral combativa. Estas acções, segundo a ND, poderão
garantir um exército firme e
apto para rechaçar todo o tipo
de agressão interna e externa
e ajudar a Nação a defender a
sua soberania, uma vez haver
capacidade para defender a pátria e a integridade territorial.
Por outro lado, a ND repudia, a ser verdade que as Forças
de Defesa e Segurança estejam
envolvidas em actos de torturas
a civis, e insta as autoridades

competentes a investigar no
sentido de se apurar a verdade.
A ND faz lembrar que as
revoluções alimentam-se das
insuportáveis condições de
vida de um povo, as revoluções emergem quando o povo
chega à conclusão de que não
se pode viver assim e une
as desordens em tempo útil.
“Queremos dizer que são
chocantes e repugnantes as
imagens de tortura e fuzilamentos a civis que circulam no
país e no mundo. Não havendo
investigação conhecida para
apurar a verdade, o vídeo que
retrata o assassinato a rajada de
balas de uma cidadã é um ultraje à Nação inteira, pelo que
advertimos ao Governo sobre o
perigo destas manifestações de
quem devia garantir a segurança dos cidadãos. Isto descamba
a dignidade humana, o que é
condenável a todos os níveis”.
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Comunicado
A direcção da empresa NovoMEDIA sarl,
proprietária e editora do Jornal Zambeze,
informa a todos seus leitores, clientes, e a
todos os interessados, que a senhora
Esmeralda do Amaral deixou de ser
Administradora da empresa desde 19 de
Agosto passado.
Qualquer assunto relacionado com o
jornal por favor contactar através dos
números 845623544 (Ângelo Munguambe,
director do Jornal), 847710584 (Egidio
Plácido, Editor), 823073450 (PBX) ou
ainda através do email: zambeze.comercial@gmail.com
Sem mais do momento, as nossas cordiais
saudações.
A direcção

No leito do grande rio
Onde

o

n e g ó c io

se
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Moçambique dirige workshop pontos de
troca de tráfegos da internet na SADC

O Governo de Moçambique através do Ministério
da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional (MCTESTP), está a realizar um workshop sobre pontos de troca de tráfegos da internet na região da
SADC, um evento que visa coordenar a actuação face
às actuais necessidades de desenvolvimento de infra-estruturas de TIC, e da Internet em particular, na região.

A

Secretária Permanente
do
Ministério da
Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional,
Nilsa Miquidade, que dirigiu a cerimónia de abertura, informou que o
evento constitui uma oportunidade
ímpar para, em conjunto, reflectir
sobre o desempenho do sector das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e da Internet, em
particular, nos países da SADC.
Para a dirigente, os profissionais das TIC e os Provedores de
Serviços de Internet (ISP) são chamados à responsabilidade de garantir a continuidade dos serviços
essenciais em todas as áreas de desenvolvimento social e económico,
através de serviços digitais assentes em soluções de serviços de Internet fiáveis, seguros e acessíveis.
“Devemos continuar com
acções visando consolidar as
conquistas das TIC e promovermos a unidade regional, a cultura
de paz duradoura, tranquilidade
e segurança. Só com a paz, segurança e estabilidade na nossa
região será possível a implementação dos projectos de desenvolvimento social e económico,
com particular destaque para os
do sector das TIC na nossa região como um todo, e nos nossos
países individualmente”, frisou.
Na sua alocução, Nilsa Miquidade encorajou os participantes
do fórum, em particular os especialistas da área de TIC, para que
partilhem os desafios, experiências
e soluções para que todos possam

aprender, trazendo estudos de casos e apresentações de países, de
modo a coordenar a actuação face
às actuais necessidades de desenvolvimento de infra-estruturas de
TIC, e da Internet em particular,
na região, e a expectativa dos Estados de usar plataformas e serviços
digitais para apoio aos programas
de desenvolvimento económico
e social dos países em áreas prioritárias como a Educação, Saúde,
Agricultura, Energia, Turismo,
Infra-estruturas, entre outras.
O workshop tem como focos
principais os dois Pontos Regionais de Troca da Internet (RIXP)
estabelecidos e a necessidade dos
Estados membros trabalharem no
sentido de estabelecer os seus IXP
nacionais e promover acções que
visem assegurar que os Provedores
de Serviços de Internet (ISP) da região se interliguem aos IXP nacionais e estes ao RIXP para garantir
que o tráfego da região da SADC
seja trocado de forma integrada, assegurando maior eficiência e segurança no tráfego, a menores custos.
Por sua vez, o director-geral do
Instituto Nacional de Comunicações, Massingue Apala, que representa o Ministério dos Transportes
e Comunicações, defende que a
internet confiável e de alta qualidade é a chave para garantir que
hospitais e instituições médicas tenham acesso a redes globais e informações e aos recursos necessários
para combater a pandemia, acrescentando que a conectividade de
banda larga é igualmente importante para garantir que as instituições
educativas e empresas continuem

a fornecer serviços essenciais.
Massingue Apala referiu
ser importante discutir a questão da migração do IPV4 para
IPV6 durante o workshop de
três dias, e influenciar os governos para implementar políticas
que garantam o acesso à internet.
Empresas provedoras de internet
A
Secretária
Permanente disse que o Governo de Moçambique considera a Internet como uma das plataformas
essenciais para o uso das TIC.
Neste contexto, o Governo
promove o estabelecimento do
Internet Exchange em Moçambique, o MOZIX (Mozambique
Internet Exchange), como uma
associação das entidades do sector
privado, do sector público e académicas interessadas nos aspectos
técnicos e de prestação de serviços de Internet em Moçambique;
“É nossa expectativa que o
MOZIX se desenvolva não só em
prol dos interesses dos seus associados, mas também dos de Moçam-

bique no contexto global e regional
da Internet”, informou Nilsa Miquidade, acrescentando que Moçambique, através do MOZIX, terá um
papel importante na participação
do país no desenvolvimento dos
IXPs regionais da SADC (RIXP).
Recomendou à necessidade
de discutir as Redes de Disponibilização de Conteúdos Digitais,
as CDNs (Content Delivery Networks), pelo impacto que estas
têm não só na melhoria do desempenho da Internet, mas também nos custos e na segurança
e soberania dos nossos Estados.
Salientou que o país construiu
o Centro Nacional de Dados do
Governo, infra-estrutura de TIC
que tem sido fundamental nos esforços de localização de CDNs no
país. Outrossim, o trabalho realizado pelo país, através da MoRENet (Mozambique Research and
Education Network), a NREN
(National Research and Education
Network) de Moçambique, visando
a localização de plataformas como

YouTube e Zoom no país, de entre
outras, e o impacto que estas abordagens estão a ter no desempenho
da Internet em Moçambique, em
particular na ligação da MoRENet
e do MOZIX, durante a pandemia
da Covid-19, em que há uma grande demanda do uso destes serviços
pelas comunidades académica e
cientifica nacional para continuar
os processos de ensino e aprendizagem e, de investigação científica
usando as plataformas electrónicas.
A pandemia da Covid-19 destacou a importância da localização
de conteúdos académicos e científicos de Internet no país, pois os
provedores de serviços de telecomunicações aceitaram implementar políticas de “Zero Rating” para
conteúdos académicos e científicos
localizados no Domínio.mz, com
grande impacto na redução dos
custos de acesso à Internet pelos
estudantes e docentes das Instituições de Ensino Superior e de
Ensino Técnico Profissional usando serviços de telefonia celular.

AdeM lança “ Projecto Cobrança Com
JLA Advogados: sociedade de advogados
Envolvimento das Comunidades”
do ano nos Africa Legal Awards

A JLA Advogados, sociedade de advogados moçambicana,
parceira da Abreu Advogados, foi eleita na passada quinta-feira, dia 17, como a melhor sociedade de advogados do ano no
mercado africano, nos prémios internacionais African Legal
Awards 2020, uma iniciativa da editora Law.com International.

S

egundo Zara Jamal, sócia da JLA
Advogados e da
Abreu Advogados, “estamos todos muito felizes por tão prestigiado prémio que é o reconhecimento
do trabalho que desenvolvemos
estes anos na JLA, mas também

de todos os nossos clientes que
diariamente nos confiam os seus
desafios. Esta distinção espelha a
nossa dedicação e confirma um caminho único que temos percorrido
focados na inovação e na entrega
de serviços jurídicos diferenciados
e estratégicos em Moçambique”.
Duarte de Athayde, Managing

Partner da Abreu Advogados, após
dar os parabéns a toda a equipa da
JLA Advogados por tão importante
distinção, destacou “o lugar único
que a JLA tem tido em Moçambique, sendo já um parceiro reconhecido internacionalmente por empresas e escritórios de advogados.
Como projecto de referência que
queremos ser nos países de língua
portuguesa, este prémio só nos
pode encher de orgulho pelo caminho percorrido, mas também constitui uma responsabilidade acrescida para os passos a dar no futuro”.
Refira-se que os mencionados
prémios reconhecem as maiores
conquistas da comunidade jurídica em África e o escritório moçambicano, membro da Abreu
International, foi o escritório vencedor na categoria African Law
Firmof the Year – Small Practice.
Zara Jamal, sócia da JLA
Advogados, foi também finalista na categoria de Partner of the Year (Female).
A JLA conta com 10 anos de
prática no mercado de Moçambique, contando com uma equipa
de 10 advogados que se dedicam
a grandes projectos de investimento estrangeiro. Recentemente,
a JLA assessorou aquele que foi
o maior projecto de investimento na área de oil&gas no país.
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ISAEN lança primeiro programa
de Doutoramento
O Instituto Superior de Altos Estudos e Negócios (ISAEN), uma unidade orgânica da Universidade Politécnica de
Moçambique, lançou quinta-feira, 17 de Setembro, em Maputo, o seu primeiro programa de raiz de Doutoramento.

T

rata-se do Doutoramento em
Estudos de Desenvolvimento,
ministrado em
regime híbrido (aulas presenciais
e através da plataforma zoom).
Narciso Matos, reitor da Universidade Politécnica, associou a
efeméride dos 25 anos de existência da universidade como um marco que simboliza a passagem da
fase de adolescência para a adulta,
através da introdução do Programa
de Doutoramento em Estudos de
Desenvolvimento nesta instituição
de ensino superior privado no país.
“A universidade está a passar
da adolescência para a fase adulta, por estar a celebrar em simultâneo a epopeia pelos 25 anos de
idade”, explicou Narciso Matos.
O coordenador do referido
programa, Lourenço do Rosário,
dirigindo-se aos presentes na cerimónia de lançamento, disse que a
criação do primeiro programa de
Doutoramento em Estudos de Desenvolvimento, numa universidade,

é símbolo de maturidade académica e estabilidade científica, porque
ele representa o culminar de um
processo, que justifica a indagação
para que servem as universidades.
O programa de Doutoramento
significa a possibilidade do surgimento de quadros de alto gabarito
científico para a sociedade, bem
como de apurado sentido de cidadania, por outro lado, significa o
cumprimento de uma das exigências da função da universidade,
que é a pesquisa e a produção de
conhecimento útil para a sociedade.
“Estamos felizes que hoje a
Universidade Politécnica esteja
a trabalhar com os primeiros 19
candidatos a doutores, que seguramente vão enriquecer a sociedade
moçambicana com o seu saber, mas
também contribuirão para o conhecimento da realidade, através da sua
pesquisa na área científica, e acrescentarão com o seu peso o prestígio
da nação”, referiu o coordenador.
Reconhecido como especialista
renomado nas áreas de gestão de

recursos hídricos e outras áreas de
engenharia, o Professor Catedrático
Engenheiro Carmo Vaz foi o orador
principal da cerimónia de lançamento do programa de Doutoramento
em Estudos de Desenvolvimento.
O orador privilegiou o papel
das infra-estruturas no desenvolvimento de Moçambique, fazendo
para tal uma radiografia do que
é o desenvolvimento num país,
destacando as áreas de economia, transportes, comunicações,
electricidade, agricultura e saneamento básico como catalisadoras para o desenvolvimento.

“As infra-estruturas são indispensáveis para o desenvolvimento
do país. Os governos têm feito um
enorme esforço para a expansão das
infra-estruturas, porém nota-se a
falta de uma estratégia integrada de
desenvolvimento onde as infra-estruturas devem ser realistas. A sustentabilidade do desenvolvimento
e a conservação ambiental são
aspectos que devem ser valorizados. É preciso garantir os recursos
financeiros e outras condições para
a manutenção adequada das infra-estruturas”, explicou Carmo Vaz.
Naona Denise Paulo Jone,

chefe da turma de Doutorandos
em Estudos de Desenvolvimento, disse, na sua intervenção, ser
um privilégio e honra pertencer
ao primeiro grupo do programa
de Doutoramento na Universidade Politécnica, que representa simultaneamente a primeira
instituição de ensino superior, a
qual considera ser maravilhosamente única e bastante proveitosa.
“Queremos aqui enaltecer o
esforço evidenciado no ramo da
educação, com particular destaque
para os esforços desenvolvidos
a nível do ensino superior, muito
bem consubstanciado pela Universidade Politécnica, que investiu em
diferentes fórmulas das plataformas digitais, para dar continuidade
com o ano lectivo, nos diferentes
graus de Licenciatura, Mestrado e
Doutoramento”, concluiu a chefe
de turma Naona Denise Paulo Jone.
Importa referir que estiveram
presentes na cerimónia de abertura do programa de Doutoramento
a vice-reitora da Universidade
Politécnica, Rosânia da Silva, a
directora do ISAEN, Irene Mendes, corpo directivo da Universidade Politécnica, os docentes e
os doutorandos do referido programa, entre vários convidados.

Agro-Jovem recompensa honestidade e
determinação dos empreendedores

Mais de 300 mil meticais para reforço de negócios foram entregues a empreendedores que desenvolveram os seus negócios e garantiram a criação de postos de trabalho, cumprindo com as suas obrigações.

D

uas empresas
lideradas por
jovens, baseadas nas cidades de Nacala
e Cuamba, receberam da Gapi um
incentivo em forma de “investimento social”, num montante que

totaliza 320 mil meticais, por terem bom desempenho e cumprido
o contrato de financiamento no
âmbito do programa Agro-Jovem.
Estas duas empresas, que
conjuntamente, empregam 20
pessoas das comunidades onde
estão inseridas, são pertença de

Filomino Gonçalves e Isaías Emiliano e Abdul Buana e Juvêncio
Burine, respectivamente, operando ambas no ramo avícola.
A “Mualakhu”, termo que
significa galinha em Macua, está
no negócio de criação e comercialização de frango de corte; a
“Vet Service” presta serviços de
formação e apoio a criadores e
venda de ração para cães e aves.
“Este valor vai fazer com que
consigamos adquirir mais produtos, remédios e ração dos animais,
e expandir ainda mais os nossos
serviços na província de Nampula.
Estamos gratos por este prémio que
é um reconhecimento por termos
conseguido honrar com o financiamento” – declarou o co-proprietário da Vet Service, Isaías Emiliano.
“Sempre quisemos produzir
mais. Há muita procura do nosso
frango. Com este prémio vai ser
possível aumentar o espaço e a
produção em quase 50% daquilo
que vínhamos fazendo. Isso vai
sem dúvida criar mais ganhos para
todos nós” – teceu, por seu turno,
Abdul Buana, sócio da Mualakhu.

O instrumento de “investimento social” faz parte de um
incentivo concebido pela Gapi-SI, no âmbito do Agro-Jovem,
que prevê a devolução aos beneficiários de uma parte do valor do
capital financiado e reembolsado.
São elegíveis os empreendedores
que apresentem bom desempenho nos seus negócios e cumpram
com o contrato de financiamento.
“Estes são dois exemplos claros da importância de implementar projectos com uma abordagem
que combine financiamento com
assistência técnica em mentoria e
orientação na gestão de negócios.
Quando se é jovem e se começa
um negócio as dificuldades, barreiras e riscos são enormes. Precisam deste tipo de apoio e metodologia de assistência que a Gapi
disponibiliza nos seus programas”
– afirmou Edwina Ferro, coordenadora do programa Agro-Jovem.
“Através do exemplo destes
empreendedores – concluiu Edwina
- , os outros jovens percebam que no
nosso país existem muitas oportunidades e com o apoio de instituições

com experiência em identificar e
promover o potencial de criatividade, inovação, mas também determinação que neles existe, são capazes
de organizar o seu futuro. Também
mostramos aos nossos parceiros,
incluindo o Governo, que este jovens estão activamente a contribuir
para o desenvolvimento do país”.
O Agro-Jovem é um programa financiado pela DANIDA e
lançado pelo Chefe de Estado em
2015, com o objectivo de apoiar as
instituições de ensino a estimular
o empreendedorismo no seio dos
jovens recém-formados em matérias relevantes para o desenvolvimento de negócios com impacto
positivo na segurança alimentar.
Até finais de Agosto, e além
de actividades de formação abrangendo cerca de 2500 jovens técnicos, envolvendo 20 instituições
de ensino, o programa financiou
265 empreendedores em todo o
país, num montante na ordem de
um milhão de dólares, sendo que
cerca de 40 porcento dos beneficiários operam nas províncias de
Cabo Delgado, Niassa e Nampula.
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Distrito de Matutuíne

Negligência do Governo no apoio
social básico *
O Centro de Integridade Pública (CIP) fez uma visita aos
Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS), mais concretamente à Repartição da Mulher e Acção
Social (RMAS) do distrito de Matutuíne, e o cenário que observou retrata variados problemas que denunciam a negligência do Governo em relação a este sector nos últimos anos.

N

este distrito, o

CIP visitou a localidade de Mabilibile e constatou
que a exemplo
do que ocorre em outros pontos,
os beneficiários do Programa
Subsídio Social Básico (PSSB)
foram seleccionados por pessoas sem conhecimentos técnicos
dos critérios de selecção. Mas, o
que mais preocupa é que os beneficiários não tinham recebido o
subsídio por 6 meses. Entretanto,
em meados de Agosto quando o
receberam foi apenas correspondente a 3 meses, estando ainda
em dívida os restantes 3 meses.
Ademais, as duas técnicas
afectas à RMAS não têm meios
e nem sequer informação do número de beneficiários do INAS
a nível do distrito. Trabalham
numa sala partilhada com técnicos de saúde do centro de saúde
local, não têm recursos técnicos
para exercer as suas funções de
gestão e monitoria dos beneficiários. Apenas exercem as suas
funções quando recebem os
técnicos da delegação de nível
central ou provincial do INAS.

Falta de coordenação
intersectorial
Estes problemas, associados
ao facto de haver falta de coordenação entre o INAS a nível da
província de Maputo, a Administração do distrito e RMAS e Direcção de Saúde, aliado a atrasos
nos desembolsos dos fundos, levam a que as decisões e processos diversos a nível da província
de Maputo sejam tomados sem
o envolvimento dos reais implementadores do programa, facto
que contribui para a deficiente
planificação, conflito de interesses na definição de critérios para
identificação de beneficiários e
para a lenta capacidade de resposta às necessidades dos beneficiários. Esta situação acontece num
contexto em que o Ministério da
Economia e Finanças (MEF) divulgou, num documento sobre o
ponto de situação dos compromissos no âmbito da Covid-19,
que o Instituto Nacional de Acção
Social (INAS) irá se beneficiar
de 20 milhões de dólares no âm-

bito da Covid-19 para aumentar
em 186% o número dos actuais
Agregados Familiares (AF) beneficiários que passarão de 592.179
para 1.695.004 e, durante 6 meses apoiar as famílias com subsídios mensais de 1.500,00Mts
com periodicidade bimensal.

Acções do INAS sem impacto
desejável
Entretanto, sem que se tome
medidas para melhorar e tornar
mais eficientes as alocações orçamentais para os programas
através do incremento de recursos
humanos, as acções do INAS não
terão o impacto desejável no seio
destas populações. O contexto
da gestão dos recursos do INAS
neste caso pode ser tomado como
base para generalizar para o país,
de modo a que reformas profundas sejam feitas para melhorar as
condições das pessoas que vivem
em situação de pobreza e vulnerabilidade em Moçambique, com
destaque para mulheres, idosos,
crianças órfãs e chefes de família
e pessoas deficientes. O caso de
Matutuíne demonstra claramente
a fragilidade do sistema de identificação e pagamento de fundos
aos beneficiários. Se os processos prevalecerem desta forma há
campo fértil para a corrupção, uso
indevido e desvio de fundos do
Estado e, portanto, pode ser que
os recursos canalizados ao INAS
no âmbito da Covid-19 não cheguem na sua totalidade aos beneficiários. Sobre o processo de
selecção de beneficiários, quando
questionado, o permanente explicou que a selecção tinha sido sem
obedecer nenhum critério específico definido pelo INAS, mas sim
com base no seu senso comum.

Selecção de beneficiários não é
clara
O caso de Matutuíne mostra que a realidade é diferente
do que efectivamente devia ser.
A título de exemplo, na localidade de Mabilibile o processo
de selecção de beneficiários nas
comunidades não é claro. O permanente, que foi responsável
pela selecção primária dos beneficiários, não é qualificado e não

passou por nenhuma capacitação
pelo INAS, mas ainda assim, junto com os líderes comunitários
seleccionaram os beneficiários
sem nenhuma supervisão desta
instituição. Quando foi abordado, o permanente afirmou que a
sua lista não tinha sofrido nenhuma alteração e nem verificação
profunda do INAS / SDSMAS.
O que também preocupa é
que este facto se repete um pouco
por todo o país e em programas
sociais, num contexto em que
existem pessoas que preenchem
os requisitos necessários para receber o SSB mas ficam em listas
de espera por muitos anos. No
que diz respeito aos pagamentos
do subsídio... Acompanhando as
evidências e relatos da população
de Mabilibile, em Matutuíne, e
de outros distritos (municipais)
da província de Maputo e de casos que acontecem um pouco
por todo o país, constatam-se
atrasos e, em alguns casos, falta
de pagamento do valor total do
SSB, especificamente. Os atrasos chegam a ser de 3 a 6 meses.
Em Mabilibile, os beneficiários
ficaram cerca de 6 meses sem nenhum subsídio no presente ano.

Valor nunca corresponde a
totalidade dos meses e do
montante em dívida

Entretanto, em meados de
Agosto o INAS procedeu com o
pagamento de subsídios correspondente a 3 meses, ficando em
falta 3 meses. Estes beneficiários
relatam ainda que os pagamentos
são feitos depois de no mínimo 3
meses, mas o valor nunca corresponde a totalidade dos meses e do
montante em dívida. Portanto, a
periodicidade com a qual são feitos os pagamentos dos subsídios
faz com que estes não sirvam para
o propósito para os quais foram
criados (garantir o mínimo de subsistência e resiliência das famílias
em situação de vulnerabilidade).
Ademais, sendo que alguns
beneficiários do SSB são pessoas
portadoras de alguma doença que
requer medicação e tratamento
constante, a falta de pagamento
no tempo devido deste subsídio
revela um sério risco de vida,
podendo ainda deteriorar a situação de insegurança alimentar que se vivencia na maioria
das comunidades vulneráveis.

Cambalacho nas inscrições
Segundo a RMAS de Matutuíne, alguns responsáveis pela
inscrição de beneficiários (geralmente os chefes de quarteirão)
inscrevem-se a si próprios e aos
seus familiares ou conhecidos, os

quais geralmente não fazem parte
do grupo dos mais vulneráveis,
deixando assim de lado as pessoas
que efectivamente deveriam fazer
parte destas listas. Resulta disso
uma ineficiente selecção e pagamento do SSB. Em Mabilibile, o
CIP teve contacto com uma pessoa portadora de deficiência que
se encontra na lista de espera há
cerca de três anos. Os pagamentos
dos subsídios (SSB) são feitos de
forma manual, sem garantia/comprovativo de recebimento pelos
beneficiários, o que abre espaço
para fraudes e desvio de fundos
e pagamentos indevidos. Alguns
beneficiários, por exemplo, denunciam ainda a existência de
beneficiários que recebem os seus
pagamentos em 2 localidades diferentes neste distrito. Este facto
lesa não só o Estado mas também aqueles a quem estes subsídios são efectivamente devidos.
Uma gestão em base de caixa e que não responde efectivamente às necessidades dos
diferentes programas do Estado planificados em sede do OE
gera esse tipo de efeitos, atrasos
nos pagamentos, consequente deterioração das condições
de vida, insegurança alimentar
dos mais pobres e continuidade
de problemas de forma crónica,
sobretudo nos sectores sociais.
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alcance de melhores resultados.

Possíveis soluções
De modo a maximizar os
esforços do Governo no que se
refere aos apoios às populações
carenciadas, particularmente no
actual contexto da pandemia da
Covid-19 em que a situação da
pobreza e vulnerabilidade da
população se deteriorou, é necessário que se avaliem outros
meios mais eficientes de identificação de beneficiários e de pagamento de subsídios do INAS.

Insubordinação patente em
Matutuíne

Fundos não chegam às mãos
dos beneficiários
Está previsto que USD 240
milhões (parte dos USD 700
milhões que o Governo pediu
aos parceiros internacionais)
sejam usados para “alargar a assistência social aos novos agregados familiares em situação
de pobreza e vulnerabilidade”.
Um documento divulgado
pelo Ministério da Economia e
Finanças, apresentando o ponto
de situação dos compromissos
no âmbito da Covid-19, informa que do montante previsto
20 milhões de dólares estão em
posse do INAS para aumentar
o número actual de Agregados
Familiares (AF) beneficiários,
de 592.179 para 1.695.004. Este
valor durante 6 meses irá servir
para apoiar as famílias com subsídios mensais de 1.500,00Mts
e com periodicidade bimensal.
Estes recursos, por si sós, ao serem canalizados ao INAS e em
face dos inúmeros desafios desta
instituição muito provavelmente não irão, na sua totalidade,
para os potenciais beneficiários.
Note-se que grande parte
dos beneficiários não sabem ler
nem escrever. E neste distrito,
em Mabilibile particularmente,
os beneficiários sequer assinam
as listas como comprovativo de
recebimento. A problemática de
atrasos de pagamentos dos subsídios está intrinsecamente ligada à precariedade da gestão de
finanças públicas e aos efeitos
negativos de uma gestão em base
de caixa. O INAS é o “parente pobre” se comparado com os
outros sectores no Orçamento do
Estado (OE). Esta instituição não
tem muito poder negocial quando
os recursos estão disponíveis. É
colocado como última prioridade
e isso afecta sobremaneira a gestão das transferências às famílias
nos seus diferentes programas.
Portanto, o CIP questiona o
real impacto destes subsídios na

vida das populações carenciadas.
A protecção social é uma das áreas que menos beneficia dos recursos do Orçamento do Estado (com
uma média de 3,43% da despesa total dos últimos 12 anos).
A alocação orçamental para
o sector da Acção Social (dotação actualizada) cresceu apenas
cerca de 0.7 mil milhões de meticais em 2008 para cerca de 7.8
mil milhões de meticais em 2019.
Ademais, esta alocação de
7.8 mil milhões de meticais em
2019 representou, em 2019, cerca de 0.7% do PIB, ainda muito
abaixo do nível internacionalmente recomendado (1.7% do
PIB). Isto mostra a fraca alocação orçamental e negligência
do Governo a este sector, num
contexto de aumento do número
de pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, a este ritmo
do crescimento do financiamento
ao sector será muito difícil alcançar a meta dos 2.24% do PIB em
2024, projectados na ENSSB.
Não obstante os fracos recursos alocados, o contexto organizacional desta instituição leva a que
o Estado tenha elevados gastos
administrativos. O processo de
distribuição dos subsídios em alguns pontos do país ainda é rudimentar e carece de deslocação dos
técnicos de nível central ou provincial para os distritos e localidades. Para fazer a distribuição dos
subsídios, 2 a 5 técnicos (do nível
provincial) do INAS, com direito
a ajudas de custos de pelo menos
dois dias, são alocados para realizar os pagamentos dos subsídios
aos beneficiários. Entretanto, o
custo das suas actividades, com
base em estimativas do CIP, pode
atingir mais de 50% do valor total
dos subsídios aos beneficiários.
Para além disso, o facto de
haver falta de coordenação entre
o INAS a nível da província de
Maputo, a Administração do distrito e a Repartição da Mulher e
Acção Social leva a que as decisões e processos diversos a nível
da província de Maputo sejam
tomados sem o envolvimento dos

reais implementadores, facto que
contribui para a deficiente planificação, conflito de interesses na
definição de critérios para identificação de beneficiários e para
a lenta capacidade de resposta às
necessidades dos beneficiários.

Indícios de corrupção
O caso de Matutuíne levanta
vários indícios de corrupção, uso
indevido e desvio de fundos do
Estado porque os beneficiários
não têm informação em relação às
datas de recepção dos subsídios.
O que acontece é que há falta de
coordenação e excessiva centralização nos processos de planificação, entre o INAS provincial e/ou
central e a RMAS. A RMAS é, ou
pelo menos deveria ser, efectivamente a correspondente do INAS
neste distrito, mas as técnicas não
participam de todos os processos
de planificação. A RMAS nem sequer tem informação do número
de beneficiários do distrito. Quando o CIP questionou o número de
homens e mulheres beneficiários
do SSB, as técnicas limitaram-se
a especular um número sem base
de sustentação. Os computadores disponíveis não têm acesso
à internet e são apenas parte da
mobília sem grande utilidade.
A RMAS não tem viatura
para que as técnicas exerçam as
suas actividades de monitoria.
Um outro aspecto visivelmente constatado pelo CIP é que em
Matutuíne há indícios fortes de
insubordinação porque as técnicas do RMAS não prestam contas à directora distrital da Saúde.
Sucede que em termos hierárquicos, a RMAS responde à directora distrital da Saúde e, portanto,
as suas actividades estão adstritas
ao sector da Saúde, o que minimiza muito o sector de Acção
Social porque o sector da Saúde
por si só tem muitos desafios.
Tem sido comum o director da
Saúde não ter muita sensibilidade
relativamente a assuntos ligados à
Acção Social, contudo, neste dis-

trito não é o caso. Em Matutuíne,
a directora da Saúde queixa-se
de ser colocada de lado quando
os assuntos têm a ver com a Acção Social. As técnicas afectas
ao RMAS e do INAS central ou
provincial não a envolvem nas actividades ligadas a Acção Social.
Este, na verdade, é um problema
conhecido e que é recorrente a
nível do INAS. A solução identificada foi a expansão de delegações
distritais do INAS, mas até então
o INAS só tem 3112 delegações
em todo o país por falta de recur-

sos para implementar esta acção.
“Eu estou doente e soube
que o subsídio seria distribuído
quando estava a caminho do hospital, foi graças a isso que recebi os 1.500,00 Mts referente a 3
meses, se não fosse isso não teria
recebido” (beneficiário do PSSB
entrevistado em Mabilibile).
É preciso, urgentemente,
capacitar técnicos para efectivamente descentralizar; é preciso
que os jovens em idade laboral
e certamente com conhecimento profundo de cada distrito sirvam para exercer actividades no
campo. Mas isto só irá acontecer se a instituição investir para
maximização dos seus recursos
e acima de tudo colaborar mais
com organizações locais para o

Em relação à insubordinação patente em Matutuíne, RCB
explica que este problema está
ligado às dinâmicas históricas
do INAS, porque o INAS surge
de várias instituições do período
pós-guerra que se juntaram. Antes
havia separação clara entre a Acção Social e a Saúde ao nível do
distrito, mas durante o mandato de
Guebuza estas duas áreas ficaram
uma mesma instituição – SDSMAS, e tradicionalmente a Acção
Social fica subordinada ao director da Saúde que não tem muita
sensibilidade à Acção Social.
No referente aos custos associados a ajudas de custos e
deslocação de técnicos do INAS
central ou provincial para distri-

buição de subsídios, RCB explica
que a solução passa por aumentar a disponibilidade de recursos
humanos e que não se pode levar
o assunto numa perspectiva de
ineficiência do Estado, porque a
falta de estrutura organizacional
a nível do distrito exige que os
recursos sejam geridos a nível da
delegação provincial. Isto num
contexto em que Moçambique
tem problemas graves de vias
de acesso, energia, redes móveis
e digitais de pagamentos e falta
de recursos humanos; exige-se
que sejam alocados técnicos do
INAS para percorrer muitos quilómetros com dinheiro nas costas para aceder ao beneficiário.
•
Excertos do relatório
do CIP
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Geny Catamo

Inscrito e participa na preparação
opções de Rúben Amorim
para enfrentar os objectivos do
Sporting para esta temporada.
Ao todo, entre elementos da

equipa B e dos Sub-23, foram
onze os jogadores que esta semana engrossaram o plantel sportinguista na Liga. (LANCEMZ).

Black Bulls primeiro clube
do Moçambola com casos
positivos da Covid-19

Com vários elementos da formação do Sporting
Clube de Portugal infectados pelo vírus da Covid-19,
os verde-brancos foram obrigados a deixar a Academia de Alcochete e refugir-se na região turística do Algarve para evitar novos focos de contágio no plantel.

D

evido a esta
situação, o internacional moçambicano Geny
Catamo foi um
dos sete jovens da equipa secundária leonina que este sábado,
19 de Setembro, fizeram parte
dos trabalhos de preparação com
vista ao jogo da pré-eliminatória
de acesso à Liga Europa contra
a equipa escocesa do Aberdeen.
A imprensa escrita portuguesa relata que há 11 elementos do
Sporting que testaram positivo à
Covid-19 (8 jogadores e 3 elementos do staff), inclusive o treinador dos verde-brancos, Rúben
Amorim, que ficou em Lisboa,
de onde coordena os treinos.
O surto no plantel do Spor-

Comercial

ting especula-se que tenha
surgido em colégios dos arredores da capital portuguesa
onde estudam filhos dos atletas da equipa principal leonina.
Recorde-se que os vários
casos de Covid-19 no plantel
do Sporting levaram ao adiamento da partida contra o Gil
Vicente, pontuável para a primeira jornada da Liga NOS,
situação que não é possível nas
competições europeias- caso
uma equipa não tenha disponível o plantel devido ao novo
coronavírus fica desqualificada.
“Pérola do Índico” inscrita na
Liga pelo Sporting
O moçambicano Geny Ca-

tamo faz parte da lista de 11 jogadores inscritos, esta semana,
pelo Sporting Clube de Portugal
na Liga Portuguesa de Futebol,
para fazer face à abrupta redução de soluções no plantel devido aos muitos casos positivos
de Covid-19, segundo escreve
o jornal A Bola, na sua edição
deste sábado, 19 de Setembro.
O Sporting inscreveu esta semana novos jogadores na Liga,
aumentando assim as soluções
ao dispor do treinador Rúben
Amorim, não tanto para o jogo
com o Gil Vicente, cujo adiamento foi confirmado pela Liga
(para Outubro próximo), mas
acima de tudo para a longa maratona de competição que aí vem,
numa temporada atípica, escreve
o diário desportivo português.
Assim, depois de ter assinado contrato profissional
com os Leões torna-se cada
vez mais uma certeza de que
Geny Catamo faz parte das

A Associação Black Bulls,
clube que vai fazer a sua estreia
no Moçambola, notificou casos
positivos da Covid-19, na sequência dos testes efectuados a 53 elementos da formação que foi a terceira a passar por este processo.
Em comunicado publicado
na sua página do Facebook, a
ABB não faz referência ao número de elementos ligados ao
seu plantel que testaram positivo,
mas assegura que todos são assintomáticos e foram submetidos

gestores e pessoal de apoio
ligados à equipa principal.
Da testagem feita, constatamos a existência de alguns casos
positivos. Todos assintomáticos.
Diante deste quadro e, ainda, no estrito cumprimento das
medidas de prevenção, submetemos todos os casos positivos
ao isolamento domiciliar, no
complexo desportivo do clube, com vigilância e toda a
assistência 24 horas por dia.
Adiante, e em cooperação

a isolamento no complexo desportivo do clube em Tchumene.
Eis
o
comunicado
da
Black
Bulls:
“No âmbito do cumprimento do protocolo sanitário,
a nossa equipa principal de
seniores foi domingo último,
13 de Setembro, submetida
a testes de despiste de infecção pelo novo coronavírus.
Foram, ao todo, testadas
53 pessoas, incluindo técnicos,

com as autoridades sanitárias,
trabalhamos no sentido de
identificar os contactos dos casos positivos ora identificados.
Posto isto, a Associação
Black Bulls insta a todos para
que se protejam do novo coronavírus, seguindo estritamente
todas as recomendações sanitárias, entre as quais o uso
da máscara, o distanciamento
social e a desinfecção permanente das mãos”. (LANCEMZ)
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Ferroviário de Maputo submete
plantel de futebol a teste da Covid-19

O

Ferroviário
de Maputo
efectuou, na
manhã desta
segunda-feira, o teste de despiste à Covid-19
de todo o plantel principal de futebol, como primeiro passo para
o almejado regresso aos treinos
da equipa principal de futebol.
Os testes decorrem no Centro de Estágio no Estádio da
Machava, cuja responsabilidade esteve a cargo duma clínica
privada, sob inspecção do Departamento Médico do clube,
liderado pelo Dr. Raúl Cossa,
escreve o clube “locomotiva” na
sua página oficial do Facebook.
Ao todo foram 40 elementos,
entre jogadores, staff técnico, departamento de futebol, pessoal de
apoio, que foram submetidos a
estes testes, integrados no protocolo sanitário a que os clubes do
Moçambola terão que observar
no regresso aos treinos autorizados desde o dia 15 de Setembro.
Os resultados serão co-
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Por Egídio Plácido

Luís Gonçalves
não deve tolerar
intromissões no
seu trabalho

C

nhecidos 72 horas depois dos
testes, o que significa que será
na quinta-feira, 24 de Setembro. Nesta data ficar-se-á a
saber o dia do início das sessões de treino programadas

pelo treinador Daude Razaque.
De referir que todos os jogadores da equipa, incluindo
os estrangeiros, marcaram presença neste acto de testagem
à Covid-19. (LANCEMZ)

Regresso aos treinos

Boas perspectivas para a realização
do Moçambola
Os clubes que participam do
campeonato nacional de futebol da
primeira divisão estão autorizados a
regressar aos treinos a partir desta
terça-feira, 15 de Setembro, situação que agrada a Liga Moçambicana de Futebol (LMF), responsável
pela organização da prova. Para a
retoma aos treinos, Coana realça
que os clubes deverão começar
com alguma prudência, pois, esta
não significa o ultrapassar da pandemia. As equipas devem começar
a treinar com um terço do plantel
e, gradualmente, serão levantadas
algumas restrições conforme as necessidades e o evoluir da pandemia.
Estamos satisfeitos naturalmente, nas com um algo sentido de
responsabilidade, sabendo que esta
autorização não significa que tudo
acabou, por isso todas medidas de
prevenção devem continuar, vamos começar os treinos de acordo
com o protocolo com um terço do
plantel e depois à medida que as
necessidades crescerem nós iremos completar aquilo que é o programa dos próprios treinadores”,
disse Couana. Com a autorização
da retoma dos treinos, o Presidente
da Liga Moçambicana de Futebol,
Ananias Coana, acredita que o Moçambola pode ser disputado ainda
este ano, perspectivando-se que
meados de Novembro seja a altura
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do arranque da prova, estando neste
momento a LMF a trabalhar com a
Secretaria de Estado do Desporto e
a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) para garantir o cumprimento do protocolo sanitário.
“A Liga Moçambicana de Futebol vai ter que trabalhar com a
Federação Moçambicana de Futebol no sentido de nós pedirmos
aquilo que será o prolongamento
ou a prorrogação da época desportiva porque sabemos que ela termina em Novembro e se nós vamos
começar os treinos em Setembro

significa que vamos iniciar o nosso
Campeoanto, se tivermos autorização, provavelmente no mês de Novembro”, disse confiante Couana.
Mambas vão ganhar com regresso aos treinos, diz Luís Gonçalves
O regresso aos treinos dos
clubes do Moçambola é vista com
bons olhos pelo seleccionador nacional de futebol, Luís Gonçalves,
para quem a retoma da actividade
vai permitir que os aríetes seleccionáveis estejam em condições
para responder as chamada para
a preparação do duplo confronto
dos Mambas diante dosCamarões.
“Naturalmente satisfeito porque é muito importante que os jogadores voltem a actividade, embora
nós sabemos que os jogadores estivessem sempre em actividade, mas
é diferente, estavam em casa e não
podiam reina no clube, portanto é
muito importante e vejo com muita
satisfação para a selecção nacional
é fundamental que os jogadores
treinem e infelizmente não foi mais
cedo, mas nós compreendemos
as razões”, comentou Gonçalves.
Até ao momento, entre as 14
equipas que fazem parte do Moçambola, apenas o Costa do Sol
regressou aos treinos em virtude da
sua participação nas competições
africanas de clubes. (LANCEMZ)

aro leitor, o seu Semanário ZAMBEZE
completa esta sexta-feira, 25 de Setembro,
18 anos da sua criação. Durante este período, o semanário procurou trazer até si,
seu verdadeiro dono, o pulsar do país e do
mundo, a todos os níveis. O ZAMBEZE testemunhou os momentos marcantes da nossa história recente. Esteve sempre ao
lado dos moçambicanos, vincando a liberdade de imprensa e
de expressão com o respeito máximo da dignidade humana.
Este é o momento de todos nos curvarmos perante este jovem que hoje completa 18 anos de idade. Bem-haja Jornal ZAMBEZE, “onde a Nação se reencontra”.
É justamente do slogan do ZAMBEZE que, hoje, a Bancada Central pretende reflectir contigo, estimado leitor. A Nação moçambicana deve, efectivamente, se reencontrar em todos os níveis, incluindo, no caso vertente, no desporto. Só
unidos podemos ter um deporto competitivo e que permita ganhos, não só desportivos como também financeiros para o país.
Semana passada, o seleccionador nacional de futebol –
Mambas, - Luís Gonçalves, anunciou os jogadores que vão
integrar a selecção nacional no estágio a realizar em Portugal. No uso das suas faculdades e dos poderes que lhe assistem, Luís Gonçalves escolheu os jogadores que acredita estarem em condições de nos representarem como uma Nação.
Num contexto em que internamente não há futebol, seria
a princípio difícil de antever as escolhas a serem feitas pelo timoneiro dos Mambas. Tudo é feito tendo como base o passado, ou seja, o desempenho dos atletas na época passada.
Entretanto, do lote dos jogadores escolhidos não fazem parte os do Clube Ferroviário da Beira, o que precipitou um mal-estar promovido por dirigentes daquele clube. Esta atitude, em
nossa opinião, nada ajuda para o desenvolvimento desportivo do
país. Nós achamos e defendemos que nenhum dirigente ou treinador deve interferir nas escolhas de um seleccionador nacional.
Em nossa modesta opinião, o seleccionador só deve ser julgado pelos resultados desportivos e não pelas suas escolhas. Em
toda parte do mundo, os seleccionadores ou treinadores fazem escolhas em função do modelo de jogo que pretendem implementar.
Desta vez, que os atletas do Ferroviário da Beira e de outros
clubes que não foram convocados fiquem à espera. Aliás, vale dizer
que para além dos atletas dos ‟locomotivas” do Chiveve há outra
meia dúzia de atletas que fez parte da última convocatória, mas desta vez estão fora. Em boa verdade, por vezes a boca dos dirigentes
pode queimar um jogador. Mas esperamos que não seja o caso!
No lugar dos dirigentes esgrimirem argumentos em prol da
convocação dos seus jogadores deviam, isso sim, estar preocupados em organizar a casa. É sabido que desde o passado dia 15 do
mês corrente está aberta a possibilidade dos clubes do Moçambola
voltarem aos treinos para prepararem a possível disputa da prova.
Desde a decretação do último Estado de emergência
que todos os clubes sabiam dessa possibilidade. No entanto, mesmo com a autorização quase que ninguém, efectivamente, criou as devidas condições para retornar aos treinos.
O próprio Ferroviário da Beira só no final deste mês é que
voltará aos treinos. E a pergunta que não quer calar é porquê as
equipas do Moçambola fizeram muita poeira para voltar à competição se nem sequer conseguem aproveitar as oportunidades dadas, na sua plenitude? Não será um milhão de dólares
da FIFA que faz com que os clubes queiram voltar a competir?
O que deve ficar na retina de todos é que devemos parar de
colocar em causa as escolhas do seleccionador nacional. Seja
de que modalidade for, ele deve, e sempre, ser independente. A selecção não é feita por jogadores do clube X ou Y. Esta é
composta pelos melhores jogadores, na óptica do seleccionador, sejam de que província ou clube de proveniência forem.
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*A vez da fotografia*

E

Emanuel Banze

m Moçambique,
os
primeiros
registos
fotográficos remontam do período
colonial. Na altura, as lentes
eram usadas para retratar as desigualdades sociais geradas pelas
políticas do regime ora vigente.
Mais de quatro décadas após
a Independência, a fotografia,
como arte, passou por diversos
momentos, em Moçambique.
Ainda assim, a mesma “ainda
não atingiu os patamares desejados”, comenta Watson Colosse,
fotógrafo moçambicano distinguido, este mês, com o prémio
da terceira melhor fotografia do
“Nada é Como Foi”, organizado
pela Associação Kulungwana.
O evento foi organizado pela
Associação Kulungwana, com o
objectivo de mostrar, através da
arte da fotografia, as mudanças
sociais impostas pela Covid-19.
Apesar da crescente notoriedade no país, os artistas da
fotografia têm enfrentado diversos problemas para trazer
ao público os seus trabalhos.
“Fazer uma exposição notável
não é fácil para a maioria de nós fotógrafos, então, essas oportunidades de termos nossas fotos expostas para um público diversificado
é um grande ganho”, comenta
Luís Duzenta, fotógrafo, cineasta
e realizador moçambicano que
conquistou o primeiro lugar no
podium do “Nada é Como Foi”.
Luís Duzenta defende a

necessidade de realização de
mais exposições fotográficas,
para a promoção e valorização

ciedades como a nossa, onde a arte
da fotografia ainda não atingiu os
patamares desejados, este tipo
de eventos representa uma mais-valia para os profissionais desta
área, sobretudo aos mais novos.

das maiores mudanças trazidas
pela Covid-19 é o facto de “não
podermos viver como antes”.
O jovem fotógrafo moçambicano dedica-se ao registo do dia-a-dia dos bairros suburbanos da cidade e província de Maputo. Neste
mês foi distinguido com o prémio
de terceira melhor fotografia do
concurso “Nada é Como Foi”.
Watson descreve o mundo
actual como um lugar em constantes transformações e turbulências, mas que, ao mesmo
tempo, tem vivido profundas
renovações. “Os meses da pandemia nos trouxeram essa renovação interior, que nos obrigou
a sermos pessoas melhores, porque havia um perigo eminente de
perdermos pessoas próximas”,
afirmou, acrescentando que “fomos forçados a ser resilientes”.
O artista entende que desde
a sua eclosão, em Dezembro do
ano passado, e posterior propagação por quase todo o mundo,
“o novo coronavírus fez perce-

posições servem de incentivo
aos artistas da fotografia para
tirarem mais e mais fotografias,
“sabendo que terão onde expor e
receber o devido reconhecimento, diferente das redes sociais”.
O fotógrafo contou que a premiação do “Nada é Como Foi”
é “mais um motivo para tanta
emoção”, uma vez que “este é o
segundo concurso de fotografia
em que participo, o primeiro foi
uma menção honrosa”, disse.
Além de fotógrafo, Luís
Duzenta é um cineasta e realizador moçambicano a residir em
Inhambane. O artista queixa-se
da não institucionalização da fotografia naquele ponto do país.
“Não posso falar pelos outros
porque aqui em Inhambane os
fotógrafos não estão constituídos
em associação ou algo parecido”,
o que, no seu entender, dificulta a
possibilidade de existência de algum apoio aos artistas, no geral.
*“Nada será como foi”* –
Watson Colosse

desta arte em Moçambique.
O artista observa que em so-

Para Luís Duzenta, as ex-

Cerca de seis meses após a
chegada da Covid-19 a Moçambique, o fotógrafo moçambicano
Watson Colosse defende que as
esperanças de ver o país e o mundo livres deste mal, a curto prazo,
estão cada vez mais a perder força.
O artista acredita que o modus
vivendi imposto pela pandemia
mudou completamente o rumo
dos acontecimentos, mostrando
que a sociedade não é mais a mesma. “Nada será como foi”, disse
o artista, justificando que uma

ber que o ser humano goza de
uma capacidade tão profunda,
que é a resiliência”, na medida
em que a pandemia obrigou o
Homem “a reinventar-se e seguir
em frente, em meio a um caos.
Watson refere ainda que graças à pandemia, as sociedades
passaram a definir prioridades
no que toca as suas actividades
quotidianas. “Tivemos de começar a viver, a amar, a tomar o
transporte de uma maneira diferente. Nas nossas famílias já
não podíamos nos tocar, nem
sair sempre. Enfim, tivemos de
traçar planos de prioridades”
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Meu Moçambique... moçambicano
Ângelo Munguambe

(homenagem a Ângelo de Oliveira)

(munguambe2@hotmail.com)

25 de Setembro de 64 na senda da luta contínua
A luta iniciada com lances de bola parada por esta equipa de
veteranos da revolução não terminou em Junho de 75. Não, não!
Esta (a luta portanto) continua e é por isso que é contínua para
todo o sempre. A luta é como a vida. Não pára, por mais golos
marcados nas jornadas do quotidiano. Repare-se nas imagens,
que apesar da dimensão e imensidão do tempo do qual se nos
separam, elas ainda transmitem a ideia do encorajamento, da
dedicação, da abnegação, do querer e, sobretudo, as fotos nos
encorajam a prosseguir que nem a geração do 25 de Setembro.
Afinal, não foi por acaso que os combatentes do 25 de Setembro
de 2002 (lançamento do jornal ZAMBEZE) optaram por esta
data, catapultando os seus jornalistas e staff administrativo a
galgarem o leito perigoso do Zambeze em jangadas jornalísticas,
que os levariam a passar o testemunho até ao estágio actual do
jornal ZAMBEZE.
Bem-hajam combatentes!
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“O vacinacionalismo’ não é
apenas injusto, é autodestrutivo”
O SG das Nações Unidas, António Guterres, criticou os
países que tentam desenvolver vacinas para as próprias populações, assumindo que “esse ‘vacinacionalismo’ não é
apenas injusto, é autodestrutivo”. O Secretário-geral da
ONU anunciou um encontro sobre financiamento para o
desenvolvimento na era da Covid-19, na próxima semana.

F

alando na abertura do debate geral, na 75ª sessão
da Assembleia
Geral, António
Guterres avisou que “estamos
a mover-nos numa direcção
muito perigosa” de divisão das
forças globais numa altura em
que a união é indispensável.
O líder da ONU pediu que
se evite “a todo o custo” um
futuro “em que as duas maiores economias dividam o globo
numa Grande Fractura - cada
uma com as suas próprias regras comerciais e financeiras e capacidades de Internet e inteligência artificial”.
“Uma divisão tecnológica e económica corre o risco
de se transformar inevitavelmente numa divisão geoestratégica e militar”, alertou
o Secretário-geral na Assembleia Geral da ONU, em
Nova Iorque, no primeiro dia
do debate geral deste ano.
Durante uma semana, 193
países, incluindo EUA e China, vão expressar-se durante
a Assembleia Geral, que decorre com a presença limitada
de representantes na sede da
ONU e com discursos pré-gravados em vídeo devido à
pandemia. Sobre o cessar-fogo
global, Guterres disse que o
apelo original “foi endossado por 180 Estados-membros,
juntamente com líderes religiosos, parceiros regionais, redes
da sociedade civil e outros”,
acrescentando que os grandes
obstáculos são a “desconfiança profunda e o peso da luta
que se agravou durante anos”.
“Agora é a hora de um
novo impulso colectivo para
a paz e a reconciliação. Ape-

lo a um esforço internacional
intensificado - liderado pelo
Conselho de Segurança - para
alcançar um cessar-fogo global
até o final deste ano”, declarou.
Como factos motivadores nos conflitos do mundo,
Guterres elogiou o Acordo

de Paz entre o Governo do
Sudão e movimentos armados, o início das negociações de paz no Afeganistão.
“Na Síria, o cessar-fogo
em Idlib está praticamente

também que o acordo de paz
na República Centro-Africana
ajudou a “reduzir significativamente a violência” e sublinhou a necessidade de continuação de diálogo nacional e

territórios, António Guterres
disse que a pandemia “não
é apenas um alerta, é um ensaio geral para o mundo dos
desafios que estão por vir”.
Na visão do Secretário-

intacto. Depois de mais de
nove anos de conflito e sofrimento colossal, renovo o
meu apelo pelo fim das hostilidades em todo o país”, disse
o Secretário-geral da ONU.
António Guterres lembrou

dos trabalhos para a realização
de eleições livres e justas.
Em relação à doença da
Covid-19, que já provocou
pelo menos 965.760 mortos e
mais de 31,3 milhões de casos
de infecção em 196 países e

-geral, trata-se “simultaneamente duma crise de saúde
histórica, a maior calamidade
económica e perda de empregos desde a Grande Depressão e novas ameaças perigosas aos direitos humanos”.

