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Possível ocorrência de ciclone

Luiz Fernando Lisboa e soldados rasos são figuras do Zambeze
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Bispo de Pemba e soldados rasos são figuras do ano do Zambeze

Luiz Fernando Lisboa não aceita “cinismo” 
das autoridades governamentais

Milicianos digitais não demoveram o Bispo de Pemba

Num ano muito difícil, não somente por causa da pande-
mia da Covid-19, mas, também, para Moçambique em parti-
cular, pelos ataques terroristas nos distritos da região norte 
da província de Cabo Delgado, o Bispo da Diocese de Pem-
ba, D. Luiz Fernando Lisboa, foi das vozes mais audíveis na 
denúncia das atrocidades do terror e, sobretudo, na denúncia 
do sofrimento que os deslocados de guerra estão a passar. Por 
outro lado, o nosso semanário reconhece o trabalho abnega-
do dos jovens das FDS que estão no teatro das operações em 
Cabo Delgado, alguns mortos como se de galinhas se tratasse.

A nossa repor-
tagem teve a 
oportunidade 
de reportar a 
guerra contra 

o terrorismo em Cabo Delgado, 
percorrendo zonas de conflito 
e ver “in loco” a árdua tarefa 
de milhares de jovens polícias 
e militares na defesa da pá-
tria, num cenário muito difícil.

O Zambeze não esquece de 
militares como Estrela, Ramiro 
e outros que tombaram no teatro 
operacional a defender a pátria. 
São jovens que deixaram suas fa-
mílias, amigos, escola e não mais 
voltaram à convivência social.

Recentemente, o Comandan-
te-Geral da Polícia da República 

de Moçambique (PRM), Bernar-
dino Rafael, reconheceu que as 
dificuldades e a exiguidade de 
meios nas nossas Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS) são eviden-
tes, mas disse haver necessidade 
de defender as populações e o 
Estado com os meios existentes.

“Acima de tudo, nos leva 
para aquilo que é a existência da 
função pública, o bem-estar dos 
moçambicanos, a segurança dos 
moçambicanos e a justiça. São 
três pressupostos fundamentais 
que existem na administração 
pública. Nós das FDS so-
mos impostos um impera-
tivo constitucional sobre 
a PRM, para garantir esta 
coesão, a unidade nacional, 

a defesa da paz”, explicou 
Bernardino Rafael numa das 
visitas que efectuou aos ba-
talhões da Polícia estacio-
nados no distrito de Mueda.

Bernardino Rafael le-

vou até às FDS uma pala-
vra de apreço e de encora-
jamento e, acima de tudo, o 
repto de que dias melhores 
virão para aqueles jovens, 
homens e mulheres que no 

terreno defendem o país 
contra o inimigo comum. 

Pelo trabalho desenvolvi-
do, o Zambeze reconhece estes 
heróis anónimos que de tudo 
fazem para defender o país.

A coragem, dedicação 
e afecto demonstrados pelo 
Bispo de Pemba foram notó-
rios durante o ano que cami-
nha a passos largos para o seu 
fim. O Bispo foi das primei-
ras vozes a criticar a apatia 
do Estado Moçambicano no 
socorro das pessoas desloca-
das de zonas de conflito, na 
província de Cabo Delgado.

Foi graças a Luiz Fernan-
do Lisboa que o Parlamento 
Europeu levou na sua agen-

da o tema sobre terrorismo 
em Moçambique, numa al-
tura em que o secretismo, as 
ameaças das autoridades de 
Moçambique tornam impos-
sível avaliar o real impacto do 
terrorismo em Cabo Delgado.

Aliás, foi depois de vá-
rias intervenções que per-
mitiu que a nível nacional e 
internacional se tomasse a 
consciência da necessidade 
de um apoio concreto para as 
populações afectadas, não só 

nos distritos afectados mas 
também na cidade de Pemba.

Em alguns círculos de 
opinião, com destaque para 
os “milicianos digitais”, in-
divíduos tentaram, mas sem 
sucesso, intimidar o Bispo, 
mas este se manteve firme 
nas suas ideias de defen-
der as populações indefesas.

Pelo reconhecimento do 
seu papel, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, no 
âmbito do lançamento da 
Agência de Desenvolvimento 
Integrado do Norte (ADIN), 
visitou e manteve conversa 
com Luiz Fernando Lisboa.

 Graças ao seu trabalho, o 
chefe da Igreja Católica, o Papa 
Francisco, recebeu em audi-
ência, na última sexta-feira, o 
Bispo de Pemba, num encontro 
que durou perto de 40 minutos, 
onde, mais uma vez, o Papa 
mostrou a sua proximidade em 
relação à Diocese de Pemba 
e ao povo de Cabo Delgado.

“Esta proximidade a tem 
manifestado desde há muitos 
meses, desde a Páscoa quando 
falou sobre a crise humanitária 
pela qual passamos, no passado 
dia 19 de Agosto, quando nos 

fez um telefonema de surpre-
sa; nas duas últimas semanas 
o Papa fez um gesto bonito 
da sua caridade pastoral, do-
ando 100 mil euros em favor 
dos deslocados da província 
de Cabo Delgado. E agora me 
recebeu aqui, no Vaticano; ele 
tem, portanto, mostrado uma 
proximidade e um amor muito 
grande pelo seu povo”, refe-
riu D. Luiz à Vaticano News.

Segundo aquela publicação, 
pertencente à Igreja Católica, o 
Bispo de Pemba referiu que o 
Papa tem visto e acompanhado 
a situação de Cabo Delgado, 
dos deslocados que são já qua-
se 600 mil, e tem sido muito 
sensível ao sofrimento do povo.

 “É um Papa que se preocupa 
muito com a periferia e, na ver-
dade, traz a periferia para o cen-
tro, como fazia Jesus”, frisou. 

“O Papa tem visto o sofri-
mento do povo e tem demons-
trado essa proximidade e amor 
grande pelo povo – tem sido 
o bom pastor de que falamos 
tanto e que devemos ser. En-
tão, ele não só nos convida a 
nós Bispos, Padres, missioná-
rios e missionárias para ser-
mos bons pastores, mas ele 

dá o exemplo”, acrescentou.
Nas linhas que se seguem, 

o Zambeze repõe a entrevis-
ta concedida ao Centro para 
Democracia e Desenvolvi-
mento (CDD) pelo Bispo de 
Pemba, publicada a 12 de 
Abril, denunciando as atroci-
dades contra as populações.

Gostaríamos de ter mais 
detalhes sobre o ataque de 
ontem à missão católica de 
Nangololo. Houve vítimas 
humanas? Houve destruição 
de infra-estruturas? Os mis-
sionários estão todos salvos e 
em segurança?

-O ataque não foi só a Mu-
ambula, onde está a Missão 
de Nangololo. Na verdade fo-
ram atacadas sete aldeias do 
distrito de Muidumbe, nos 
últimos quatro dias (até sexta-
-feira). Entraram na Missão de 
Nangololo, mas como o povo 
continua no mato, nós temos 
poucas informações. A úni-
ca informação que chegou até 
agora (sexta-feira) é de um se-
nhor cristão que está escondido 
no mato. Ele foi até à missão 
com muito cuidado e viu que 
as casas dos missionários não 
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foram invadidas, nem toca-
das. Mas arrombaram a igreja, 
queimaram os bancos e outros 
bens que estavam dentro. As 
chamas não atingiram o tecto 
falso. Ainda não sabemos ao 
certo os estragos causados. Um 
dia antes, quando os atacantes 
estavam a actuar nas aldeias 
próximas à missão, os nossos 
missionários saíram usando 
um corta-mato até Mueda. A 
intenção era de ficar em Mue-
da, mas lá o clima também es-
tava ruim, com os residentes 
locais a fugirem para as ma-
tas. Os missionários tomaram 
a estrada Mueda – Montepuez 
e caminharam oito horas até à 
vila de Montepuez, onde pas-
saram a noite. No dia seguinte 
apanharam transporte até Pem-
ba. Por questões de segurança, 
eles continuam aqui em Pemba.

Desde que os ataques 
começaram em Outubro 
de 2017, o Bispo de Pemba 
é uma das poucas pessoas 
que sempre alertou para o 
sofrimento das comunidades 
afectadas. Os terroristas já 
tomaram de assalto três vilas 
distritais. Como descreve a 
situação de Cabo Delgado 
hoje?

-Cabo Delgado vive hoje 
uma situação de isolamen-
to, nem parece que fazemos 
parte de Moçambique. Nós 
sentimo-nos isolados, abando-
nados, porque desde que esta 
situação começou a dois anos 
e meio, quase nada se reporta 
nos jornais, nas rádios e nas 
televisões. Quem assiste aos 
noticiários à noite fica com a 
impressão de que não está a 
acontecer nada em Cabo Delga-
do. Quando não dizem nada e é 

como se não tivesse acontecido 
nada em Cabo Delgado. Mas 
há muito sofrimento do povo 
que vive nesta província, um 
povo que já era pobre e agora 
está a ser espoliado, está a ver 
as suas casas a serem queima-
das e dorme no mato. Imagine 
idosos e crianças dormindo 
no mato, vivendo no mato!

O que acha da resposta 
do Governo e das Forças de 
Defesa e Segurança?

-Eu não vou julgar nin-
guém, mas a resposta até ago-
ra ainda não foi efectiva, tanto 
é que os ataques continuam, 
nunca houve trégua. Eles estão 
cada vez mais empoderando-
-se, estão cada vez mais ousa-
dos. A única coisa que eu não 
aceito é o cinismo de dizer 
que está tudo sob controlo.

Acredita que mais distri-
tos poderão ser atacados nos 
próximos tempos?

-Eu acredito que tudo é pos-
sível. Assim como era impen-
sável que se atacasse Mocím-
boa da Praia, que é uma vila 
com um grande contingente de 
militares, mas eles atacaram e 
ocuparam. Atacaram os locais 
onde os polícias e os militares 
estavam acampados, levaram 
armas, levaram carros, leva-
ram comida. Eles são, de facto, 
ousados. Toda a zona norte de 
Cabo Delgado é um barril de 
pólvora. A população não está 
tranquila e em quase todos os 
distritos as pessoas estão a fu-
gir para locais seguros. Quem 
não tem condições para sair 
a solução é dormir no mato.

As pessoas de Cabo Del-
gado não falam abertamente 

sobre os ataques de que 
são vítimas. A que se deve 
esse medo generalizado das 
pessoas?

-O clima de medo é genera-
lizado. E o medo não é injusti-
ficado. Nós todos acompanha-
mos que alguns jornalistas que 
tentaram fazer cobertura dos 
ataques foram detidos. Ficaram 
presos por muito tempo e sem 
julgamento. O medo generali-
zado deve-se, também, à vio-
lência em si, há muitas pessoas 
mortas, muitas pessoas mesmo. 
Outras perderam suas casas e 
seus bens. Isso deixa as pessoas 
com muito medo. É uma pena 
que esse seja, neste momen-
to, o sentimento generalizado 
em Cabo Delgado: o medo.

Devido ao silêncio do 
Governo, a coisa mais difícil 
é saber quantas pessoas 
morreram desde Outubro de 
2017. Tem uma estimativa de 
quantas vítimas mortais?

-Eu não sei exactamente 
quantas pessoas. Mas esti-
mo que mais de 500 pessoas 
já morreram. Durante muitos 
meses contava-se apenas o nú-
mero de civis mortos, pois di-
ficilmente os soldados mortos 
entram nas estatísticas. Mas já 
morreram muitos soldados. As 
vítimas do outro lado, aquelas 
que são chamadas de insurgen-
tes e outros nomes, também 
não entram nas estatísticas. 
Então, eu acredito que já pas-
saram 500 pessoas mortas.

Conhecendo um pouco a 
realidade de Cabo Delgado, 
qual seria o melhor caminho 
para resolver esta situação?

-Eu não me arrisco a dizer 
qual seria o melhor caminho 
neste momento, a curto prazo. 
Mas a médio e a longo prazo o 
caminho é dar oportunidades 
para a juventude. O caminho é 
construir escolas secundárias e 
técnico-profissionais. Na maio-
ria das nossas vilas, os adoles-
centes estudam até à 7ª classe 
e a partir daí já não têm como 
continuar com os estudos. En-
tão, investir na educação, in-
vestir na formação técnica, 
investir em cursos profissionali-
zantes, promover emprego para 

a juventude, pequenos negó-
cios, etc., é o caminho a seguir 
a médio e a longo prazo. É pre-
ciso investir massivamente na 
juventude, porque se não der-
mos oportunidades aos nossos 
jovens, eles vão seguir o cami-
nho que estão seguindo agora.

Como mobilizar as 
pessoas a se prevenirem da 
Covid-19 se a grande preocu-
pação é a segurança?

-Infelizmente, aqui em 
Cabo Delgado a pandemia da 
Covid-19 está em segundo 
plano, a segurança é que está 
em primeiro lugar. As pessoas 
estão aglomeradas, há muitas 
famílias recebendo outras fa-
mílias, outras estão no mato e 
partilham utensílios e outros 
bens. É um grande desafio para 
nós, mas temos estado a divul-
gar as mensagens de prevenção, 
estamos a orientar as pessoas 
para se precaverem. Mas não é 
fácil fazer isso com as pessoas 
que estão fugindo dos ataques.

O CDD sabe que algumas 
agências humanitárias que 
ajudavam as vítimas dos 
ataques e do ciclone Kenneth 
se retiraram dos distritos. 
Até que ponto isso pode 
aumentar a vulnerabilida-
de das pessoas e o risco de 
recrutamento de jovens que 
agora ficaram sem o apoio 
humanitário?

-Sim, as agências humani-
tárias retiraram-se dos distri-
tos e algumas até de Pemba. É 
compreensível porque a maio-
ria das pessoas é estrangeira, 
tem famílias e as agências têm 
responsabilidades em relação 
a essas famílias. É verdade 
que isso acabou aumentando 
a vulnerabilidade das pessoas. 
Quem estava resistindo eram os 
missionários, mas chegou uma 
altura em que eu também tive 
que os retirar. Os insurgentes 
começaram a alegar a questão 
da religião e simbolicamente 
queimaram uma capela, depois 
invadiram uma outra e quei-
maram-na. Isso preocupou-nos 
muito e acabamos retirando os 
missionários. Mas muitas pes-
soas já tinham saído das aldeias.

Não acha irónico que 
esse sofrimento todo esteja 

a acontecer numa provín-
cia riquíssima em recursos 
naturais. Como fazer para 
que os projectos de explo-
ração desses recursos não 
sejam factores de exclusão de 
jovens?

-É muito triste que isso es-
teja a acontecer numa provín-
cia tão rica em recursos como 
gás natural, pedras preciosas e 
rubis, numa província que tem 
condições de se auto-afirmar 
como próspera e capaz de aju-
dar todo o país. Esses recursos 
não devem continuar a ser uma 
maldição para o povo, como 
têm sido até agora. Esses recur-
sos devem ser uma bênção, têm 
de trazer o bem-estar para a po-
pulação, mas para isso é preci-
so começar bem. É preciso que 
sejam cumpridos todos os pro-
cessos previstos na lei, é preciso 
que a população seja consultada 
e ouvida. É preciso que a popu-
lação faça parte dos processos 
e não um grupinho de cinco 
ou seis pessoas que são muitas 
vezes cooptadas, compradas e 
falam em nome da população, 
mas não têm nenhuma procu-
ração nem legitimidade para 
falar em nome da população. 

Muitas vezes a população é 
deixada de lado. Se não envol-
vem a população, se não trazem 
empregos para a juventude, os 
recursos acabam virando uma 
maldição. Eu espero que todas 
as pessoas que têm responsabili-
dades, sejam do Governo ou da 
Sociedade Civil, estejam atentas 
para que o povo não seja deixado 
de lado em todos os processos.

Senhor Bispo sente-se se-
guro, nunca sofreu ameaças?

-Eu sinto-me seguro, tal como 
se sente toda a população de Cabo 
Delgado. Ou seja, o nosso seguro 
é a insegurança. Se me perguntas-
se se eu sinto medo, eu diria que 
não. Se eu sofri ameaças, talvez 
de forma velada, talvez alguns 
recados, alguns conselhos. Mas 
ameaça directa, não. Houve al-
guma campanha difamatória, 
essas coisas que as pessoas que 
não gostam de ouvir a verdade 
promovem. Mas a Igreja não vai 
parar de falar, porque nós temos 
uma responsabilidade que nos foi 
dada, não por algum governante, 
mas sim por Deus. Essa respon-
sabilidade é de estarmos do lado 
da verdade, é de falarmos a verda-
de, nós temos compromisso com 
a verdade, e Deus é a verdade. 

Por isso nós nos sentimos 
seguros porque Deus está con-
nosco, Deus está a sofrer con-
nosco, Deus está a ser humilha-
do connosco, Deus está a passar 
por maus momentos connosco, 
e nós temos dito isso para a po-
pulação. E como nós acredita-
mos, temos esperança de que se 
Deus quiser vamos sair desta.
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Ricos em ideias e realizações
Num ano atípico em que muitos sectores de activida-

de se mantiveram fechados, em consequência dos efei-
tos da Covid-19, há algumas individualidades que me-
recem menção honrosa por parte do nosso semanário.

O líder fun-
dador do 
movimento 
Nova Demo-
cracia (ND), 

Salomão Muchanga, destaca-
-se entre os políticos do ano 
que contribuíram no país em 
ideias e acções em 2020. A ND 
é, segundo o seu líder, uma 
arma para desarmar o clien-
telismo selvagem do Gover-
no do dia, que é campeão no 
jogo da corrupção, enquanto o 
povo ganha troféus da miséria.

Logo após a derrota da 
Nova Democracia nas eleições 
gerais de 2019, onde concor-
ria à Assembleia da República 
(AR), a ND ergueu-se e arre-
gaçou as mangas para o traba-
lho em 2020. Assistiu-se a ND 
nas várias plataformas a con-
tribuir em ideias e acções nos 
desafios do país. Foi exemplo 
nas acções de sensibilização e 
distribuição de máscaras aos 
cidadãos nos principais pon-
tos de concentração da popu-
lação, um pouco pelo país. 

À margem das comemora-
ções do 1º de Maio, Salomão 
Muchanga exigiu a protecção 
social dos trabalhadores, defen-
dendo medidas corajosas que 
incluam a revisão do subsídio 
dos profissionais de saúde e téc-
nicos envolvidos nas áreas de 
elevado risco de contaminação 
pela Covid-19; a introdução de 
medidas de assistência social, 
incluindo a redução do custo de 
energia, a remoção provisória 
da taxa de lixo, a redução da 
taxa de água, muito para além 
da suspensão da cobrança, a as-
sistência dos comerciantes in-
formais proibidos de continuar 
as suas actividades; o corte dos 
excessivos subsídios à elite di-
rigente quer no Governo, como 
no Parlamento, através de 
adequada revisão legislativa.

Estas intervenções denun-
ciam, sem dúvida, um movi-
mento que veio para ficar, car-
regado de profunda paixão nos 
assuntos candentes do país, não 
obstante ser um partido sem as-
sento parlamentar. Aliás, Mu-
changa tem defendido e conti-
nua a defender nas diferentes 
plataformas que os deputados 
não podem continuar no Parla-
mento apenas para se acomo-
dar, mas para tomar decisões 
criativas e que produzam solu-

ções para o povo moçambicano.
Mais ainda, sublinha que 

a ND significa inclusão na-
cional, justiça social, e o sur-
gimento deste movimento 
deve ser interpretado como o 
que vem consciencializar ser 
este o momento dos moçam-
bicanos, sobretudo os jovens, 
juntarem-se para resgatar a 
dignidade do Parlamento, no 
sentido de que seja uma plata-
forma que tenha sensibilidade 
em relação às questões funda-
mentais do povo: o emprego, 

habitação, transporte, acesso à 
água, energia, entre outras pre-
ocupações dos moçambicanos.

É que, para Muchanga, a 
governação alternativa credí-
vel, que tanto defende, deve 
emergir do Parlamento, com 
base no combate àquilo que 
chama de colonialismo negro, 
acarinhado pelo Parlamento 
que há muito deixou de debater 
questões dos moçambicanos, 
em detrimento dos seus ape-
tites umbilicais e partidários.

É ainda no Parlamento que 
Muchanga alega que se deve 
exigir, com urgência, a res-
ponsabilização daqueles que 
considera inimigos do povo, 
envolvidos em escândalos de 
corrupção e que mandam o ci-
dadão pacato pagar, o que “urge 
exigir que todo o infractor pa-
gue e só depois a sua detenção”.

O capim cresceu sozinho

O presidente do Conse-
lho Autárquico de Chimoio, 
João Ferreira, foi o “capim 
que cresceu sozinho”. O edil, 
logo depois da sua tomada 

de posse, prometeu que não 
iria cortar a barba enquan-
to a cidade estivesse suja. E 
cumpriu com a sua palavra!

João Ferreira não teve tem-
po para choramingar e nem 
para negociatas, que são ca-
racterísticas de muitos dos 
presidentes dos conselhos au-
tárquicos espalhados pelo país. 
No lugar de ficar a chorar pelos 
fundos do Governo Central, 
o edil liderou o processo de 
diminuição do despesismo e 
ociosidade na Função Pública, 
criando, por exemplo, um sec-
tor para realização de algumas 
obras municipais, no lugar de 
contratar empresas que só es-

tão interessadas em tirar do 
Estado. Equipou o seu muni-
cípio com os meios necessá-
rios para a limpeza da cidade.

A nível de protecção dos 
funcionários foi visível a 
luta contra o endividamen-
to desnecessário, alertando 
para o perigo de compro-
meter o futuro com emprés-
timos bancários inviáveis.

Dário e seus meninos

A fechar o ano, a selecção 
nacional de futebol de Sub-20, 
liderada por Dário Monteiro, 
conseguiu aquilo que nenhuma 
outra selecção ou clube de fu-
tebol tinha conseguido desde a 
nossa existência como Estado. 

Os Mambinhas de Sub-20 
foram vencedores do torneiro 
da COSAFA em futebol, para o 
ano 2020. Na prática, os sinais 
da conquista tinham sido lança-
dos. Recorde-se que boa parte 
dos meninos daquela selecção 
fizeram parte da selecção que 
no ano passado foi vice-cam-
peã da COSAFA em Sub-17.

Mais do que ganhar o tor-
neio, os Mambinhas consegui-
ram também uma qualificação 
inédita para a fase final do CAN 
da categoria, que se realiza no 
próximo ano, na Mauritânia. 

O Zambeze reconhece o 
esforço dos Mambinhas de 
Sub-20 e seu treinador, Dá-
rio Monteiro, e reitera votos 
de que 2021 seja ainda me-
lhor que 2020, em termos de 
conquistas internacionais.

Igualmente, merece a 
nossa atenção a actuação do 
nosso compatriota Luís Mi-
quissone, que no início deste 
ano transferiu-se para o Sim-
ba da Tanzânia. Para além 
de ter ganho tudo a nível da-
quele país vizinho, Miquis-
sone é neste momento a prin-
cipal estrela do campeonato. 

Para o Zambeze, o rapaz 
nascido em Angónia, na pro-
víncia de Tete, foi das estrelas 
cintilantes do ano em curso.

Mia Couto e Mr. Bow brilharam 
fora de portas

A indústria cultural foi das 
afectadas pela pandemia. No 
entanto, não podemos deixar 
de fazer uma menção ao mú-
sico Salvador Maiaze, mais 
conhecido por Mr. Bow, e 

também ao consagrado escri-
tor moçambicano Mia Couto.

O escritor moçambicano 
venceu o Prémio Jan Michal-
ski de literatura, pela edição 
francesa da trilogia “As Areias 
do Imperador”, publicada este 
ano, com tradução de Elisa-
beth Monteiro Rodrigues.

O júri do prémio reconhe-
ceu “a excepcional qualidade 
da escrita” de Mia Couto, que 
conjuga, “subtilmente, oralida-
de e narração literária e epis-
tolar, contos, fábulas, sonhos 
e crenças, no seio da realidade 
histórica de Moçambique, no fi-
nal do século XIX, na luta con-
tra a colonização portuguesa”.

Mais uma vez, Mia Cou-
to elevou bem alto a bandei-
ra de Moçambique, o que o 
semanário Zambeze não po-
dia deixar passar em branco.

Mr. Bow lançou recente-
mente o álbum Story of my life, 

que retrata o seu percurso desde 
a saída da sua terra natal, Man-
jacaze, até à cidade Maputo. 

Mr. Bow, na arena inter-
nacional, foi um dos grandes 

vencedores do AEUSA 2020, 
como o melhor artista mascu-
lino dos Países Africanos de 
Língua Portuguesa (PALOP).

Menção honrosa do Zambeze
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Possibilidade de ocorrência de ciclone

Centro e Norte do país em 
alerta máximo

Está iminente a possibilidade de 
se formar um grande ciclone no Ca-
nal de Moçambique, tal como aler-
tou esta terça-feira o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, confirman-
do o que já vinha sendo previsto pelo 
Instituto Nacional de Meteorologia.

“Atenção especial devemos dar 
à informação monitorada pelo Insti-
tuto Nacional de Meteorologia sobre 
a possibilidade de formação de um 
grande ciclone tropical no Canal de 
Moçambique”, disse Filipe Nyusi, 
falando durante a cerimónia de atri-
buição de patentes a oficiais do Ser-
viço Nacional de Migração, na Pre-
sidência da República, em Maputo.

Em causa está um alerta emitido 

pelo Instituto Nacional de Meteoro-
logia, na segunda-feira, sobre a pos-
sibilidade de um sistema de baixa 
pressão que está no Oceano Índico a 
evoluir para uma depressão tropical 
e entrar no Canal de Moçambique.

Segundo o Presidente da Repú-
blica, as autoridades têm três cená-
rios possíveis: no primeiro, o sis-
tema atinge Madagáscar no dia 27, 
no estágio de tempestade tropical 
severa (ciclone de categoria dois) e 
desfaz-se no interior daquele país.

No segundo cenário, o siste-
ma atinge Madagáscar e sai em 
direcção ao Canal de Moçam-
bique, com trajectória incerta.

No terceiro cenário, o sistema 

passa por cima de Madagáscar e en-
tra para o Canal de Moçambique, po-
dendo atingir alguns distritos da par-
te costeira do Centro e Norte do país.

“Apesar de o cenário três ser 
menos provável, sendo o mais pro-
vável o cenário um, nós moçambi-
canos temos de nos precaver. Mais 
calma e menos pânico”, apelou o 
Chefe de Estado moçambicano.

O Centro Operativo de Emer-
gência esteve reunido para avaliar o 
nível de prontidão das autoridades 
face ao risco, tendo a entidade avan-
çado que só nos próximos três dias 
as autoridades terão clareza sobre o 
curso do sistema de baixa pressão.

Entre os meses de Outubro e 

Abril, Moçambique é ciclicamen-
te atingido por ventos ciclónicos 
oriundos do Índico e por cheias 
com origem nas bacias hidrográ-
ficas da África Austral, além de 
secas que afectam quase sem-
pre alguns pontos do Sul do país.

O mais recente e destruidor foi 
o ciclone Idai, que teve origem 
numa depressão tropical que se 
formou na costa leste de Moçam-
bique, no início de Março, e foi 
ganhando força à medida que se-
guiu rumo ao continente, alcançan-
do ventos até 177 quilómetros por 
hora e chegando ao litoral de Mo-
çambique no começo da noite de 
quinta-feira, 14 de Março de 2019.

A instabilidade político-militar, a Covid-19 e os raptos 
foram as manchas predominantes do ano de 2020 que ora 
termina, na óptica do presidente do Conselho Islâmico de 
Moçambique (CIMO), Abdul Rachide. Segundo o Sheik, Mo-
çambique vive um dos piores momentos da sua história, com 
os ataques na região norte da província de Cabo Delgado, que 
colocaram na desgraça milhares de pessoas, bem como na 
zona Centro, que se saldam em mortes e destruição de bens. 

Há muito so-
frimento. As 
pessoas es-
tão sem eira 
nem beira. 

Nalgumas regiões do país já 
não há mais espaço para alber-
gar tantas pessoas que se refu-
giam por causa da guerra. Por 
exemplo, o presidente do Con-
selho Municipal da Cidade de 
Pemba disse há meses que a sua 
autarquia já não aguenta aco-
lher a massa humana que chega 
através da praia de Paquiteque-
te, à procura refúgio. Para agra-
var mais a situação provocada 
pelo terrorismo e os ataques ar-
mados, um outro senão que co-
loca o país na desgraça, o surto 
global da Covid-19 também é 
apontado como um dos proble-
mas que fez mais de 100 óbi-
tos um pouco por todo o país, 
tendo paralisado quase tudo. 

Outrossim, a onda dos 
raptos, segundo o Sheik, já se 
tornou uma nova maneira de 
ganhar dinheiro, com o avolu-
mar de ocorrências que já atin-
giram os 16 casos sem o devido 
esclarecimento, constituindo 
uma mancha negra para o ano 

que ora finda, dado que os 
raptores fazem-no a seu “bel-
-prazer”, extorquindo as pou-
cas poupanças que as vítimas 
têm guardadas, ante o aparente 
silêncio de quem é de direito. 
“Herdamos a guerra de Cabo 
Delgado. Desde 2017 até esta 
parte estamos com os mesmos 
problemas e o Governo deve 
mostrar pujança no combate 
a este mal porque tem força 

para o combater. Consegui-
mos travar a guerra dos 16 
anos, como não conseguir-
mos travar uma guerra de 
meia centena de homens em 
Cabo Delgado?”- questiona.

 Abdul Rachide diz que o 
CIMO colocou-se em missão 
em várias ilhas da província 
de Cabo Delgado, como o 

caso de Matemo, Ibo e Qui-
lambo, onde procedeu à distri-
buição de alimentos para mi-
lhares de famílias que devido 
à guerra continuam isoladas. 

O Sheik acrescenta que 
constatou com gravidade 
que há crianças que morrem 
à fome, assim como os seus 
progenitores, que devido 
à debilidade física acabam 
perdendo a vida. “São dias 

sem comida, mobilidade in-
terrompida, presos e sujeitos 
à criminalidade de manei-
ra a sobreviver”, lamentou 
Abdul Rachide, afirmando 
que o CIMO sempre esteve 
a apoiar os acontecimentos 
que sempre sacodem o país. 
Por exemplo, indicou que no 
ano passado houve a situa-

ção do Idai e Kenneth, onde 
a sua organização, com base 
em doações, conseguiu apoiar 
famílias que devido aos dois 
ciclones perderam quase tudo.

 É preocupação do CIMO 
garantir o respeito pela dignida-
de humana, sendo que na pro-
víncia de Sofala, por exemplo, 
foram entregues mil quites para 
os refugiados. Em Nampula, 
concretamente no bairro de An-

chilo, foi construído um orfana-
to para albergar 200 crianças. 
Na província de Cabo Delgado 
há um projecto de edificação 
de uma escola primária para 
órfãos e carenciados, tudo na 
perspectiva de apoiar o próxi-
mo, pois, na sua opinião, mente 
vazia é onde penetra o demónio, 
havendo a necessidade de apri-

morar o processo de ensino e 
aprendizagem para transformar 
as mentes de jovens que são 
usados para a guerra terrorista.

Como exemplo disso, o 
CIMO aguarda pela atribui-
ção de um espaço em Cabo 
Delgado para a construção 
de uma escola igual à que 
está sendo edificada na Ilha 
de Moçambique, na vizi-
nha província de Nampula.

elton da Graça 

2020: Um ano que não deixa saudades
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Há gen-
te neste 
M u n d o 
que não 
usufrui do 

sabor da vida, ainda que 
produza e invente. Não va-
loriza o tempo e também 
não vive nos seus limites, 
pois para esse tipo de pes-
soas o seu ano é como um 
mês, e o seu mês é como 
um dia. Para elas, a defi-
nição da vida é a noite se-
guida pelo dia. Pouco re-
flectem e pouco meditam.

A roda do tempo gira, 
mas elas não vêm o seu mo-
vimento. Os seus anos de 
vida vão-se reduzindo mas 
não se apercebem desse fac-
to. O seu fim vai-se aproxi-
mando mas tal fenómeno 
não cria neles nenhuma 
mudança, conforme consta 
no Qur’án, Cap. 30, Vers. 7:

“Sabem somente do 
aspecto aparente da vida 
mundana; mas eles estão 
desatentos acerca do Além”.

Será que não há no 
tempo lições renovadas? 
Trevas e brilhos, sema-
nas, dias, horas,  e tem-
pos repletos de dádivas?

 De facto, quem está 
privado de orientação não 
se apercebe de nada. Para 
muitas pessoas, a vida resu-
me-se apenas no viver, pen-
sando que o tempo é que os 

mata, conforme consta no 
Qur’án, Cap. 45, Vers. 24:

“E dizem: Não há vida 
além da nossa vida mun-
dana; vivemos e mor-
remos, e nada nos des-
trói senão o tempo”.

Que tipo de civilização 
é a nossa, que não per-
mite que meditemos nos 
dias e na sua sucessão?

Três coisas controlam 
as nossas vidas: o tem-
po, a saúde e a riqueza.

Quando somos peque-
nos temos tempo para brin-
car, explorar, desperdiçar, e 
ser curiosos. Quando somos 
jovens, geralmente temos 
boa saúde, força e energia, 
mas a maioria de entre nós 
não dispõe de riqueza e 
por isso não pode comprar 
tudo o que deseja. À me-
dida que vamos crescendo 
e envelhecendo, podemos 
eventualmente ter saúde, 
ainda que não seja como a 
que  tínhamos na juventu-
de, mas dispomos de mais 
dinheiro, casa, carro, bens 
materiais, etc., porém, 
nem sempre temos tempo. 

Com o dinheiro po-
demos comprar o reló-
gio, mas não o tempo.

Os que acham que 
não têm tempo para cui-
dar da sua saúde, cedo 
ou tarde terão que se dar 
tempo para tratar das do-

enças de que padecerem.  
Quando se é jovem tem-

-se tempo e saúde, mas não 
se tem dinheiro. Quando 
se fica velho tem-se tem-
po e dinheiro, mas já não 
se tem saúde para se usu-
fruir da riqueza acumulada.

Assim que ficamos ve-
lhos, o tempo, a riqueza 
e a saúde são-nos retira-
dos, mas uma coisa que 
jamais poderá ser-nos re-
tirada é o impacto que 
exercemos nos outros.

A nossa saúde está 
na base de como nós po-
demos construir o nos-
so tempo, a nossa rique-
za, e a vida do Além.

Estão errados os que pen-
sam que o tempo está a pas-
sar. O tempo não está a pas-
sar, está aqui até o Mundo 
terminar. Nós é que estamos 
a passar. Ninguém pode des-
perdiçar o tempo, pois este é 
infinito. Nós é que somos fini-
tos. Nós é que envelhecemos 
e morremos. O tempo não! 

Os materialistas que di-
zem que tempo é dinheiro, na 
realidade, para os que olham 
para além disso, percebem 
que o tempo é vida. E a vida 
neste Mundo não é mais do 
que o tempo que decorre en-
tre o nascimento e a morte.

Se o ouro acabar, a pes-
soa pode depois adquiri-lo, 
e até mesmo ganhar o dobro 

ou mais do que aquilo que ti-
ver perdido, mas o tempo que 
passou ninguém o consegue 
recuperar. Podemos angariar 
mais dinheiro, mas já não 
podemos criar mais tempo.

Podemos perfeitamente 
quantificar quanto dinheiro 
temos, mas já não nos é possí-
vel determinar quanto tempo 
de vida nos resta. Sobre isto, o 
Profeta Muhammad (S.A.W.) 
disse: “Não há dia novo em 
que a aurora se funde, sem 
proclamar: “Ó filho de Adão! 
Eu sou uma nova criatura, e 
sou testemunha dos teus ac-
tos. Aproveita-me, pois (se 
eu for) não regressarei mais 
até ao Dia da Ressurreição”!

O sucesso não depende 
apenas do plano minucio-
so e das condições favorá-
veis, mas depende também 
do tempo certo e apro-
priado, razão pela qual os 
grandes perdedores e frus-
trados são os desleixados.

O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) disse: “No Dia 
da Ressurreição os pés do 
Ser Humano não se move-
rão enquanto não for inter-
rogado acerca de sua vida, 
onde a passou, acerca da 
sua riqueza, como a ad-
quiriu e onde a aplicou”.     

O nosso maior erro é 
vivermos na ilusão, pen-
sando e adiando a práti-
ca de coisas boas, dizen-

do “ainda temos tempo”.
Saibamos que a morte 

pode-nos surpreender a qual-
quer momento, pois confor-
me diz o ditado: “De boa von-
tade está o Inferno cheio”.

Diz-se que o tempo é li-
vre, mas ninguém o pode 
adquirir, por muito rico 
que seja comprado. Pode 
ser usado, pode ser gasto, 
mas não pode ser retido.

O tempo vale mais do 
que o dinheiro, do que o 
ouro, do que o diamante, 
do que todas as joias, por-
que ele é a vida. E é devido 
à sua importância que Deus 
jura no Qur’án, Cap. 103:

“Pelo tempo. Certamente 
todo o Homem está em grande 
perdição. Excepto aqueles que 
crêem, praticam actos virtuo-
sos, aconselham uns aos ou-
tros a verdade, e aconselham 
uns aos outros a paciência”.

Steve Jobs disse certa 
vez: “O seu tempo é limita-
do, e então não o gaste viven-
do a vida de outra pessoa”. 

Mais um ano das nossas 
vidas está prestes a termi-
nar. Aproveite o seu tempo 
na vida, na juventude antes 
de envelhecer, na vida antes 
de morrer, e neste Mundo 
antes do Mundo do Além.

Este é o tempo de re-
flexão e de fazer o balanço 
do ano prestes a terminar.

BOAS SAÍDAS! 

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

  Quem está a passar, nós 
ou o tempo?
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Responsabilidade pelas 
contravenções cometidas

Decidimos , 
desta vez, 
a b o r d a r 
este tema, 
uma vez 

que pelo que se tem vindo 
a constatar parece haver um 
grande défice de conhecimen-
tos ou muita negligência por 
parte dos automobilistas, dos 
proprietários de veículos e dos 
que fazem a aplicação da legis-
lação, quer por parte da Polícia 
e quer por parte do INATTER.

No Código da Estrada e na 
legislação complementar, a 
responsabilidade dos utentes 
das vias públicas assenta em três 
tipos que são: Responsabilidade 
c o n t r a v e n c i o n a l , 
r esponsab i l idade  c iv i l  e 
responsabilidade criminal. 
A que vamos nos dedicar 
neste escri to tem mais a 
ver com a responsabilidade 
contravencional, ou seja, a que 
trata sobre as transgressões 
das quais resultam as multas.

P o d e m o s  d e f i n i r 
“responsabilidade” como sendo 
o assumir das consequências do 
próprio agir. Com base nesta 
definição podemos concluir que 
a responsabilidade deve incidir 
sobre quem transgrediu. Assim 
sendo, é lógico que não é justo 
fazer recair a responsabilidade 
sobre quem não praticou a 
transgressão, a não ser em 
casos especiais, por exemplo, 
quando se trata de menores 
de idade ou de pessoas com 
demência cuja responsabilidade 
recai nos pais ou tutores.

O  n o s s o  C ó d i g o  d a 
Estrada, neste aspecto, define 

claramente, no seu artº 140, 
as responsabilidades de cada 
um, is to  é ,  do condutor, 
do proprietário do veículo, 
do peão e do passageiro.

No caso em apreço, interessa-
nos abordar as responsabilidades 
do condutor e do proprietário 
do veículo, uma vez que, nos 
últimos tempos, as multas que 
deviam recair sobre o proprietário 
são passadas aos condutores.

Se o nosso Estado continuar a 
permitir que este tipo de atropelos 
à lei se faça abertamente e 
sem receios porque se sabe 
de antemão que ninguém vai 
intervir para repor a legalidade, 
corremos o risco de virmos 
a ser conotados como uma 
nação falhada, uma vez que são 
os próprios representantes do 
Estado que não respeitam ou 
não sabem fazer aplicar a lei 
como deve ser. Este género de 
dirigentes, em vez de governar 
estão a desgovernar,  mas 
nós como cidadãos temos o 
direito de ser bem governados.

Avancemos então para a parte 
mais importante do nosso artigo, 
com base no que está estipulado 
no artº 140 do Código da Estrada.

_O condutor do veículo é 
apenas responsável relativamente 
às contravenções que respeitam 
ao exercício da condução.

_O proprietário do veículo é 
responsável relativamente às 
contravenções que respeitam 
às condições de admissão do 
veículo ao trânsito nas vias 
públicas, bem como pelas 
contravenções  comet idas 
pelo condutor quando não for 
possível identificar o condutor.

Em termos concretos, se o 
condutor, por exemplo, excedeu 
a velocidade, praticou manobras 
perigosas, não fez a sinalização 
obrigatória, transita com carta 
caducada ou cortou a prioridade 
de passagem, neste tipo de 
transgressões a responsabilidade 
recai sobre o condutor, uma 
vez que estes actos têm a ver 
com o exercício da condução. 
Porém, se o veículo circulava 
sem inspecção obrigatória, com 
número de motor viciado, sem 
triângulos de pré-sinalização 
de perigo, com o sistema de 
iluminação avariado, com 
alteração das características 
do veículo ou sem seguro, 
neste tipo de transgressões a 
responsabilidade recai sobre o 
proprietário do veículo e não 
sobre o condutor, porque tem 
a ver com as condições de 
admissão do veículo ao trânsito.

Existem ainda os casos em que 
o proprietário responde pelas 
transgressões do condutor. Por 
exemplo, o condutor abandonou 
o carro num local mal estacionado 
ou estacionou em local proibido 
mas não está presente, ou ainda, 
o radar captou um veículo com 
a matrícula “X” que transitava 
em excesso de velocidade e 
o motorista não parou. Como 
no momento em que estas 
transgressões foram registadas 
não foi possível identificar o 
motorista, a multa é passada 
ao proprietário do veículo. 
Contudo, se posteriormente o 
proprietário do veículo identificar 
o condutor a quem o veículo 
estava entregue na ocasião da 
infracção, a responsabilidade do 

proprietário cessa e é levantado 
um novo auto contra o condutor 
transgressor (artº140 nº4).

Pelo que acabamos de explicar, 
é simples entender a quem cabe 
cada tipo de responsabilidade. 
O problema reside no facto 
de o fiscalizador, o legislador 
e o julgador estarem a aplicar 
mal a lei ou a consentir que a 
lei seja mal administrada, em 
prejuízo de quem não deve ser 
sancionado. Ou seja, estão a 
contrariar a lei, senão vejamos. 
A lei diz que “o proprietário 
responde subsidiariamente pelo 
pagamento das multas e custas 
que forem devidas pelo autor da 
contravenção, sem prejuízo de 
regresso contra este” (artº149 
nº8). Portanto, não diz que 
é o condutor que responde 
subsidiariamente pelo pagamento 
das multas do proprietário, 
é precisamente o contrário.

 Por esta razão, não se 
entende como é que a Polícia, 
que é o “garante da Lei e 
Ordem”, permite que alguns 
dos seus membros estejam a 
contrariar este slogan, acabado 
de mencionar que identifica 
a Polícia como um aliado da 
justiça ou como um exímio 
cumpridor da Lei. Também 
nos custa entender como é que 
o INATTER, detectando estas 
irregularidades, como órgão 
legislador, não reage contra 
os seus funcionários que vão 
passivamente permitindo que a 
lei seja contrariada. Nos tempos 
do INAV, quando estas situações 
que contrariam a legislação eram 
detectadas, esta instituição, 
que já foi extinta e substituída 

pelo actual INATTER, reunia-
se com a Direcção da Polícia 
para corrigir procedimentos 
errados. Porque é que agora não 
se procede da mesma forma? 
Custa-nos a crer que actualmente 
a Polícia já não aceita rectificar 
procedimentos desajustados.

Quisemos compartilhar com 
os leitores do Jornal Zambeze, 
principalmente com os que são 
automobilistas, para reagirem 
a estas ilicitudes e a reclamar 
no prazo de 15 dias, conforme 
está determinado no Código 
da Estrada. Como cidadãos 
de um país, que em princípio 
t em l e i s  j u s t a s ,  quando 
responsabilizados por actos 
alheios devem reivindicar os 
seus direitos. Se não reclamarem 
serão multados, correndo até 
o risco de eventualmente 
serem julgados e condenados 
injustamente. Infelizmente, 
temos  chefes ,  d i r igentes 
e funcionários seniores que 
às vezes agem como se não 
tivessem escrúpulos, como se 
fossem incompetentes, como 
se agissem intencionalmente 
com dolo, mas em parte a 
culpa não é deles, é de quem 
os nomeou, porque mesmo 
detectando que estão a trabalhar 
mal os mantêm nos cargos. 

Que fique bem claro que 
não temos nada contra a nossa 
Polícia ou contra o INATTER, 
que são entidades que nos 
merecem respeito, mas é contra 
a atitude de alguns dos seus 
membros que estão agir ou a 
deixar agir fora do contexto.

*DIRECTOR DA ESCLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Há poucos dias 
foi publica-
da uma carta/
artigo num 
jornal, com o 

título “Nhongo, de vilão a herói”, 
sobre o autoproclamado Tenente-
-Geral Nhongo, líder do grupo 
terrorista denominado Junta Mi-
litar, que actua nas províncias do 
Centro de Moçambique, dispa-
rando e atacando veículos que 
circulam nas estradas da zona e 
assassinando cidadãos inocentes.

No primeiro parágrafo do ar-
tigo, comenta que Nhongo passou 
de vilão a herói, porque é o terceiro 
interlocutor para a pacificação de 
Moçambique, porque é um inter-
locutor político e válido, como os 
outros dois, o Governo e a Rena-
mo. Essa interpretação é uma fa-
lácia interessada e absurda, porque 
não só é vilão, palavra usada pelo 
colunista e defensor, como também 
Nhongo é um assassino, a menos 
que haja outra palavra ou nome 
para quem mata pessoas inocentes, 
sem motivo ou por razões que es-
condem as suas ambições pessoais.

A  Junta Militar não é um par-
tido, uma associação política ou 
civil, não é uma organização legal, 
não é nada, é um grupo terrorista. 
Caso alguém não esteja ciente da 
implicação e definição de terroris-
ta  ou  terrorismo, “terrorismo é um 
acto ou uma sucessão de actos vio-
lentos e criminosos que se caracte-
rizam por induzir ao terror de forma 
premeditada. É também a domina-
ção por meio do terror que procura 
coagir e pressionar governos ou a 
sociedade em geral, para impor as 
suas demandas e buscar o poder por 

meios criminosos, com o intuito de 
impor os seus interesses para obter 
influência política e poder político”.

Presumimos que esta defini-
ção internacional de terrorismo 
se encaixa perfeitamente nas ac-
tividades de Nhongo, sua gan-
gue e suas acções criminosas.

É difícil aceitar agora que 
Nhongo deva ser atendido porque 
suas demandas são justas e acei-
táveis, como se escreve no artigo, 
porque essa pergunta deve ser feita 
aos pais, filhos e parentes de todas 
as pessoas que ele assassinou ou 
ordenou que fossem assassinadas. 
São eles que primeiro devem ser 
ouvidos e depois toda a sociedade.

Pretende-se que o seu valor 
ideológico seja reconhecido por 
ter escrito uma carta, que a única 
coisa que faz é tentar justificar as 
suas acções criminosas para tentar 
obter, como diz a declaração inter-
nacional sobre o terrorismo, poder e 
impor os seus sombrios  interesses.

No referido artigo parece que 
alguém está ofendido ou incomo-
dado porque, no artigo do Zambe-
ze, foi feito um breve comentário 
sobre a possibilidade de a famosa 
carta de Nhongo ter sido escrita 
por outra pessoa que não Nhongo, 
dando importância a este facto, que 
tem qualquer relação com a fina-
lidade da carta em si, nem com as 
acções criminosas que ele realiza.

Aproveitando esse comentá-
rio, o artigo publicado defende a 
sua visão estratégica e a justiça 
das suas demandas políticas e rei-
vindicações, insiste que a carta 
provocou um novo posicionamen-
to, perguntando quem realmente 
deveria ser o vilão, sem dúvida 

que a nossa resposta é Nhongo, 
que além de vilão é um assassino.

 Não interessa se está na guer-
rilha desde os 12 anos ou se não 
frequentou a escola ou qualquer 
outra coisa, o que Nhongo tem 
que fazer é parar de matar gen-
te inocente, hoje muita gente que 
não teve a oportunidade de ir à 
escola são pessoas respeitáveis, 
com todos os seus deveres e obri-
gações, pessoas honestas, pais de 
família que vivem e se integram 
numa sociedade aberta e plural.

A justificação que o artigo de-
fende de que o “homem é um animal 
político” não tem fundamento, por-
que Nhongo não é um político, este 
é um terrorista. Se fosse realmente 
um político deporia as armas e de-
fenderia as suas ideias ou interesses 
de forma legal e democrática, cum-
prindo os ditames da Constituição.

A afirmação de que os poderes 
estão nas mãos dos políticos e dos 
militares, para justificar o injustifi-
cável, isto é, o que Nhongo pretende, 
dar poder aos militares, chama-se 
ditadura, para poder impor os seus 
interesses através das armas, que é 
totalmente contrário à democracia 
e à liberdade, que todos os mo-
çambicanos deram uns aos outros, 
depois de muitos anos de conflitos. 

A intenção é usar a força 
para subjugar a vontade dos ci-
dadãos e Governo, por meio do 
uso da força, intimidação e medo.

Noutro parágrafo do artigo, 
indica que Nhongo quer “deter-
minar e estabelecer com o Go-
verno, no interesse supremo da 
paz efectiva e da reconciliação 
nacional, independentemente dos 
resultados de quaisquer eleições 

presidenciais, uma percentagem”. 
Segundo este parágrafo, Nhon-

go pretende comparar-se e falar ao 
mesmo nível com o Governo legal-
mente constituído, eleito por voto 
popular. Nhongo e seu grupo ter-
rorista, que não representam a nin-
guém, apenas se representam a si 
próprios e àqueles que se escondem 
atrás deles e não mostram a cara.

Volta a referir-se a Ossufo 
Momade, também eleito legal e 
democraticamente num congresso 
pelos seus membros e que, graças 
ao seu trabalho e visão de futuro 
para o país, encontrou o caminho 
para a paz e reconciliação. Este 
Ossufo a quem ameaçou de morte, 
porque para Nhongo não há ou-
tra forma que matar para obter ou 
tentar atingir os seus objectivos.

Noutro ponto do artigo diz que 
“a vontade dos reivindicadores 
(da paz) por acções violentas tem 
como objectivo obrigar o regime 
aceitar ir à mesa das conversações 
para o alcance da paz efectiva”.

Esta violenta proposta está, 
sem dúvida, de acordo com a de-
claração internacional de ter-
rorismo. Mais uma vez, ele só 
sabe falar de violência para 
atingir os seus objectivos e am-
bições por meios criminosos.

Segundo o artigo e parte das  
declarações de Nhongo, é cla-
ro que ele tem dois problemas 
distintos, um com o Governo e 
outro com as negociações para 
o desarmamento e integração da 
guerrilha (DDR), que foram defi-
nitivamente firmadas após vários 
anos de negociações, em 2019, 
e que aceitou a grande maioria 
dos membros da Renamo, as-

sim como o seu presidente, com 
grande número dos seus mem-
bros que apoiaram  Ossufo Mo-
made no congresso para alcançar 
a vitória. Ou seja, ele é contra 
tudo e contra todos que não pen-
sam como ele, todos aqueles 
que não querem mais violência.

Se tiver certeza da sua lide-
rança, do apoio dos simpatizantes 
e da sua relevância política, por 
que não pára de matar, entregar 
as armas e pedir desculpas a to-
das as famílias que sofreram com 
os seus assassinatos e formar um 
novo partido político e democráti-
co, através do qual podia exercitar 
aquelas habilidades políticas que 
dizem tê-las e as que o artigo  se 
refere. É uma ideia que o artigo 
mencionado indica quando se re-
fere que a Renamo pode ser divi-
dida. Infelizmente não o veremos 
“porque o que é impossível é im-
possível e não pode ser”, porque 
esse grupo dissidente sem armas 
e sem violência não é ninguém.

Finalmente, no último pará-
grafo diz-se que Nhongo, entre 
outros comentários, não é um 
doutor, o que é uma verdade in-
discutível. A verdade é que ele é 
um terrorista que mata cidadãos 
inocentes e destrói famílias com 
os seus ataques. Como grande in-
tervenção, para demonstrar o seu 
profundo pensamento “político”, 
declarou publicamente que apoia-
va os terroristas islâmicos que 
actuam no norte de Cabo Delga-
do, há já três anos, terroristas estes 
que já assassinaram mais de 1.500 
pessoas, obrigando-as a refugiar-
-se em lugares seguros, tendo que 
abandonar as suas casas e bens.

Nhongo é criminoso e não herói
Fabião Carrapau
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Editorial
Natal Feliz e novas 

esperanças em 2021!

dougLas madjiLa

Tudo indica que não passa de uma oportunidade dada 
ao Presidente da República para aparecer perante os 
moçambicanos como a figura de referência que é, nada 
de mais nisso, o problema reside na expectativa que 
se cria no seio desses cidadãos relativamente ao que o 

Presidente irá falar, admitindo à priori que a expressão Estado da 
Nação é violentamente positiva e muito forte, realmente carregada 
de expectativa, na ideia de que o que ali se dirá é de facto o que o 
país representa, ou seja, espera-se muito mais do que um discurso.

Mas é preciso tristemente admitir que nos últimos tempos isso se 
parece com um discurso de manutenção de posse, ou então a hora 
da prova do Presidente relativamente a sua capacidade de discursar 
em público. Na verdade, nada se diz, fala-se de facto muita palavra 
bonita mas é mesmo bonita, de conteúdo pouco tem e o que tem 
muitas vezes não é o apropriado para esclarecer o real ponto de 
situação em que o país se encontra, não é muito fácil perceber 
com aquele propositado lindo falatório o que de facto se deve 
perceber, aonde estamos, aonde vamos e aonde pretendemos ir.

Esperança! É dela que vivemos e é com ela que aguardamos pela 
hora do Informe sobre Estado da Nação, portanto, não é e nem 
sobre ela, a esperança, que pretendemos ouvir quando o Chefe da 
Nação vem nos dar o informe sobre o país, palhaçada! Estamos 
numa era em que discursos feitos, o último Informe sobre o Estado 
Geral da Nação, são universalmente usados por indivíduos que 
ocupam cargos pastorais, a não ser que o Presidente esteja inve-
jando alguma coisa na postura ou famigerado desfile de Macedo, 
Onório e Williams, citadinos muito populares por se identifica-
rem como clérigos e sugerirem muita esperança, de repente seja.

Grandes escritores, indivíduos de muito palavreado admitem 
e até sugerem que quando não se tem o que dizer, o certo é ficar 
quieto. A questão do Informe sobre o Estado da Nação já merece 
que se esse tipo de prática tenha alguma consideração, isto é, o 
Presidente poder deixar claro que não tem nada a dizer sobre o 
país que dirige, é vergonhoso sim, mas é a sua realidade. Es-
pantoso, não há nada a dizer-se relativamente ao destino desse 
caudal incessante do rio Moçambique, desde a foz do Rovuma, 
descendo até às extremidades de Cabo Delgado, por onde se está 
afogando gente a colar-se ao Zambeze para junto do Save tam-
bém liquidar gente. Que dizer do mal legalmente importado por 
via de sua grandeza, com especial desembarque merecedor de 
escolta e provavelmente pela classe executiva, grande Covid a do 
comissário. São de facto detritos para deixarem qualquer mergu-
lhador sem palavras, com apenas esperança de chegar à margem.

A ideia de consenso é saudável sim, mas quando o consenso 
se torna visivelmente obrigatório carece um pouco mais do 
que simples vontade de fazer acontecer, começa a exigir su-
ficiência de capacidades para que tal se realize, e quando tal 
suficiência se revela reduzida, o resultado é o que estamos a 
ver, fazer política poética ou filosoficamente. Nada teríamos 
contra se fossemos cidadãos poetas ou filósofos, mas nem 
oportunidade para tal temos, portanto, dêem-nos informe geral 
para compreendermos como cidadãos pacatos que nos fazem. 

Sobre a esperança os pastores, de tanta pena que sentem pelo po-
voléu que somos, já nos falam bastante.  A Nação está doente. 

Estado da Nação: uma 
prática consensual

Era uma vez um ano chamado 2020. Um ano que iniciou titubeante, 
vagaroso como iniciam todos os 365 dias, mas que ao longo do 
seu percurso e decurso alimentou e conheceu diversas nuances 
que o caracterizarão como o ano que ficará na história dos mo-
çambicanos. As razões para tal são várias e variadas, abrangendo 

dos mais díspares contextos, desde o político, passando pelo social, desportivo 
até ao económico, sendo o contexto político e económico o mais sonante.

Mas vamos aos factos. Politicamente, o país cresceu e morreu. Cresceu na medida 
em que a paz entre os dois maiores beligerantes finalmente chegou. Apesar de, na 
zona Norte, a mesma paz estar a ser atirada à sarjeta, com todas as consequências 
que disso advêm. Economicamente, ficamos de tangas. Uma parte do país ficou 
sob o controlo de grupos de bandalhos, oportunistas da guerra, dificultando, grosso 
modo, o escoamento de produtos necessários à sobrevivência das populações, atra-
sando o crescimento de crianças, mutilando energias dos mais velhos, e, sobretudo, 
emagrecendo toda a Nação. Isto em Cabo Delgado e um pouco pela zona Centro.

Outrossim, a oposição ficou retraída, o país regrediu na democracia e as forças 
políticas emergentes desmaiaram nos seus ensaios de comunhão política. Social-
mente, ficamos menos povo. As divergências do status quo criaram fissuras no teci-
do do relacionamento e ficou bem vincada a diferença das opções de tacho. A quan-
tidade de bocas superava a oferta, conquanto que, por outro lado, uns estrebucha-
vam e se refastelavam à la carte. Em termos desportivos, o ano foi incaracterístico. 

Mas, porque o altruísmo de um povo guerreiro não morre por incertezas de 
momento, os moçambicanos fizeram das tripas coração, ou seja, apesar de viver o 
dia-a-dia do sibilar de balas nos seus ouvidos, apesar das diferenças na aquisição 
do pão, apesar também dos desaires oportunos, o povo, embebido pelo calor da 
chama da unidade, juntou esforços e foi o que se viu. Contra tudo e todos, o actual 
líder da oposição, Ossufo Momade, e o Presidente da República, Filipe Nyusi, 
cimentaram a democracia, simbolizando a necessidade da paz. E, a partir daqui, 
foram elas. Expectativas renovadas. Esperanças recuperadas, tudo encarnado na 
ideia máxima de que lobos e cordeiros podem coabitar juntos, bastando para tal 
eliminar preconceitos. Afinal, todos os dias é Natal, bastando haver a luz do sol.

O ano de 2020 foi de muitos desafios. A Covid-19 ganhou força mundial. Mutilou 
iniciativas, mas, apesar deste infortúnio é necessário recuperar as energias que fo-
ram esgotadas na labuta diária das salas de aula, dos laboratórios e dos trabalhos de 
campo, das reuniões, dos relatórios, das bancas, dos congressos e de tantas viagens 
de trabalho. E é com esta mensagem de Natal Feliz para todos e Ano de 2021 Prós-
pero que queremos dizer o nosso muito obrigado a todos os leitores, colaboradores 
e assinantes do Jornal Zambeze, sem esquecer a amálgama de ardinas que diaria-
mente suou às estopinhas nesta vida difícil para vender o jornal e garantir a côdea 
de pão para as suas famílias. Estamos bastante sentidos pela vossa colaboração!

Olá, 2021. Desde já te saudar e te desejar sucessos ao longo dos teus 
dias de presença. Queremos que sejas mais sóbrio. Mais atencioso à 
aflição dos moçambicanos. Queremos que não te afastes dos proble-
mas que nos torturam e que, sobretudo, sejas um ano que traga soluções 
às makas que inibem devolver a esperança a este povo. Kanimambo!
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Divergências entre administrador e SP irritam 
líderes e agentes económicos em Machanga

Disputa do poder entre dirigentes do mesmo distrito em Sofala 

| nacional |

Secretária de Estado “finta” jornalistas no assunto de nepotismo em Machanga

Está instalado um braço-de-ferro entre o administrador 
do distrito de Machanga, Adamo Abudalá, e o Secretário 
Permanente, Luís Chazoita, juntamente com os agentes 
económicos e líderes locais, alegadamente devido a questões 
ligadas a nepotismo e exclusão nos concursos públicos de 
obras do Estado, beneficiando candidatos de confiança do SP 
provenientes de fora do distrito de Machanga, localizado na 
zona Sul da província de Sofala. 

Segundo Sambo 
Chapuca, agente 
económico que 
apresentou a 
sua inquietação 

perante a Secretária de Estado, 
que esta segunda-feira reuniu 
com os líderes comunitários e 
agentes económicos, no distri-
to de Machanga, a existência 
de dirigentes mais antigos no 
poder em Machanga, como é 
o caso do Secretário Perma-
nente, está a criar impasse na 
liderança do novo administra-

dor, que vê as suas acções de 
liderança inviabilizadas pelo 
seu subordinado, que recla-
mada a sua promoção para 
o cargo de administrador do 
distrito, pelo facto do SP es-
tar no poder há mais de cinco 
anos sem nenhuma promoção 
para o cargo de administrador. 

A fonte citou como um 
dos exemplos que, quando há 
concursos públicos em Ma-
changa, o Secretário Perma-
nente usa o nepotismo para 
dar acesso aos candidatos da 

sua confiança que vêm de fora 
daquele distrito, prejudicando 
assim os locais, e quando os 
agentes económicos procu-
ram saber os motivos da sua 
exclusão nos concursos pú-

blicos ao administrador, este 
responde que ele não tem es-
paço para dirigir devido à ar-
rogância e nepotismo do seu 
subordinado, que é o Secretá-
rio Permanente que abocanha 

tudo para o seu lado, com a 
finalidade de inviabilizar o 
mandato do seu superior hie-
rárquico, com o intuito de 
substitui-lo no cargo que o SP 
já vem reclamando faz tempo.

Jordane nHane

Líderes comunitários e agentes económicos irritados com os dirigentes mais antigos em Machanga

E como forma 
de resolver 
este proble-
ma, os agentes 
e c o n ó m i c o s 

do distrito de Machanga, em 
Sofala, pediram à Secretária 
de Estado na província para 
movimentar todos os funcioná-
rios e dirigentes antigos afectos 
naquele distrito, com vista a 
imprimir maior dinâmica dos 
trabalhos na Função Pública. 

Respondendo a estas e ou-
tras questões colocadas pela 

imprensa, no final da sua vi-
sita de três dias aos distritos 
de Machanga e Chibabava, 
Stella Pinto tentou “fintar” os 
jornalistas neste assunto, ten-
do afirmado que deixou claro 
que o problema não é de estar 
muito tempo no mesmo local 
de trabalho, porque, segun-
do suas palavras, as normas 
do Estado são muito claras. 

A governante tentou ainda 
desviar a pergunta colocada 
pela imprensa, tendo come-
çado por responder à questão 

a ela colocada dando um 
exemplo desnecessário dos 
distritos de Chemba e Cherin-
gonga, onde também aconte-
cem situações de nepotismo. 

Segundo a Secretária do 
Estado, em Cheringoma, por 
exemplo, o processo de inves-
tigação de assuntos ligados a 
casos de nepotismo ainda está 
em curso, mas em Chemba exis-
te a certeza de que os que foram 
admitidos num concurso público 
eram exactamente pessoas que 
diziam que vieram de fora. “Or-

denamos para que a equipa reava-
liasse todo o processo de júri para 
que possamos complementar, 
mas também ir rever os proces-
sos dos reprovados para termos a 
certeza de que os reprovados não 
tinham requisitos e responsabi-
lizar os funcionários que estive-
ram ligados àquele processo”.

Depois de muitas voltas, 
Stella Pinto preferiu ir directo 
ao assunto do distrito de Ma-
changa, afirmando não se tratar 
de um caso que pode culminar 
com a transferência de funcio-
nários porque o seu desempe-
nho é mau. “Se o desempenho 
é mau nós temos que tomar uma 
medida em relação ao mau de-
sempenho. E se dissermos que 
temos que transferi-lo porque o 
seu desempenho é mau, então 
será que ele vai funcionar bem 
no outro local? Há necessidade 
de fazer a mobilidade dos qua-
dros que estão há muito tem-
po, provavelmente porque os 
factores de interferência são os 
mesmos, podem não criar criati-
vidade e inovação na resolução 
dos problemas da nossa popu-
lação”, frisou a Secretária de 
Estado na província de Sofala.

Estas e outras preocupa-
ções foram apresentadas na sua 
recente visita de trabalho aos 
distritos de Machanga e Chiba-
bava, que tinha como objectivo 
avaliar o cumprimento do Plano 

Económico e Social, conhecer 
as potencialidades do distrito, 
a partilha do processo da des-
centralização, articulação com 
os órgãos de nível provincial 
e encorajar a população des-
tes dois distritos pelo facto de 
serem os que mais sofreram 
dos ataques da Junta Militar 
da Renamo e encorajar os fun-
cionários que não abandona-
ram os seus postos de trabalho. 

Segundo a fonte, de um 
modo geral, as constatações fei-
tas são positivas, a avaliar por 
aquilo que foram os resultados 
da produção global nos dois 
distritos, tudo indicando que o 
ano de 2020 vai terminar com 
pelo menos 75% das acções 
planificadas cumpridas, existin-
do acções que não foram cum-
pridas por razões justificadas.

Foram também visitadas 
instituições públicas em geral, 
tendo como objectivo verificar as 
condições de trabalho dos funcio-
nários públicos, apelando para a 
conservação das infra-estruturas 
do Estado. “Deixamos desafios 
para que os diversos sectores en-
contrem algumas formas de sus-
tentabilidade, porque não basta 
dizer que falta combustível ou 
não tem operador de máquina, e 
assistirmos a equipamentos que 
estão há mais ou menos seis 
anos sem operacionalidade”, 
disse a Secretária de Estado. Z

Stella Pinto, Secretária de Estado na província de Sofala
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Pauca, sed Bona (poucas coisas, mas boas)

Comunicabilidade parlamentar lamentável
Júlio Dantas, comentando a postura do orador António 

Cândido, escreveu: “Era o exemplo, a encarnação das mais 
altas virtudes oratórias, (...) apesar do elevado grau dos seus 
elevados dons oratórios de natureza - presença, voz, gestos, 
elocução fácil e uma clareza e veemência arrebatadora e con-
vincente - trabalhava meticulosa, paciente, séria e obstinada-
mente, as desbastando, as conformizando, as modelando, as 
fundamentando, as caracterizando e, as “esculpindo” longa, 
cuidada e dolorosamente, as “gestações” de suas intervenções 
oratórias” - Júlio Dinis, in “Um grande artista oratório”, 
“Comércio do Porto”, 9-5-43.

Oratória e a comunicabilidade

Quintiliano afirmou que 
aquele que se atreve a falar 
em tribunas, sem a necessá-
ria preparação, comete uma 
indesculpável e imprudente 
ousadia e denuncia gravíssi-
ma falta de consideração pelos 
seus ouvintes e também por 
si próprio. Pessoas há auto-
-convencidas que “facilitam” 
as coisas à força, por julga-
rem fácil aquilo que exige es-
tudo e é difícil: a eloquência.                                                                                              

Para haver oratória dig-
na de tal nome é indispen-
sável que o orador se pre-
pare convenientemente e de 
igual as suas peças oratórias. 

Demóstenes, o grande ora-
dor da Antiguidade, não tinha 
o pejo de confessar que se 
preparava arduamente e com 
todo o escrúpulo e dizia: “Ate-
nienses, declaro-vos (...) que 
não tenho dúvida alguma em 
confessar que o meu discur-
so foi preparado com o maior 
cuidado que pude dedicar”. 

Por seu lado, Cícero, ou-
tro orador destacado, con-
fessava que levava longos 
tempos a compor, a emen-
dar, a polir e a dar clareza e 
precisão aos seus discursos.

Samuel Smiles, in “O Po-
der da Vontade”, escreve: “(...) 
O notável parlamentar inglês, 
Robert Peel, (...) fez progressos 
espantosos, na sua memória e 
no poder dialéctico. Quando 
(...) no Parlamento se viu Peel 
mostrar, na arte da oratória, 
de erudição e de contestar, de 
refutar, ética, moral e correc-
tamente (...) os argumentos de 
cada um dos seus adversários e 
oponentes, com uma habilidade 
que (...) nunca foi igualada, e 
ninguém havia presumido (...) 
a extraordinária força de conhe-
cimento, força e de presença e 
a convicção de espírito nele”.

Parlamentarismo “parlatório”

Não há discursos par-

lamentares sem ouvintes e 
“escutantes, devendo por 
isso ser a principal tarefa e 
foco do interveniente locu-
tório cativar a atenção dos 
ouvintes. O orador erudito                                                                                   

dispensa a caça aos aplau-
sos, embora deles precise. 
Dizia um analista parla-
mentar que “embora mereça 
aplausos, mas não os torne 
sua preocupação principal”. 

As verdades evidentes e ló-
gicas, como as objectivas, não 
estão vinculadas aos aplausos. 
O bom orador compõe-se de 
três “personalidades” internas 
eminentes: o conhecedor infor-
mado, o sabido e do pensador, 
pois dessa forma atinge a es-
sência dos assuntos e a sua cer-
teza, conquistando as consci-
ências dos ouvintes analíticos.

Gustave Le Bom, in “A Psi-
cologia política”, acresce: “O 
orador político parlamentar (e 
no geral) deve ser simpático, 
afectuoso, amável e educado. 
(...) Ele seduz e encanta pela 
sua pessoa, clareza e persona-
lidade, muito mais do que pelas 
palavras, evitando a chacota, 
os despeitos, os ódios, as in-
vejas e a humilhação de seus 
pares. (...) Deve evitar sempre 
ser orador de pacotilha e tipi-
camente comiceiro com baixos 
instintos, os fundamentos e os 
argumentos. (estes “vícios” são 
típicos dos deslumbrados por 
aclamações e sempre procuran-
do mais e mais aclamações). 

Os aplausos desproposita-
dos, encomendados e os do-
entios são para o orador pés-
simos conselheiros. (...) As 
palmas e os delírios ululantes 
dos ouvintes/assistentes envai-
decem, levando o orador a for-
çar a “nota” e o tom, na caça 
de mais aplausos estridentes.

De um orador se espe-
ra ideias claras, imaginação 
rica, actualizada, fecunda e 
convincente, ao contrário dos 
ambiciosos, aventureiros, que 
tal os falsos profetas caçam, a 
todo o custo, o impressionis-

mo, o destaque e a proeminên-
cia pessoais, não das ideias.

Eloquência

 Não basta ter pensamentos 
e ideias férteis, é necessário 
possuir a eloquência exposi-
tiva, o dom de transmitir as 
ideias de modo e forma aces-
sível e com clareza. Há os que 
sabem, mas não sabem expor 
comunicavelmente as suas 
ideias, não sabem dizer aquilo 
que sabem, estes são afásicos 
psicológicos. A comunicabi-
lidade e transmissão sã das 
ideias é um dom precioso para 
qualquer orador que se preze.

Para o sucesso oratório-par-
lamentar é muito importante o 
poder expositivo e argumen-
tativo, suportado por sabedo-
ria e conhecimento das ideias, 
assuntos, teses, visões e temas 
em debate ou exposição. Se tor-
na igualmente importante sa-
ber “discutir” as suas próprias 
ideias, afirmações, bem como 
as dos seus pares, evitando 
sempre os desastres oratórios.

Num parlamentar-orador 
(porque os há aqueles pensan-
tes, analíticos e conselheiros 
da bancada, sem dom para a 
palavra e nem com eloquência 
discursiva e não recomendá-
veis a intervenções de tribuna), 
a falta de capacidade argu-
mentativa e de improvisação 
levam a absoluta negação da 
valoração de e como orador. 
Um parlamentar de facto deve 
saber expor de forma clara, 
incisiva, esclarecedora, sábia 
e fundamentada as suas ideias 
relativas às suas prelecções. 
Deve saber em determinadas                                                                                                             

circunstâncias do “calor” 
parlamentar improvisar de 

forma clara, fundamentada, 
imbatível e sem  deslizes ar-
gumentativos vazios e inúteis.

A “cegueira” analítica e 
comunicativa intelectual par-
tidária é lastimosa, mesmo 
ante evidências evidentes ina-
tacáveis e evidentes. Proposi-
ções, porque de outra bancada.

A boa e salutar prudência

Nos debates parlamentares, 
a outra qualidade chamada à 
consideração é a regra da boa 
prudência. Há que saber e ter 
a arte de convencer, isto sem 
ofender, destratar, humilhar e 
nem abusar desrespeitosamen-
te os outros, porque isto é pró-
prio das almas nobres, cultas e 
educadas, com alto sentido de 
humanidade, justiça e respeito. 

O respeito deve antes sê-lo 
para o próprio orador e igual-
mente pelos outros. A lealdade 
e a correcteza não são só para 
com os confrades de bancada, 
mas com todos e todas as ou-
tras instituições do/de Estado 
e mesmo os outros partidos. 
Mas com uma apurada assepsia 
discursante linguístico-moral, 
sem protagonismos, auto-
-convencimentos e os optimis-
mos e convicções exageradas.

A oração parlamentar 
deve ser humana, correcta, 
límpida, generosa, piedosa e 
compassiva, tal o apostola-
do, magistério e o sacerdócio.

A boa elocução e o bem falar 
e com educação recomenda-se. 
Diz Amet: “Na tribuna, cada um 
aborda conforme a sua educa-
ção, cultura, temperamento, co-
nhecimento e personalidade”.

Poder de sumarização e de 
síntese 

No Parlamento é de vital 
importância durante uma inter-
venção cultivar o poder de sín-
tese. Saber decompor as ideias, 
sintetizando em palavras claras, 
breves, directas e sucintas as 
suas teses, prevenindo a reac-
ção dos contraditentes e adver-
sários, sem o uso do “martelar” 
e de “pulverizar” rispidamente 
os seus pares. O evitar de afir-
mações indolentes, indeco-
rosas, desleais, humilhantes, 
desqualificadoras, insolentes; 
a troça, o levianismo, a impru-
dência, a incitação, o ardentis-
mo, a especulação e ridiculari-
zação reflecte e bem os traços 
de personalidade condenáveis 
e as imperfeições oratórias.

Há argumentos discursivos 
que por mal colocados se sujei-
tam a que os adversários e os 
oponentes recorram a essa de-
sastrosa exposição para desfei-
tear tais argumentos, feitos sem 
precisão e nem clarividência.

Nas intervenções parlamen-
tares o poder argumentativo 
sumarizante  e de síntese, como 
dizia alguém, é que “aquilo que 
precede deve servir de introdu-
ção àquilo que se segue, e aqui-
lo que se segue deve reforçar e 
provar aquilo que o precede”.

Augusto de Castro, in “Pe-
quenas Memórias”, 26-8-50, 
assinalou: “A mediocridade é 
a única coisa que empobre-
ce uma vida - e capaz de su-
jar toda uma personalidade 
e uma época”. Com muito e 
bastante e fantástico que hou-
ve e há no nosso Parlamento, 
esperamos sinceramente que 
a qualidade técnico-cientí-
fica cresça e se amadureça 
e que os quadrantes ético-
-morais, deontológicos sejam 
observados rigorosamente. 
Este é o nosso Parlamento.

matsambane KupHane
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ISFIC deseja a todos Boas 
Festas e Próspero Ano Novo

Comercial

Presidente da república recebe 
mensagem do Vaticano

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, recebeu 
uma mensagem de felicitação do Vaticano por ocasião do 
Natal e do Fim do Ano que se celebra dentro de dias.

Na mensa-
gem, o Va-
ticano refere 
que nesta 
quadra na-

talícia é possível ver reclinado 
no presépio “aquele Menino 
indefeso de Belém, Jesus, cujo 
nome é Conselheiro Admirá-
vel, Deus Herói, Pai-Eterno, 
Príncipe da Paz, que nos mos-
tra o verdadeiro rosto de Deus, 
para quem o poder não signi-
fica força e destruição, mas 
amor; a justiça não significa 
vingança, mas misericórdia. 
Assim continue o céu a aben-
çoar Moçambique com quantos 
nele detêm as rédeas do poder 
para que o ano novo permita 
reforçar os vínculos nacionais 

e trabalhar para construir a 
paz que todos aspiram, numa 
ordenada convivência social 
onde sejam privilegiados os 
mais pobres e desvalidos. 

O Vaticano afirma igual-
mente que testemunha o gran-
de apreço e vivo reconhe-
cimento, corroborando tais 
sentimentos com um exemplar 
da Medalha Anual de Ponti-
ficado onde se exalta a figura 
de São José. “A Ele nos apraz 
confiar a nobre missão do 
Senhor Presidente à cabeça 
desse querido povo em cami-
nho para a paz pelas sendas 
da justiça e da solidariedade 
fraterna”, lê-se na mensagem.

A mensagem do Vaticano, 
assinada pelo Substituto da 

Secretaria de Estado de Sua 
Santidade, Arcebispo Edgar 

Peña Parra, termina desejando 
ao Presidente Nyusi e ao povo 

moçambicano boas festas de 
Natal e um Feliz Ano Novo.
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No leito do grande rio
MCNet entrega laboratório de 
informática à UEM

A Mozambique Community Network (MCNet), en-
tidade responsável pela implementação da Janela Úni-
ca Electrónica (JUE), entregou, na terça-feira, 15 de 
Dezembro, na cidade de Maputo, um laboratório de in-
formática à Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
mobilado e equipado com um total de 25 computadores.

O l a b o r a t ó -
rio, que 
benef ic iou 
de obras 
de remo-

delação, conta igualmente 
com um servidor, sistema 
antivírus e um circuito in-
terno de câmeras (CCTV). 

Resultado da parceria 
existente entre as duas ins-
tituições, o mesmo vai aco-
lher estudantes de diversos 
cursos ministrados na UEM.

A cerimónia de entre-
ga contou com a presen-
ça do Presidente do Con-

selho de Administração 
(PCA) da MCNet, Rogério 
Samo Gudo, e do reitor da 
UEM, Orlando Quilambo.

Na ocasião, Rogério 
Samo Gudo realçou a im-
portância do laboratório na 
formação dos estudantes, 
numa altura em que o uso das 
Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) dei-
xou de ser uma opção, pas-
sando a ser uma exigência 
incontornável para a susten-
tabilidade das organizações.

Por isso, “a MCNet tem 
uma responsabilidade acres-

cida, tendo em conta que a 
sua missão é de facilitar os 
processos de negócios que re-
querem ferramentas tecnoló-
gicas que respondam às exi-

gências do mercado”, disse.
Por seu turno, Orlando 

Quilambo, reitor da UEM, re-
feriu que a entrada em funcio-
namento daquele laboratório 

responde a uma das maiores 
aspirações da instituição que 
dirige, “no que diz respeito à 
garantia da disponibilidade e 
enriquecimento da ciência”.

O P r o j e c t o 
M o z a m b i -
que LNG, 
l i d e r a d o 
pela Total, 

e a ExxonMobil Moçambique, 
em representação da Mozam-

bique Rovuma Venture e os 
parceiros da Área 4, apoiaram 
a reabilitação do Centro de 
Saúde de Maganja, em Afungi, 
no distrito de Palma, provín-
cia de Cabo Delgado, através 
do financiamento da reabilita-

ção e modernização do edifí-
cio e equipamentos médicos. 

O Centro de Saúde de Ma-
ganja, que atende cerca de 
3000 pessoas por ano, foi 
oficialmente reaberto recen-
temente pelo governador de 

Cabo Delgado, Valige Tauabo, 
após profundas obras de reabi-
litação, que incluíram o tecto, 
as paredes e o piso, o circui-
to eléctrico completo, bem 
como a pintura do edifício. 

Durante as obras de re-
abilitação as comunidades 
usaram instalações alterna-
tivas, incluindo uma instala-
ção temporária em Maganja, 
providenciada pelo Projecto 
Mozambique LNG, o recém-
-construído centro de saúde 
em Quitunda, a vila de reas-
sentamento e as instalações 
existentes em Palma-sede. 

O governador de Cabo 
Delgado afirmou que “a inau-
guração do Centro de Saúde de 
Maganja simboliza um marco 
importante na melhoria do es-
tado de saúde e bem-estar das 
nossas populações. É, mais 
uma vez, uma evidência clara 
do compromisso que o nosso 
Governo tem na resposta às 
necessidades do povo. Bem-
-hajam os nossos parceiros de 
cooperação que tudo têm feito 
para responder às nossas so-
licitações”. Ronan Bescond, 
director-geral da Total em Mo-
çambique e vice-presidente do 

Projecto Mozambique LNG, 
afirmou que “a saúde e o bem-
-estar dos nossos trabalhado-
res e das comunidades locais 
são uma prioridade para nós. 
O nosso apoio à reabilitação 
deste centro de saúde é parte do 
nosso apoio mais vasto à saúde 
comunitária. Juntamo-nos, as-
sim, aos esforços do Governo 
de Moçambique para melho-
rar os cuidados de saúde dos 
moçambicanos, em particular 
das comunidades de Afungi.” 

“A reabilitação do Centro de 
Saúde de Maganja é importante 
não só para o acesso aos cuida-
dos de saúde pela população de 
Maganja e as comunidades vi-
zinhas, mas também como uma 
demonstração de perseverança 
e resiliência da comunidade ”, 
disse Jos Evens, director-geral 
da ExxonMobil Moçambique. 

O Centro de Saúde de Ma-
ganja é o principal provedor 
de serviços de saúde para as 
comunidades de Maganja, 
Nfunzi e Kibunju, na Penínsu-
la de Afungi, e presta serviços 
de medicina geral, materni-
dade, pediatria, vacinação e 
providencia conselhos e in-
formações de saúde pública.

Operadoras na Bacia do Rovuma apoiam reabilitação 
do Centro de Saúde de Maganja

Revisto-cipo 
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No leito do grande rio

No âmbito da monitoria dos preparativos da quadra fes-
tiva que se avizinha, a vice-ministra da Indústria e Comér-
cio, Ludovina Bernardo, visitou, terça-feira, 22 de Dezembro, 
nas cidades de Maputo e Matola, estabelecimentos comerciais 
e uma unidade de produção avícola, a fim de se inteirar do 
nível de abastecimento do mercado e da capacidade de res-
posta à crescente demanda que se verifica neste período.

Depois de in-
teragir com 
os gestores, 
L u d o v i n a 
B e r n a r d o 

reiterou a disponibilidade de 
produtos essenciais no merca-
do, incluindo os que têm re-
gistado maior procura, como 
é o caso do frango. “Não há 
motivos de alarme pois os 
produtores, fornecedores e co-
merciantes estão preparados 
para fazer face à demanda”.

No que diz respeito ao 
frango, a governante recebeu 
garantias de que não haverá 
ruptura de stock durante as fes-
tas de Natal e de Fim de Ano, 
uma vez que a unidade avícola 
visitada está a operar na sua 
plenitude, havendo a possibi-
lidade de incremento dos ní-
veis de produção e produtivi-
dade, em caso de necessidade.

“Fazemos uma avaliação 
positiva, as empresas do sec-
tor avícola estão a operar na 
sua plena capacidade. No caso 
desta unidade, a produção diá-
ria, que é de 22 toneladas, está 

a ser alcançada”, sublinhou 
a vice-ministra, que apelou 

ao aprimoramento da cadeia 
logística e de distribuição.

Segundo Ludovina Ber-
nardo, apesar da capacidade 
existente no mercado ainda 
há desafios que persistem no 
sector avícola. “O Governo 

decidiu não atribuir quotas 
para importação de frango 

porque temos capacidade 
para abastecer o mercado e 
queremos estimular e incen-
tivar este sector para que a 
produção aumente cada vez 
mais, sendo, por isso, neces-
sário que os principais in-

tervenientes melhorem a co-
ordenação e comunicação”.

Na ocasião, a vice-minis-
tra instou aos comerciantes, 
principalmente os que operam 
no sector informal, a obser-
varem as margens de lucro 
definidas ou previstas na lei, 
bem como “a não especula-

rem os preços sob pretexto de 
estarmos na quadra festiva”.

Ludovina Bernardo visita estabelecimentos comerciais

Nas vésperas 
das festivi-
dades do 25 
de Dezem-
bro, colabo-

radores do BCI efectuaram a 
entrega de doações a crianças 
internadas em pediatrias do 
país. Na segunda feira (21), 
as pediatrias dos hospitais ge-
rais da Machava, Mavalane e 
José Macamo, em Maputo, 
receberam doações em valo-
res monetários, cujo propósi-
to é proporcionar mais amor 
e carinho às crianças, e aten-
der a necessidades identifi-
cadas no âmbito da parceria.

No hospital geral da Ma-
chava, para além da doação 
simbólica, o Banco procedeu 
à entrega oficial do parque 
infantil daquele centro hospi-
talar, que beneficiou de reabi-
litação, com o apoio do BCI. 

Na sua intervenção, o di-

rector regional do BCI, Hu-
maido Mussá, referiu que “é 
muito gratificante constatar 
que a nossa relação com a 
pediatria do hospital geral 
da Machava é anualmente 
renovada, quando aqui nos 
deslocamos por ocasião da 
quadra natalícia, oferecen-
do, com as nossas lembran-
ças, um pouco de calor às 
crianças que passam por 
situações mais difíceis”.

A direcção do Hospital, 
sublinhando a importân-
cia da parceria existente, 
agradeceu o envolvimen-
to do BCI e reiterou a ne-
cessidade da continuação 
de acções desta natureza, 
nas próximas ocasiões. 

Refira-se que a corren-
te solidária do BCI está em 
curso noutros pontos do país, 
como tem sido apanágio do 
Banco neste período do ano.

BCI entrega doações em unidades pediátricas do país

Maputo e Matola

zambeze  | 17Quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020



| economia|

Governo, OIT e Gapi juntos na organização do 
comércio informal para reforçar assistência social

Boane é o município pioneiro

“O início da organização dos vendedores informais, dos 
quais fazem parte maioritariamente mulheres e jovens, é 
um grande marco nos objectivos do Governo de melhorar 
as condições de vida e de rendimento das populações”, con-
sidera Nyeleti Mondlane, ministra do Género, Criança e 
Acção Social, durante o lançamento da Iniciativa para o 
Desenvolvimento Sustentável de Mercados Peri-urbanos, 
evento que teve lugar semana passada, no Município de Boane.

“Q
uando começámos a trabalhar 
neste mandato recordo-me de ter 
visto no noticiário sobre merca-
dos, mulheres sentadas no chão 
ou em cima de uma esteira ou 
de uma capulana ou numa ca-
deira precária com o seu queri-
do pequenino de lado a brincar 
com areia e dizia: “isto não pode 
continuar assim”, sobretudo ago-
ra com os desafios trazidos pela 
Covid-19. Então, quero congra-
tular Sua Excelência o Ministro 
da Indústria e Comércio, a Gapi, 
a OIT e as autoridades municipais 
de Boane por terem tido a visão 
e coragem de conceber e iniciar 
a implementação deste projecto”.

A iniciativa enquadra-se num 
programa do Governo que visa 
apoiar a organização da economia 
informal para reforçar os sistemas 
de protecção social, com enfoque 
nos mercados. O programa deve-
rá ser implementado por vários 
municípios, sendo que o Municí-
pio de Boane tornou-se pioneiro 
deste programa, numa acção que 

conta com a assistência financei-
ra e técnica da OIT e da Gapi.

Nyeleti Mondlane convidou 
“todas as mulheres que acordam 
cedo para assegurarem o susten-
to das suas famílias a olharem 
para este lugar, pois  temos a 
certeza de que aqui as coisas vão 
acontecer, os investimentos vão 
valer, pelo que vamos replicar 
este projecto pelo resto do país”.

Carlos Mesquita, ministro 
da Indústria e Comércio, cujo 
pelouro, em sintonia com outros 
intervenientes, lidera a operacio-
nalização desta iniciativa, apelou 
para “os empresários, produtores, 
transportadores e vendedores in-
tegrados neste centro comercial 
de Umpala, em Boane, assumi-
rem o desafio e incentivarem, 
através dos vossos actos, a pro-
dução, comercialização e con-
sumo dos produtos nacionais”.

Mesquita destacou que o Go-
verno vem implementando me-
lhorias no ambiente de negócios, 
particularmente na simplificação 
de procedimentos para o licencia-
mento da actividade económica, 
almejando a formalização do co-
mércio informal,  daí esperar que 
“esta iniciativa que é lançada con-

siga incentivar a passagem do in-
formal para formal, com impacto 
na contribuição fiscal para o be-
nefício dos próprios munícipes”.

“O acto que hoje testemu-
nhamos não constitui um ponto 
de chegada, mas sim um ponto 
transitório no processo de me-
lhoramento contínuo das prá-
ticas de negócio”, acrescentou 
Mesquita, que congratulou o 
Ministério do Género, Criança e 
Acção Social, a OIT, a Gapi e o 
Município da Vila de Boane, en-
tre outros parceiros e actores des-
te processo, pela “iniciativa que 
é também um orgulho moçam-
bicano, Made in Mozambique”.

“Precisamos ter a consciência 
de que a concorrência regional e 
não só está atenta a cada aconte-
cimento no nosso país, daí que, 
pelo facto do Município da Vila 
de Boane estar localizado no 
corredor de dois países vizinhos, 
nomeadamente África do Sul e 
Eswathini, é espelho do comér-
cio do país”, acrescentou Mes-
quita, num apelo para a contínua 
melhoria da gestão do mercado 
e da qualidade do ambiente de 
negócios que nele se desenvolve.

A OIT e a Gapi têm um acor-
do de cooperação para conceber e 
implementar projectos focados na 
geração de emprego e melhoria da 
resiliência de pequenos negócios 
em contextos sociais e económi-
cos adversos, como o da actual 
pandemia. É à luz dessa coopera-
ção que, nesta primeira fase, vão 
ser abrangidos os mercados Um-

pala – Boane; Xiquelene – Mapu-
to e Mercado Novo – Vilankulo.

Jacinto Loureiro, presidente 
do Município de Boane, explicou 
que “para a prossecução desta 
iniciativa o município já vinha 
desenvolvendo um programa de 
reorganização dos vendedores 
informais que ocupavam a via 
pública, daí termos disponibi-
lizado uma área de cerca de 5 
hectares, onde já estão em pro-
cesso de instalação 600 lojas/
quiosques que vão garantir cer-
ca de 2.000 postos de trabalho”.

O representante da OIT, An-
tenor Pereira, destacou o papel 
da sua organização na criação 
de empregos dignos, em várias 
áreas, afirmando que “a OIT 
participa nesta iniciativa, no 
quadro das acções que já vem 
desenvolvendo de apoio às eco-
nomias locais, para torná-las 
mais organizadas e resilientes 
aos efeitos das pandemias e das 
calamidades naturais. Espera-
mos que a nossa intervenção 
ajude a dignificar o trabalho des-
tas famílias e que sirva de exem-
plo para outras iniciativas”.

Adolfo Adriano, Presidente 
da Comissão Executiva da Gapi, 
destacou o carácter integrado 
desta intervenção. “Vamos ac-
tuar através de: (i) plataformas 
digitais, para facilitar o acesso à 
informação de suporte aos negó-
cios dos operadores de merca-
dos peri-urbanos e de apoio aos 
órgãos de governação local para 
melhorarem a gestão dos merca-

dos, em particular na prevenção 
de epidemias e no apoio às liga-
ções produção e consumo nas 
economias locais; (ii) serviços 
de desenvolvimento empresa-
rial desenhados especificamen-
te para estimular o surgimento, 
expansão e sustentabilidade de 
negócios num ambiente orga-
nizado, tendo como prioridade a 
geração de postos de trabalho for-
mais em empreendimentos da ini-
ciativa de jovens e de mulheres; 
e (iii) serviços financeiros para 
os operadores dos mercados, de 
modo a permitir que tenham ca-
pital para investimentos e meios 
circulantes, para aumentar o vo-
lume de negócio e desenvolver 
ligações com produtores locais”.

“‘Inovação e Inclusão’ é o 
lema da Gapi. O que a Gapi e 
seus parceiros se propõem fa-
zer em Boane e noutros merca-
dos peri-urbanos é intervir com 
inovação para maior inclusão. 
Partilha-se com os municípios 
e suas lideranças metodologias 
e técnicas de gestão, incluindo 
acesso e uso de tecnologias de 
comunicação, que ajudem os 
munícipes com pequenos negó-
cios a tornarem-se operadores 
formais com mais capacidade 
para, por si sós, melhorarem 
os rendimentos das suas famí-
lias. Estas famílias não podem 
ficar inteiramente dependentes 
de um sistema de assistência 
social que tem muitas fragili-
dades”, reforçou António Sou-
to, assessor principal da Gapi.

 z  Iniciativa contempla o Desenvolvimento Sustentável de Mercados Peri-urbanos
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Miguel Guambe lidera equipa técnica 
da selecção masculina

Pagamento das passagens aéreas para viabilizar o arranque do Moçambola

A Federação Moçambicana de Basquetebol (FMB) pro-
cedeu na tarde desta segunda-feira à apresentação da nova 
equipa técnica que vai conduzir os destinos da selecção na-
cional sénior masculina. Miguel Guambe (treinador do Cos-
ta do Sol) vai assumir o papel de seleccionador nacional, 
numa equipa técnica que integra os técnicos Horácio Mar-
tins (Desportivo Maputo) e José Macuácua (A Politécnica), 
que vão conduzir os destinos da turma moçambicana tendo 
em vista a terceira janela de qualificação ao Afrobasket 2021.

A i n d i c a ç ã o 
deste trio sur-
ge na sequên-
cia da vacatu-
ra aberta com 

a saída de Milagre Macome, 
que depois do insucesso de 
Moçambique na fase de apu-
ramento que decorreu em No-
vembro, no Ruanda, decidiu 
pôr o seu lugar à disposição. 

Amade Mogne, vice-pre-
sidente da FMB para as selec-
ções nacionais, explicou que 
esta indicação teve em conta 
que “dentre os elementos que 
estão no activo actualmente 
no nosso país, principalmen-
te aqui na cidade de Maputo, 
estes três treinadores foram os 
que apresentaram os melhores 
requisitos e estão melhor aper-
feiçoados dentro das exigên-
cias, por coincidência pegamos 
um elemento de cada equipa, 
nomeadamente Costa do Sol, 
Desportivo e A Politécnica, e 
eles três entenderam que não 

haverá nenhum problema em 
trabalharem em conjunto”.

Depois da participação na 
segunda janela que decorreu 
em Novembro, em Kigali, na 
qual a selecção nacional perdeu 
os três jogos que teve pela fren-
te, Amade Mogne explicou que 
a meta colocada para esta equi-
pa técnica passa por dignificar 
o nome do basquetebol moçam-
bicano na última etapa de apu-
ramento ao Afrobasket 2021.

“Há duas vertentes, uma 
equipa que implica dignificar o 

nome do país, visto que já atin-
gimos um patamar elevado que 
não podemos ter uma represen-
tatividade sem foco, a aposta 
é bater-se pela dignidade da 
selecção tendo respeito pelos 
resultados anteriormente alcan-
çados. O segundo aspecto é o 
resultado, vamos lutar pelo re-
sultado positivo, porque quem 
vai para o campo tem que ba-
ter-se por uma vitória. Sabemos 
que temos um défice de 17 pon-
tos, não vamos exercer alguma 
pressão sobre isso, a equipa 
vai trabalhar e o resultado virá, 
se não for positivo, não foi. O 
jogo é assim, uma vez ganha-
-se e outras não, mas temos 
que perder de cabeça ergui-
da”, comentou Amade Mogne.

Equipa técnica pronta para o 
desafio 

Miguel Guambe possui 
uma larga experiência como 
treinador, tendo passado pe-

las suas mãos várias gerações 
que marcaram o basquete-
bol moçambicano. Na hora 
de assumir a liderança da 
equipa técnica nacional refe-
riu que assume este desafio 
com muita responsabilidade.

 “Nós encaramos este desa-
fio com muita responsabilidade 
porque não vai ser fácil,  mas 
a vida também não é feita de 
coisas fáceis, nós assumimos 
como foco apresentar  uma 
equipa mais condigna possível 
e, naturalmente, o foco tem 

que ser apurar-se para o Afro-
basket-2021. É evidente que a 
avaliação não vai ser só com 
este objectivo de colocar a fas-
quia no nível em que devíamos 
estar”, disse Miguel Guambe.

Miguel Guambe referiu que 
a equipa técnica vai procurar 
tirar proveito da experiência 
de cada um, por forma a ele-
var os níveis competitivos do 
combinado nacional na ter-
ceira janela de qualificação 
ao Afrobasket que terá lugar 

em Fevereiro, em local ainda 
por indicar pela FIBA-“África

. 

Miguel Guambe anuncia pré-
convocatória abrangente de 25 

jogadores 

A tripla técnica da selecção 
nacional de basquetebol sénior 
masculina, formada por Miguel 
Guambe (treinador principal), 
Horácio Martins (treinador ad-
junto) e José Macuácua (trei-
nador adjunto) já divulgou a 
sua primeira convocatória ten-

do em vista a terceira janela 
de qualificação ao Afrobasket 
2021. Ao todo foram chama-
dos 25 jogadores pertencen-
tes a seis clubes nacionais e 
três oriundos do estrangeiro, 
nomeadamente dos Estados 
Unidos da América e Portugal.

Do grupo que esteve em 
Kigali, no Ruanda, a equipa 
chefiada por Miguel Guambe 
convocou o núcleo duro, ou 
seja, foram chamados nove 
jogadores que em Novembro 
defrontaram o Senegal, An-
gola e Quénia, tendo ficado 
de fora apenas três, nomeada-
mente o base Orlando Nove-
la, o extremo Milton Caifaz 
e o poste Octávio Magoliço.

•  Instado a comentar 
esta lista de jogadores, Mi-
guel Guambe explicou que a 
equipa técnica procurou ser 
mais abrangente e olhou para 
o desempenho destes joga-
dores no último campeonato 
nacional realizado em 2019.

“Primeiro olhamos para 
a abrangência do combinado 
nacional, achamos que uma 
selecção tem que pelo menos 
criar uma imagem que é aber-
ta a toda gente, esta foi uma 
das primeiras intenções, e dar 
a saber que qualquer um pode 
estar nesta selecção, os que não 
entraram agora podem entrar 
depois. Esta abertura é o sinal 
que pretendemos dar, depois 
somos uma equipa técnica tri-
pla, pelo que há várias opções 
e só no campo é que vamos 
poder ver, com este leque de 
opções, quem estará em me-
lhores condições; abrimos de 

maneira a ter mais opções”, 
justificou Miguel Guambe.

Os trabalhos começaram 
quarta-feira com 24 sessões de 

treino previstas

A selecção nacional come-
çou a trabalhar já esta quarta-
-feira, 23 de Dezembro, com 
a apresentação dos jogadores 
à primeira sessão, no Pavilhão 
do Desportivo Maputo, que 
voltará a ser a base de trabalho 
do conjunto nacional, sendo 
que até à realização da prova 
prevê-se 24 sessões de treino.

“Nós iremos ter treinos 
colectivos, prevemos fazer 24 
treinos colectivos e igual nú-
mero de treinos individuais. 
Qualquer um desse tipo de 
treino é muito importante, mas 
queremos dar mais importância 
ainda à preparação individual 
que estes atletas têm que estar 
responsabilizados por fazer. 
Realmente têm que estar cons-
cientes de que o treino colec-
tivo é importante, mas sem o 
complemento da preparação 
individual que será orientada 
por nós vai ser mais difícil atin-
gir o objectivo traçado por nós, 
mas acreditamos que com os 
jogos que irão fazer no torneio 
que vai iniciar, entre 8 e 9, isto 
vai ajudar, e também vamos 
fazer alguns jogos de controlo 
visto que as equipas já estarão 
a trabalhar. Faremos uma pre-
paração não ideal, mas aceitá-
vel”, disse Miguel Guambe.

A actual equipa técnica 
acompanhou com a devida 
atenção a primeira janela de 
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Campeão inicia defesa do 
título na Beira 

Finalistas da Taça de Moçambique 2019 reencontram-se 

qualificação ao Afrobasket 
2021, sendo que já conhece o 
potencial de cada um dos três 
adversários, porém a prioridade 
está em melhorar a performan-
ce da selecção moçambicana.

“Para além dos adversá-
rios, a nossa preocupação está 
em melhorar os aspectos da 

nossa equipa. Tivemos a opor-
tunidade de observar os jogos, 
vimos onde a nossa equipa 
estava mal, então vamos tra-
balhar para pôr primeiro os 
nossos jogadores em melhores 
condições de maneira que na 
proximidade dos jogos pos-
samos fazer uma preparação 

específica tendo em vista cada 
um dos jogos. Não queremos 
olhar para nenhum adversário 
em particular, a ideia é pensar 
em jogar melhor com qualquer 
um dos três, porque será muito 
mais cómodo se tivermos mais 
do que uma vitória na próxi-
ma janela para nos apurarmos 

para o Afrobasket 2021, e se 
a mentalidade for ganhadora 
estaremos sempre melhor pre-
parados para este adversário 
dito directo, mas acho que com 
qualquer um dos adversários há 
uma grande possibilidade de 
sairmos vencedores”, disse o 
treinador da selecção nacional.

Eis a equipa que vai trabalhar 
para a qualificação ao 

Afrobasket 2021

Equipe Técnica
 Treinador principal : 

Miguel Guambe; Treina-
dor adjunto : Horácio Mar-
tins; Treinador adjunto : 
José Macuácua; Médico: 
Dr. Ilídio Breguejee;  Fisio-
terapeuta: Dalton Novela.

Bases – Pio Matos Jr. (Fer-
roviário de Maputo), Milton 
Seifane (Costa do Sol), Ronal-
do Geneto (Maxaquene) e Mir-
lon Paruque (A Politécnica);

Bases – Kendal Manuel 
(EUA), Ismael Noormamad 

(Ferroviário da Beira), Au-
gusto Matos (Ferroviário da 
Beira), Ermelindo Novela 
(Ferroviário de Maputo) e 
Francisco Braga (Costa do Sol);

Extremos – David Canivete 
(Ferroviário de Maputo), Hugo 
Martins (Ferroviário de Mapu-
to), Klaus Bunguela (Costa do 
Sol), Ayde Munguambe (Ferro-
viário da Beira), Yuran Biosse 
(A Politécnica) e Stanley Macu-
acuro (Desportivo de Maputo);

Extremos -postes – Elves 
Honwana (Ferroviário da Bei-
ra), Nelson Jossias (Ovarense-
-Portugal), Helton Ubisse 
(Ferroviário da Beira) e Da-
niel Maveure (Costa do Sol);

Postes  – Custódio Mucha-
te (Ferroviário de Maputo), 
Edson Monjane (Ferroviário 
de Maputo), Inélcio Chire (Fer-
roviário de Maputo), Dércio 
Mula (Costa do Sol), Egídio 
Zandamela (Costa do Sol) e 
Jeremias Manjate (Sporting 
– Portugal). (LANCEMZ)

Já é conhecida a grelha de jogos do Moçambola que arranca 
a 16 de Janeiro próximo, com o Costa do Sol, campeão nacional, 
a iniciar a defesa do título com uma deslocação sempre difícil 
ao terreno do Ferroviário da Beira, segundo ditou o sorteio do 
Campeonato Nacional de Futebol realizado esta terça-feira. 

Com efeito, na 
primeira jorna-
da, para além 
do confronto 
entre o Costa 

do Sol e o Ferroviário da Beira, há 
a destacar a recepção que o Ferro-
viário de Maputo vai fazer à União 
Desportiva do Songo, na reedição 
da final da Taça de Moçambique 
do ano 2019, sendo que, desta 
feita, o jogo terá lugar no Estádio 
da Machava, onde os “locomoti-
vas” vão procurar redimir-se da 
derrota na final da segunda maior 

competição futebolística do país.
O alinhamento dos jogos di-

tou que o Matchedje de Mocu-
ba vai fazer a sua estreia diante 
do Grupo Desportivo Maputo, 
partida marcada para o campo 
do Ferroviário de Quelimane 
e que vai marcar o regresso da 
província da Zambézia à alta-
-roda do futebol moçambicano.

Outro estreante nesta prova, 
a Associação Black Bulls, vai 
fazer uma deslocação ao santu-
ário 25 de Junho, onde deverá 
defrontar a formação do Ferrovi-

ário de Nampula, numa partida 
que promete muita animação.

Pontapé de saída será em 
Vilankulo 

O Moçambola vai ter o seu 
pontapé de saída em Vilankulo, 
onde a Associação Desportiva lo-
cal (ex-ENH de Vilankulo) vai re-
ceber no campo do Alto Makhassa 
a turma do Ferroviário de Nacala.

O Ferroviário de Lichinga, 
outro estreante no Moçambola, 
vai iniciar a sua participação na 
prova deslocando-se para a casa 
da Liga Desportiva de Mapu-
to, formação que na véspera do 
sorteio ameaçou desistir da pro-
va por dificuldades financeiras.

Não menos importante e 

atractivo será a partida entre as 
formações do Incomáti de Xina-
vane e Textáfrica do Chimoio, 
duas equipas que inicialmente 
estavam fora do Moçambola, mas 
que acabaram conseguindo com-
pletar o processo de licenciamen-
to de clubes na última semana. 

Recordar que o Moçambola 
será disputado por 14 clubes, sen-
do que no final da competição três 
equipas vão descer de divisão, de 
acordo com o Regulamento de 
Competições aprovado na mag-
na reunião da Liga Moçambi-
cana de Futebol. (LANCEMZ)
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zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

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

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

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

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

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

Duas Caras lança álbum “Djundava”

A GM Records & Services apresentou na quinta-
-feira (17 de Dezembro), no Pizza Hut da 25 de Se-
tembro, em Maputo, o primeiro disco de origi-
nais do músico moçambicano Duas Caras, intitulado 
“Djundava”. A apresentação da obra discográfica foi dirigida 
por Sidney GM, imperador da GM Records, e Duas Caras.

O álbum foi lan-
çado oficial-
mente no dia 
19 de Dezem-
bro em qua-

tro províncias. Para além de 
Maputo, no Pizza Hut, foi 
apresentado em simultâneo 
nas cidades da Beira, Tete, 
Nacala, Nampula e Lichinga. 

Segundo Duas Caras, o 
seu primeiro álbum tinha 
em princípio que se chamar 
“Tondje Mcee”, ou seja, o 
mais aguardado. É assim 
como ele, em particular, e a 
comunidade Hip- Hop, no 
geral, esperava, mas tal não 
aconteceu por vários motivos, 
mas o facto é que temos o pri-
meiro álbum de Duas Caras, 
que se chama “Djundava”.

O artista revela que o ál-
bum foi concebido quase às 
pressas, como se fosse um 
improviso, porque “até prin-
cípios do mês de Outubro não 
tínhamos qualquer ideia de 
fazer álbum, numa altura em 
que estamos num contexto 
atípico, por conta da pande-
mia da Covid-19, e na impos-
sibilidade de fazermos con-
certos, shows, que é uma das 
principais fontes de renda dos 
artistas moçambicanos, então 
achei que era uma oportuni-
dade de lançar este álbum. 

A princípio seria uma EP, 
mas à medida que íamos tra-
balhando e gravando o núme-
ro de faixas aumentava. En-
tão decidimos que no lugar de 
uma EP faríamos um álbum, 
mas uma questão que me é 
subjectiva é a designação de 
EP, álbum e mixtape. Con-
tudo, cada pessoa interpreta 
da forma como lhe convier”.

“Este álbum tem como 
produtores Polegar Beatz, 
que fez a maior parte dos be-
ats, Keyven e Virgo, os três 
produtores que participaram 
do projecto. Também tive-
mos participações de artistas 
como Kloro, Mark Êxodos 
e Hernâni da Silva”, afirma.

Questionado sobre as suas 
inspirações e motivações para 
a escolha deste nome para o 
álbum, o artista diz que “eu 
sou por natureza um artista 
porque acho que já transpus a 
esfera de ser um rapper ape-

nas, e nesta fase em particular 
procuro sonoridade própria, 
tipicamente moçambicana e 
fundamentalmente africana”. 

Duas Caras sugere um rit-
mo mais moçambicano quan-
do o assunto é Hip-Hop, mes-
clando sonoridades como a 
marrabenta e um rap melódi-
co, bem como sedimentando 
um artista mais vocálico do 
propriamente rapper, o que 
muitos estão acostumados. 
“Uma e outra música não 
fogem muito dos padrões do 
Hip- hop, mas a concepção 
toda do projecto é resgatar a 
nossa africanidade”, afirma.

“Djundava”, como refere 
o artista, é seu nome tradi-
cional e foi lhe atribuído pelo 
seu bisavó. “É um nome que 
quando mais novo não acei-
tava, porque achava que era 
muito feio, mas à medida que 
o tempo foi passando fui-me 
descobrindo como moçambi-
cano e africano, descobrindo 
as minhas raízes. Este é um 
projecto muito biográfico 
porque é íntimo e pesso-
al”, mas conta que não sabe 
o significado deste nome.

Questionado sobre o es-
tado do rap moçambicano, 
o artista respondeu que não 
tem acompanhado muito o 
movimento Hip-hop nacio-
nal, simplesmente porque 
não é um grande consumi-
dor de rap, faz rap, mas não 
é consumidor. Apesar disso, 
ainda tem a sua actividade 
no Rapodromo, que é algo 
que faz já há muito tempo, 
portanto, acha que o rap mo-
çambicano está de boa saúde. 

Para além do álbum físi-
co, este estará também dis-
ponível em plataformas digi-
tais, como o Spotify. “Como 
artista, pelo menos como eu 
vejo, não vou ao encontro das 
expectativas das pessoas, crio 
as coisas e é assim que acho 
que deve ser a arte, deve ser 
algo espontâneo, não pode ser 
forçado. Um fã não pode di-
zer como tens que fazer algo, 
pelo menos como não funcio-
na assim eu sou mais orgâni-
co, faço algo que gosto, que 
sinto... Neste projecto em 
particular podes não encon-
trar “barras”, mas de certeza 
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que irá emocionar a todos aque-
les que tiverem um sentimento 
profundo, porque são minhas 
experiências, mas que através 
delas te podes rever”, afirma.  

Desta forma, Duas Caras 
inicia um caminho pela afirma-
ção de uma variante Hip-hop na 
qual se orgulha como percur-
sor, e mesmo percebendo que 

será um trabalho que vai divi-
dir opiniões, o artista está con-
victo de que se trata de uma 
obra que representa o seu 
crescimento e maturidade. 
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Franklin Gravata e a Sereia do Zambeze

Franklin Gravata é pseudónimo de Franklin Alber-
to Gravata, natural de Chimoio, Manica. Actualmen-
te reside em Tete, supervisor territorial de Merchandiser 
para Tete e Manica, com a Unilever Moçambique, e poeta. 

Gravata encontra 
na poesia um re-
fúgio, alívio ou 
subterfúgio para 
o quotidiano 

contemporâneo. Actualmente, as 
pessoas são submetidas a diversas 
realidades sociais, e dentro des-
sas realidades algumas incluem 
certas privações, como de liber-
dade, financeiras, de exercício 
de cidadania, então, ele procura 
na poesia o incentivo para a re-
flexão, um alimento para o alí-
vio das almas sofridas “e para o 
meu próprio bem-estar”. “Graças 
a poesia me alivio de algumas 
coisas que me têm apoquentado, 
criando personagens fictícios para 
expressar aquilo que é a minha 
opinião sobre diversos aconteci-
mentos da sociedade. Para mim, 
a poesia é uma válvula de escape 
para a dura realidade que temos 
vivido na sociedade”, afirma.

Franklin conta ao Zambeze 
que tudo começa por volta de 
2003/2004, no Núcleo dos Escri-
tores de Manica, quando alguns 
membros do núcleo foram à esco-
la primária da vila, onde se encon-
trava a fazer a 7ª classe, com o in-
tuito de recrutar algumas crianças 
para fazer parte de um projecto no 
NEMA, denominado “Novos ho-
rizontes”, que trabalharia com a 
Save the Children Moçambique. 

O projecto visava recrutar 
crianças para escrever poesias 
e desenhar quadros a expres-
sar sobre os direitos da criança, 
tendo participado desse projec-
to mas infelizmente não saiu 
vencedor, mas é onde se desco-
briu como aspirante a escritor. 

Aliado a uma biblioteca que 
o seu pai tinha em casa, pois era 
professor de Língua Portuguesa, 
Franklin diz ter sofrido influên-
cias de escritores como Fernando 
Pessoa, Eça de Queirós, Marcelo 
Panguana. No despertar da poesia 
começa a ler e praticar mais, tendo 
descoberto o seu escritor favorito, 
Carlos Drummond de Andrade.

O artista conta que teve que 
interromper com a poesia por cau-
sa da faculdade, tendo regressado 
por volta de 2013/2014 de forma 
desportiva e com a vida profissio-
nal, também sem muito tempo. 

Contudo, por causa da pan-
demia começa a escrever com 
alguma frequência e publicar 
nas redes sociais, e as pesso-
as o incentivaram a fazer uma 
colectânea, daí que teve a pro-
posta e oportunidade de tra-
balhar com a Editora Kulera. 

Franklin conta que tem um 
livro publicado, intitulado “Sereia 
do Zambeze”, lançado no dia 29 
de Agosto de 2020, para com-
pra digital apenas na plataforma 

(Ardina Digital), venda de mão 
a mão pela Editora Kulera e pelo 
artista no seu contacto pessoal. 

Entretanto, por causa do 
contexto não conseguiram fa-
zer uma cerimónia pública, mas 
fez-se uma apresentação no dia 
28 de Novembro, no Café del 
Rio (em Tete), tendo sido co-
mercializado a preço simbólico.

Diz ainda que nunca partici-
pou de um concurso de literário.

Questionado sobre as dificul-
dades encontradas ao longo do seu 
percurso, Franklin afirma: como 
poeta, felizmente ainda não tive 
dificuldades, porque é inspiração, 
escrever e acabou. Entretanto, 
tudo começa quando o assunto é 
ser escritor, infelizmente as edi-

toras em Moçambique não apos-
tam nos novos talentos. Qualquer 
criador ao apostar para que a sua 
arte seja apreciada, também deve 
ter uma certa rentabilidade, e essa 
é a grande dificuldade. Contudo, 
mesmo com o apoio da Editora 
Kulera, ainda fica difícil a massi-
ficação do livro, como colocar o 
livro nas bibliotecas, nas livrarias 
e como fazer a própria venda.

“As pessoas gostam de ir a 
uma livraria e encontrar um livro 
e comprar, pois cria maior cre-
dibilidade para o próprio artista 
e fica algo mais profissional, e 
alguns podem achar que vender 
de mão em mão pode ser ama-
dor. Pode até estar chancelado 
por uma editora, mas precisa de 

uma aprovação da sociedade, 
contudo as dificuldades começam 
em profissionalizar e rentabilizar 
a própria arte”, refere o artista. 

Como conselho, o artista dei-
xa o seguinte: “jovens escritores e 
amantes da literatura, continuem 
a escrever, participem de grupos 
de escritores, desde regionais a 
nacionais. Há muita produção li-
terária em Moçambique, sejamos 
todos resilientes e criativos em 
todos os contextos em que nos 
encontramos e as redes sociais es-
tão para fazer a nossa divulgação, 
infelizmente a custo mais baixo”. 
Também deixa um apelo para as 
editoras: “prestem mais atenção 
à inovação literária e poética, o 
nosso país está a fluir e tenho 
acompanhado moçambicanos a 
publicarem em massa em revistas 
e editoras internacionais, e isso é 
mau para a própria saúde da li-
teratura moçambicana, cultura e 
para o próprio negócio das edi-
toras, o que demonstra que não 
prestam atenção naquilo que há 
de melhor em termos de escrita 
no seu próprio país. Até certo 
ponto, o apoio à arte não tem que 
ser olhando apenas para os rendi-
mentos. E apelar aos empresários 
para que abracem a arte; quando 
se fala da arte não é só cantar e 
dançar, a arte é um modo de vi-
ver, de ser e estar. A arte é o ópio 
do povo, aquilo que lhe distrai. 

A música e dança têm fei-
to muito bem isso, mas exis-
te um outro seguimento que 
gosta de literatura e que está 
um pouco carente de publi-
cações”, ressalta o artista.    
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A 24 de Janeiro 
haverá elei-
ções presiden-
ciais em Por-
tugal. Num 

tempo em que a Covid-19 assus-
ta e mata (neste fim de semana 
devemos chegar aos 6.000 mor-
tos) e em que a crise económica 
abala o país como toda a Euro-
pa, num tempo em que o Exe-
cutivo de António Costa mostra 
algumas fissuras e dificuldades, 
estas eleições têm o seu signi-
ficado e importância, embora 
o regime constitucional portu-
guês não seja presidencialista.

São também eleições com 
o resultado anunciado. Quer 
as sondagens, quer os analistas 
políticos parecem não ter gran-
des dúvidas que o Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa será 
reeleito à primeira volta, com 
mais de 50% do voto popular. 
Aliás, ao fazê-lo, repetirá uma 
regra da III República Portu-
guesa, que é o Presidente em 
exercício candidato ao segun-
do mandato ganhar, também 
à primeira volta, a eleição.

É o que deve acontecer des-
ta vez, a 24 de Janeiro. Marcelo 
Rebelo de Sousa exerceu uma 
presidência muito personaliza-
da, uma “presidência de afec-
tos”, muito próxima da massa 
da população e tem o apoio de 
grande parte do maior partido 
português – o dos portugue-
ses sem partido. Estes, mais 
as indicações de voto do PSD, 
do CDS e até de eleitores so-
cialistas, devem, no conjunto, 
dar-lhe a maioria dos 50% com 
que passará à primeira volta.

Três esquerdas

Nesse sentido, o PS no Go-
verno, o PS de António Costa, 
não o escolheu, mas não indicou 
candidato. Parece estranho que 
o partido no poder não apresen-
te candidato, mas é um sinal de 

que o PS de António Costa opta 
por fazer parte do consenso. As 
outras “esquerdas”, o Bloco e 
o PCP, apresentaram candida-
tos: o Bloco, Marisa Matias, o 
PCP, João Ferreira. E há uma 
candidata independente de Es-
querda, Ana Gomes, que, como 
independente de esquerda, es-
pera com certeza ter o apoio de 
uma parte dos eleitores socialistas 
que não se revêem no católico 
Marcelo Rebelo de Sousa, e o 
“voto útil” de outras esquerdas.

Nos últimos tempos, a riva-
lidade e competição entre blo-
quistas e comunistas tem cresci-
do: deve dizer-se, em abono da 
verdade, que os comunistas – até 
em função do seu eleitorado – 
têm tido posições conservado-
ras nalguns temas fracturantes, 
como no voto contra a eutaná-
sia ou na questão das touradas.

Num momento em que os 
velhos com mais de oitenta anos 
estão na linha da frente das víti-
mas da Covid-19, o Parlamento 
Português prepara-se para discu-
tir, e aproveita os próximos dias 
22 e 23 de Dezembro, véspe-
ras de Natal, para aprovar uma 
lei da eutanásia que irá abrir 
as portas aos maiores abusos.

Têm projectos sobre a euta-
násia, além do Partido Socialista 
no poder, o PAN, o partido ani-
malista cujos deputados foram os 
primeiros a apresentar o projecto. 
Estremecendo com os maus tratos 
aos animais, não parecem mui-
to preocupados com as pessoas. 
Também os socialistas avançaram 
com o projecto de lei da eutaná-
sia, baseado sobretudo para pa-
cientes em “sofrimento extremo”. 

A eutanásia é uma questão 
central e simbólica, num mo-
mento em que mais de 90% das 
vítimas da Covid-19 são pessoas 
com mais de 70 anos, e em que 
fortes sectores da opinião públi-
ca pedem um referendo sobre a 
matéria. Confrontados com uma 
“iniciativa popular” que recebeu 

cem mil assinaturas a pedir o refe-
rendo, os parlamentares do BE, do 
PS e do PAN (o PSD está dividido 
e o CDS, o Chega e a Iniciativa 
Liberal são a favor do referendo), 
têm argumentado na base dos ca-
sos limite, mais mediáticos, uma 
táctica velha mas que funciona.

O BE – Bloco de Esquer-
da – encarna hoje uma esquerda 
que quer ser a verdadeira esquer-
da – a que quer mudar não já as 
condições sócio-económicas 
das classes sociais, mas mudar a 
concepção do Homem e da na-
tureza humana, indo às questões 
da identidade, do género, da mor-
te e da vida (aborto, eutanásia), 
da família (casamento de pes-
soas do mesmo sexo), etc., etc.

Mas a esquerda está, assim, 
dividida em três, o que não pare-
ce ser muito propício à passagem 
de algum dos seus candidatos à 
segunda volta, caso a houvesse. 
Por isso há alguns esforços de 
figuras académicas tutelares para 
a candidata Marisa Matias desis-
tir para Ana Gomes, que poderia 
ajustar o seu programa a alguns, 
senão muitos projectos do Bloco.

Para a direita…

Para a direita de Marcelo há 

duas candidaturas: uma da Ini-
ciativa Liberal, um partido novo 
que procura trazer para Portu-
gal um “liberalismo” no sentido 
progressista anglo-saxónico, isto 
é, liberal em tudo – em religião, 
em costumes, em questões como 
a eutanásia e o aborto. O can-
didato chama-se Tiago Mayan 
Gonçalves, é advogado, mas as 
suas expectativas em termos de 
sondagens são muito modestas.

Assim, à direita de Marcelo 
Rebelo de Sousa a única candida-
tura com novidade e expectativa 
parece ser a de André Ventura. 
Ventura, antigo dirigente local 
do PSD de Loures, abandonou o 
partido e fundou um movimen-
to de direita popular, patriótica e 
conservadora, o Chega, que o ele-
geu como deputado nas eleições 
legislativas e que, apesar de uma 
aberta hostilidade e agressividade 
dos media, tem vindo a crescer 
em termos de sondagens e de fi-
liados, tendo também conseguido 
eleger recentemente deputados no 
Parlamento Regional dos Açores, 
permitindo uma coligação que 
pôs termo ao Governo socia-
lista naquela região autónoma.

Nas sondagens para a Pre-
sidência, Ventura aparece com 
cerca de 10% das expectativas, 

o que faz dele, ao assumir-se 
como um candidato de direita, 
um fenómeno singular desde 
o 25 de Abril, em que a direita 
como tal parecia desaparecida.

Numa eleição em que o resul-
tado parece desde já conhecido – 
a reeleição de Marcelo Rebelo de 
Sousa à primeira volta – Ventura 
poderá, para além do seu eleitora-
do popular de descontentes com 
o sistema e o regime, vir a captar 
apoios da direita conservadora 
crítica do que consideram a tole-
rância de Marcelo com o Gover-
no Socialista, uma vez que nem o 
PSD nem o CDS parecem ter sido 
capazes de fixar esse eleitorado.

Ventura poderá também apro-
veitar a campanha para rever 
alguns dos pontos do Programa 
do Chega, dando-lhe mais coe-
rência e substância doutrinária 
e política, e adaptá-lo às condi-
ções actuais, de uma forma mais 
estruturada. Tendo-se tornado 
um alvo dos ataques de parte da 
comunicação social, que o acusa 
permanentemente de extremis-
mo e racismo, tem uma ocasião, 
nesta eleição de resultado anun-
ciado, de esclarecer mais uma 
vez o eleitorado e de apresentar 
as suas propostas de uma forma 
mais desenvolvida e estruturada. 

Eleições presidenciais portuguesas: 
uma reeleição sem surpresas


