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Venda de portefólio coloca reticências no negócio

 ExxonMobil e Eni estremecem 
projecto no Rovuma

Pancada 
da Renamo

Depois do cadáver ressuscitar a perdiz vai rever regalias
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Bolo sensaborão!
Mordomias para funcionários e agentes da AR

a bomba arrebentou. as mordomias ensaiadas na assem-
bleia da república para muscular os bolsos dos funcionários e 
agentes parlamentares estão a criar mossa. Há muito burburi-
nho, muita agitação, e sobretudo há uma onda de repúdio que 
pretende a todo o custo inviabilizar tal desordem financeira. 

O último a di-
zer da sua 
justiça, foi 
justamente 
o presidente 

da Renamo, um dos partidos 
que levantou o braço compro-
metedor na aprovação do do-
cumento na casa do povo. Ter-
ça- feira Ossufo Momade deu o 
volte face e assumiu que a per-
diz ainda vai dar o seu veredicto 
rasante face às reivindicações 
populares em tão bicudo caso.

 “Enquanto a população 
não concordar com qualquer 
aspecto, nós estamos com o 
povo”, afirmou Ossufo Mo-
made. O Presidente da RENA-
MO, Ossufo Momade, falava 
momentos antes de dirigir uma 
reunião do seu partido em Ma-
puto, assumindo que o partido 
iria debater a sua posição sobre 
uma proposta de lei que apro-
vou na generalidade, mas que 
a opinião pública contestou.

Na ocasião, Momade garan-
tiu que o tema vai voltar a ser 
discutido internamente. “A ban-
cada da RENAMO não aprovou 
na sua totalidade. Vai chegar a 
altura em que a bancada vai 
reunir-se e vai decidir o com-
portamento ao nível da Assem-
bleia da República”, referiu.

Ivone Soares solidária 

A deputada Ivone Soares 
uma das vozes sonantes da 
Renamo, no dia das propostas, 
parabenizou os funcionários 
e agentes da AR, insinuando 
tratar- se de uma proposta e 
ou decisão justíssima, pecan-

do pelo atraso na sua imple-
mentação. “Estão de parabéns 
os colegas”vomitou em plena 
sessão, ovacionada por colegas 
de estômago da ordem de Ve-
nâncio, Muchanga e quejandos.

Crise para uns, regalias para 
outros?

O projecto de lei, que atri-
bui regalias aos funcionários 
e agentes parlamentares, está 
a ser fortemente contesta-
do na sociedade desde a sua 
aprovação pelo Parlamento.

Muitos cidadãos queixam-
-se que, apesar do custo de vida 
encarecer diariamente, o salário 
mínimo não foi reajustado tanto 
em 2020 como no presente ano 
pelo Governo e sector privado, 
alegadamente devido às difi-
culdades que o país atravessa.

Em 11 de Maio, o Fórum 
de Monitoria do Orçamento 
(FMO), coligação de organiza-
ções não-governamentais mo-
çambicanas, submeteu uma pe-
tição à AR pedindo a revogação 
do que classificou como “mor-
domias” em tempo de crise.

No mesmo dia, um grupo 
de estudantes universitários 
manifestou-se em Maputo 
contra a proposta, acabando 
por ser dispersado pela polí-
cia, que deteve um dos mani-
festantes por algumas horas. 
O Fórum de Monitoria do 
Orçamento (FMO) contesta a 
aprovação do projecto de lei, 
exigindo aos deputados para 
que recuem na aprovação da 
proposta de atribuição de rega-
lias aos funcionários parlamen-

tares e tem ameaçado recorrer 
ao Conselho Constitucional.

“Não concordamos”

“Não concordamos com 
esse tratamento desigual dentro 
da Função Pública”, sustenta 
Adriano Nuvunga, Director 
Executivo do CDD recordando 
que “estamos a atravessar neste 
momento a maior crise, estamos 
a passar pela situação de Cabo 
Delgado, onde os nossos mili-
tares não têm os recursos bási-
cos para conseguirem defender 
os cidadãos e proteger os direi-
tos humanos, estamos a passar 
pelo período da Covid-19, em 
que os hospitais não têm condi-
ções básicas para atender a nos-
sa população, e os enfermeiros 
e os médicos estão a ‘fazer 
das tripas coração’ para con-
seguir atender os pacientes”.

Por tudo isso, este não 
é o momento para atribuir 
regalias aos funcionários 
do Parlamento”- afirmou 

Ângelo MunguaMbe

Muchanga sai em defesa do bolo

 O Parlamento moçambica-
no não criou regalias novas para 
os funcionários e agentes parla-
mentares. Ao aprovar o Proje-

to de Lei do Estatuto do Fun-
cionário e Agente Parlamentar 
apenas sistematizou os seus 
direitos, dos quais usufruem 
desde 2009 e constantes da Lei 
Orgânica, esclareceu António 
Muchanga, relator da Comis-
são Parlamentar da Administra-

ção Pública e Poder Local, a 4ª 
comissão, em entrevista à DW. 

“Com a aceitação de que 

é preciso criar um Estatuto de 
Funcionário Parlamentar para 
se sentir valorizado como os 
outros membros dos órgãos de 
soberania, nomeadamente os 
funcionários da Presidência, 
do Conselho de Ministros e 

das magistraturas judiciais e do 
Ministério Público, nós vamos 
sistematizar os direitos do fun-
cionário e agente parlamentar 
constantes na Lei Orgânica e no 
decreto de assistência médica e 
medicamentosa. Foi pura e sim-
plesmente isto que nós fizemos.

A nova coisa que trouxe-
mos para a lei foi o subsídio 
de diuturnidade. Para quem? 
Para quem tenha atingido o 
topo da carreira e, por qualquer 
necessidade, seja solicitado 
para vir trabalhar na Assem-
bleia da República, [porque] 
não pode concorrer. Na legis-
lação moçambicana, o topo da 
carreira termina no Secretário 
Permanente. Neste momento, 
não temos ninguém com essas 
condições. O que aconteceu foi 
que o Ministério das Finanças 
foi criar um impacto orçamen-
tal que não sabemos em que 
se baseia, porque os direitos 
dos funcionários parlamentares 
que estão a ser reclamados vêm 
sendo gozados desde 2009”.

Quinta-feira, 27 de Maio de 20212 |  zambeze  
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Cenário de venda de portfólio da ExxonMobil 
e Eni coloca em causa projecto no Rovuma
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a contínua presença de células armadas de inspiração is-
lâmica em Cabo delgado e a incapacidade operacional das 
Forças de defesa e segurança para as anularem, somadas 
à  desvalorização política pelo Governo do ataque a palma, 
levaram a total a anunciar “motivos de força maior”, reti-
rando temporária o pessoal do estaleiro de afungi, e termi-
nando contratos com fornecedores e prestadores de serviços.

A decisão foi 
reveladora de 
desconfiança 
na capacida-
de do gover-

no em assegurar condições de 
desenvolvimento do projecto 
da Área 1. A resistência do 
regime perante pressões ex-
ternas, no sentido de aceitar 
uma força regional militar para 
neutralização da ameaça, e a 
falta de entendimento entre os 
Estados-membros da Comuni-
dade para o Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC), 
vieram agravar a percepção de 
que não existe uma solução vi-
ável no curto prazo e aumentar 
externamente o “risco-paı́s”.

 Penalizadora do cresci-
mento económico, a suspen-
são do projecto Mozambique 
LNG pelo principal operador, 
Total, e a conclusão antecipada 
de diversos contratos por parte 
da multinacional francesa são 
factores de alto risco também 
para as finanças do Estado.

O projecto de gás natural 
da Anadarko/ Occidental, ad-
quirido entretanto pela Total 
(Área 1), e da ExxonMobil/ 

Eni (Área 4) na bacia do Ro-
vuma foram, respectivamente, 
o primeiro e segundo maio-
res investimentos em Africa 
no período entre 2015-2020.

Queda de preços

A queda do preço do petró-
leo em resultado da de pressão 
económica internacional resul-
tante da pandemia da covid-19 
veio obrigar as multinacionais 
do petróleo e gás a rever vá-
rias das suas opções estratégi-
cas, privilegiando uma postura 
mais defensiva e cortando em 
vários investimentos previstos.

As participações das “ma-
jors” na qualidade de não-
operadores representam perto 
de 1/3 do total das suas parti-
cipações. As prioridades para 
venda dever-se-ão concentrar 
em posições de participação 
meramente financeiras, sem 
responsabilidade sobre a ope-
ração. Também algumas das 
posições enquanto líderes dos 
consórcios poderão igualmente 
ser alienadas, visando reduzir a 
exposição, tendo em conta prio-
ridades estratégicas e compro-

missos ambientais relaciona-
dos com emissores poluentes.

Se, para potenciais investi-
dores, este cenário se apresenta 
como oportunidade para renta-
bilizar o investimento, para os 
Estados africanos as perspec-
tivas poderão atrasar projectos 
ou mesmo resultar em desin-
vestimento com forte incidên-
cia sobre as receitas fiscais e 
projectos considerados estru-
turantes. Entre os países onde 
os portfolios poderão ser ven-
didos ou que já se encontram 
no mercado, referidos por es-
pecialistas do sector, constam:

Angola, com a equaciona-
da venda pela Exxon Mobil da 
participação em 3 blocos (15, 
17 e 32) devido ao facto de te-
rem atingido a maturidade e dos 
custos de exploração se revela-
rem demasiado elevados face a 
um quadro de queda dos pre-
ços internacionais do petróleo;

Moçambique, com a ven-
da pela Exxon Mobil e Eni 
da totalidade ou de parte 
das respectivas participa-
ções no consórcio da Área 4;

 Guiné Equatorial, com a 
venda pela ExxonMobil de 71% 
do complexo do Zaire, conside-
rado não essencial e em declínio 
de produção; Zaire está a pro-
duzir c. 1/5 do que produzia em 
2006, no inı́cio da exploração;

Gabão, com a venda pela 
Total de 100% da sua parti-

cipação, hoje reduzida após 
a venda de uma percentagem 
à Perenco e Assala Energy.

Um cenário deste tipo para 
Moçambique poderá repre-
sentar atrasos acrescidos no 
desenvolvimento do projec-
to Rovuma LNG (offshore), 
pertencente à Área 4, através 
do qual o consórcio iria pro-
duzir gás natural a partir dos 
blocos situados em Mamba.

Se as perspectivas de ini-
cio das operações continuam, 
em primeiro lugar, dependen-
tes das conclusões do proces-
so de redefinição dos custos 
do projecto, em análise pelo 
operador (Exxon Mobil), 
cresce agora a possibilidade 
de a participação ser coloca-
da no mercado para venda.

Actualmente, é muito pou-
co provável que a Decisão 
Final de Investimento (FID) 
possa ocorrer antes do final 
do próximo ano (AM 1299), 
situação que é agravada pela 
persistente insegurança em 
Cabo Delgado que desvalori-
za os activos do consórcio, à 
semelhança do que acontece 
com a Área 1, liderada pela 
Total, cujo desenvolvimen-
to do projecto em Afungi está 
suspenso até haver condições 
de segurança para retoma.

O consórcio Mozambi-
que Rovuma Venture S.p.A. 
(MRV), detido pela Exxon Mo-

bil, Eni e CNPC - operadores, 
que controlam 70% da conces-
são de exploração e produção - 
e a GALP, KOGAS e Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH, pública) que detêm 10% 
cada, fechou em 2017 o FID, 
relativo à construção de uma 
plataforma de extração lutu-
ante (Coral Sul), cujo inı́cio 
de produção está previsto para 
2022. O Rovuma LNG, que 
funcionará a partir de Mam-
ba, deveria produzir 4-5 vezes 
o estimado para o Coral Sul.

Um cenário de desinves-
timento nos dois principais 
parceiros da área 4, embora 
considerado improvável no 
curto prazo segundo fontes do 
sector no paı́s, constituiria um 
forte revés para o “hub” de gás 
natural, pelos atrasos, eventual 
revisão em baixa de dimensão/
investimento e perda de valor 
em geral que poderia implicar.

Para já, este cenário co-
loca Moçambique refém de 
opções estratégicas das mul-
tinacionais do gás, na prática 
que comprometem a respec-
tiva continuidade a prazo.

Os actores asiáticos, so-
bretudo chineses, são conside-
rados potenciais interessados, 
o que a confirmar-se alteraria 
igualmente as parcerias exter-
nas moçambicanas, acentuando 
a sua dependência da China. 
(africa monitor/Zambeze)



| destaques |

Avisa vice-presidente da FEMATRO

Portagens não devem sustentar 
caprichos e regalias de administradores 

a Federação moçambicana das associações dos transpor-
tadores rodoviários (Fematro) admite não estar contra 
a implantação das portagens no país. Contudo, alerta para 
que o modelo não seja mais um negócio para o benefício de 
estruturas administrativas das empresas.

O valor das 
p o r t a g e n s 
deve ser para 
melhoria das 
vias de aces-

so, porque os transportadores 
são os Players da estrada, Zu-
neid Calumias refere que parte 
das receitas colectadas, no esta-
do provem do sector dos trans-
portes e por via disso, deviam 
ser alocadas inclusivamente 
nas vias de acesso para permi-
tir o desenvolvimento do país 
sem o prejuízo de ninguém.

“Os transportadores sobre-
tudo os de carga pagam quatro 
tipos de impostos: desde o de 
combustível, veículo, portagens 
e taxas municipais” enumerou 
Zuneid Calumias acrescentan-
do que de todos os impostos, 
que são colectados pelo Estado 
no sector, curiosamente a taxa 
de portagens representa 2% o 
que deixa entender que existe 
nas empresas uma estrutura de 
administradores que coroe os 
valores ou seja são quatro im-
postos que os transportadores 
pagam e desse universo há uma 
estrutura dentro dessas institui-
ções que se vão alimentando 
do suor dos transportadores. 

Porque pagamos quatro im-

postos, quando as vias andam 
péssimas? Não podemos estar 
a sustentar caprichos dos admi-
nistradores, empregos e outras 
regalias. O governo deve re-
ver essa situação porque o va-
lor cobrado é para as estradas 
e não para outros custos que 
acabam pesando a máquina. 

Por exemplo, o maior pro-
jecto de estrada nível nacio-
nal é a da circular de Maputo. 
Contudo, pecou por uma ra-
zão: O Estado não vai conse-
guir rentabilizar aquela estra-
da com o tráfego doméstico 
ou turismo. Para Calumias o 
país devia aproveitar a satura-
ção do porto de Durban crian-
do um corredor curto para 
zona de Mpumalanga através 
da ponte Maputo-Katembe.

“Precisamos transformar a 
estrada circular num corredor 
de desenvolvimento do co-
mércio e indústria igual ao da 
N4.Temos uma indústria ao 
longo da Bela-Vista, Matutu-
íne e não é suficiente. Se não 
tivermos estratégias, alguém 
fará por nós. Olhemos para 
Ressano, ontem e hoje”, avisou

 

Preço das portagens 

Num outro desenvolvimen-
to, Zuneid Calumias entende 
que o valor cobrado nas por-
tagens tem sido insustentável 
para os empresários do sector 
dos transportes. Por exem-
plo, a estrada que liga a zona 
de Ponta de Ouro à Katembe 
sempre existiu e o preço da 
portagem da ponte da Katembe 
devia ser igual porque a popu-
lação sempre circulou sem no 
entanto pagar qualquer custo 
por esse motivo não podem 
pagar por um custo elevado.

“ Devia haver um equi-
líbrio nesse contexto. Para 
o caso da portagem da Ka-
tembe compreende-se por-
que antes a população não ti-
nha a ponte” disse Calumias 

No mesmo diapasão ques-
tiona a fonte, o motivo de no 
lugar de se cobrar as taxas de 
portagens não incrementar no 
valor do imposto sobre o com-
bustível que é canalizado ao 
fundo de estrada, sendo que 
pagamos 4 impostos incluindo 
36% dos impostos indirectos.

“É preciso que o governo re-
veja a situação dos pagamentos 
dos impostos, pois está asfixiar 
cada vez mais os bolsos dos 
condutores. “Pagar quatro ve-
zes imposto é muito doloroso. 
Queremos estrada de qualida-
de, e que o valor dos impostos 
seja alocado as estradas e não 
a fins desconhecidos “frisou

Refira-se que estão em cur-
so a construção das portagens 
na estrada nacional número 

um e ao longo do circular de 
Maputo e não só. O objectivo 
é contribuir para a melhoria 
das vias de acesso através da 
comparticipação dos cidadãos, 
segundo o ministro das obras 
públicas habitação e recur-
sos hídricos, João Machatine. 

Para o dirigente os trans-
portadores sofrem na pele as 
péssimas condições que as es-
tradas nacionais enfrentam, daí 
a adopção do princípio utiliza-
dor-pagador através da com-
participação dos utentes. Por 
exemplo indicou Machatine 
que os países os quais há essa 
politica de utilizador-pagador, 
as estradas apresentam estra-
das em muito boas condições 
o que não acontece no país 
dada a fraca capacidade exclu-
siva do estado na manutenção.

“É uma prática que esta-

mos a imprimir e estamos a 
ser encorajados porque os au-
tomobilistas compreendem a 
importância da comparticipa-
ção para a viabilidade do ne-
gócio, circulação, e segurança 
que se pretende, contrariamen-
te numa situação de incerteza 
em que as estradas nacionais 
apresentam” disse para quem 
os utentes não estão a pagar e 
argumenta: “o estado em ne-
nhum momento vai se eximir 
das suas responsabilidades”.

Na componente de manu-
tenção é importante a com-
participação tal como sucede 
com água e energia em que os 
cidadãos comparticipam na 
manutenção. Mas, para o caso 
do investimento de novas estra-
das, deve ser o próprio Estado 
e seus parceiros a executarem 
os projectos de construção. 

elton da graça

Quinta-feira, 27 de Maio de 20214 |  zambeze  
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Frelimo faz balanço do processo eleitoral sem presença 
dos Governadores das Províncias eleitos em 2019

o balanço das eleições gerais de 2019 foi um dos princi-
pais pontos de agenda da quarta sessão do Comité Central 
da Frelimo, que terminou ontem (domingo), na Cidade da 
matola. as eleições de 2019 foram marcadas pela eleição, pela 
primeira vez na história, de Governadores das províncias, 
na sequência da revisão constitucional de 2018 que ditou um 
novo modelo de governação descentralizada provincial. a 
Frelimo venceu em todas as assembleias provinciais e, conse-
quentemente, fez eleger 10 Governadores das províncias.

Entretanto, os 
Governadores 
das Províncias 
não foram con-
vidados para 

participar da quarta sessão do 
Comité Central, à excepção da-
queles que são membros do ór-
gão. Ora, não se percebe como é 
que a direcção da Frelimo deci-
diu excluir os Governadores das 
Províncias da reunião que fez o 
balanço do processo eleitoral em 
que eles foram eleitos e desem-
penharam um papel relevante.

No discurso de abertura da 
reunião, Filipe Nyusi disse que 
um dos objectivos centrais desta 
sessão era a “celebração da nos-
sa vitória eleitoral, arduamente 
conquistada, compreender a sua 
dimensão e capitalizar a experi-
ência característica nos proces-
sos eleitorais”. A questão que se 
coloca é de saber porquê razão 
actores tão relevantes como os 

Governadores das Províncias 
foram excluídos da reunião que 
“celebrou” a sua eleição e dis-
cutiu todo o processo eleitoral.

Ainda no discurso de aber-
tura, o Presidente da Frelimo 
defendeu o seguinte: “Devemos 
transformar esta sessão numa 
oportunidade para analisarmos, 
de forma crítica, construtiva e 
sincera, a eficácia da nossa estra-
tégia eleitoral, para que possamos 
tirar as boas lições de forma a não 
replicar mecanicamente, nos pró-
ximos processos eleitorais que, 
de certeza, serão em contexto 
diferente deste que hoje está em 
análise”. A análise “crítica, cons-
trutiva e sincera” da eficácia da 
estratégia eleitoral foi feita sem 
a presença de actores que não só 
foram eleitores para cargos re-
levantes nas eleições de 2019, 
como também participaram acti-
vamente na campanha eleitoral.

Na verdade, a exclusão de 

Governadores das Províncias da 
reunião do Comité Central que 
fez o balanço do processo elei-
toral corresponde à estratégia da 
Frelimo de descentralizar “recen-
tralizando”. Foi assim nas autar-
quias locais e, mais recentemente, 
nas províncias: apesar de aparen-
temente ter havido devolução do 
poder para o Conselho Executivo 
Provincial e Assembleia Provin-
cial, os recursos mantêm-se sob 
controlo do Governo central, re-
presentado por um Secretário de 
Estado dotado de “superpoderes”.

Precavendo-se de uma prová-
vel vitória da Renamo em algumas 
províncias, a Frelimo conseguiu 
embalar a oposição para aprovar 
um projecto de descentralização 
que transforma o Governador da 
Província, eleito por sufrágio uni-
versal, numa figura simbólica des-
tituída de poderes reais. Não admi-

ra que a Frelimo tenha escolhido 
para cabeças-de-lista nas eleições 
das Assembleias Provinciais figu-
ras sem peso político dentro da es-
trutura do partido e sem experiên-
cia de governação a nível central.

Além de fazer o balanço do 
processo eleitoral, a quarta sessão 
do Comité Central da Frelimo dis-
cutiu também a situação de inse-
gurança no norte e centro do País. 
Ora, o debate sobre o extremismo 
violento e a crise humanitária que 
afecta perto de 800 mil pessoas 
em Cabo Delgado decorreu sem 
a presença do Governador da Pro-
víncia (Valige Tauabo). Enquanto 
figura eleita pela população da 
província, o Governador de Cabo 
Delgado tem toda a legitimidade 
e autoridade para participar do 
debate sobre os ataques terroristas 
e sobre a pior crise humanitária 
das últimas três décadas. (CDD)
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Vivemos tempos 
co n t u r b a d o s 
caracterizados 
p o r  u m 
des in te res se 

g e n e r a l i z a d o  n o  q u e 
respeita à religião (Din). 

Os meios causadores de desvio 
e perdição abundam por todo 
o lado, e tendem a aumentar 
de forma constante, recorrendo 
a todo o tipo de artimanhas, 
perante as quais os ignorantes, 
os ingénuos e também os 
incautos se deixam desviar do 
caminho certo. E perante um 
quadro que se lhes apresenta 
de forma atractiva, deixam-se 
arrastar para a prática do mal.

Muitas vezes o veneno 
é-nos apresentado na forma de 
guloseima, e na ingenuidade 
deixamo-nos hipnotizar pelo 
aparente brilho do que nos é 
exibido, e lá vamos nós, sem 
nos querermos dar ao trabalho 
de reflectir nos resultados e 
consequências  dos  ac tos 
tresloucados em que nos deixamos 
envolver. E assim, cada passo que 
damos de forma inconsciente, 
arrasta-nos para o abismo.

Nos tempos actuais, quando 
olhamos seja para que lado 
for, só vemos redes estendidas 
de diferentes movimentos 
desviantes, que trabalham 
arduamente no sentido de 
enfraquecer e até mesmo cortar 
os laços entre os crentes e a 
fé que têm na sua religião.

Em presença deste ambiente 
geral de ateísmo, rejeição a Deus, 
e desinteresse pela religião, quer 
parecer que se está a concretizar 
o juramento e a promessa feitos 
por Satanás perante Deus quando 
foi rejeitado e amaldiçoado no 
momento em que por orgulho 
e altivez se recusou a obedecer 

à ordem divina de se prostrar 
perante Adão, e dirigindo-se a 
Deus, disse, conforme consta no 
Cap. 38, Vers. 82-83 do Qur’án:

“Juro pela Tua Honra e Poder, 
realmente desviá-los-ei a todos. 
Excepto os Teus servos (sinceros 
e) escolhidos de entre eles”! 

Para alcançar tal meta, ele 
(Satanás) activou como membros, 
indivíduos e grupos de desviados. 

O principal objectivo de todo 
o esforço desses indivíduos e 
grupos de irreligiosos é de vazar 
e privar os crentes da sua valiosa 
fortuna, que é a fé e a convicção 
na base da qual estes criam 
e desenvolvem aptidões para 
executar todo o tipo de trabalho, 
inspirados nas práticas dos seus 
antepassados para reavivar 
o prestígio e honra perdidos.

Os acól i tos  de Satanás 
exploram a ignorância,  a 
ingenuidade, a pobreza, e o estado 
precário em que que muitos 
crentes vivem, especialmente 
nos subúrbios e nas aldeias, 
enganando-os e privando-os da 
sua fé e da sua convicção, que 
são os garantes da sua identidade.

Esmeram-se com recurso a 
todos os meios de comunicação, 
seja em jornais,  revistas, 
televisão, redes sociais ou outros, 
na promoção e propagação 
de imoralidades na forma de 
nudismo, e outras formas de 
animalismo, transmitindo 
a mensagem segundo a qual 
há conflitos inconciliáveis 
entre o espírito e o físico, 
pelo que segundo eles, se 
deve dar prioridade ao físico. 

Todo o esforço por eles 
empreendido de dia ou de noite 
tem por meta atingir e convencer 
os menos esclarecidos, que a 
vida se resume à satisfaç¬ão das 
paixões carnais, e ao avolumar 

dos ventres isto é, ao consumo 
desregrado de comida, bebida 
e divertimentos, mesmo que 
para tal se tenha que transpor os 
limites humanos, contrariar os 
ensinamentos divinos, incorrer na 
ira de Deus por via do abandono 
não só dos Cinco Mandamentos, 
mas também dos princípios 
religiosos, e também do apego 
doentio ao material ismo.

Nestas condições assustadoras, 
mais do que nunca aumenta a 
importância das relações entre os 
ãlimos e as massas, isto porque 
aos ãlimos, na sua qualidade 
de herdeiros dos profetas, recai 
sobre eles a responsabilidade 
de reforma da sociedade.

Por isso, nesta era caracterizada 
pela irreligiosidade, cabe aos 
ãlimos envolver-se com as massas 
e incutir nelas a importância da fé 
e das boas acções, prevenindo-as 
das consequências nefastas de 
uma vida de rejeição, e também 
alertando-as de que esta vida é 
temporária, pois a eternidade 
da vida só se alcança no Além, 
onde se poderá também alcançar 
o verdadeiro sossego e conforto. 

Nesta sua tarefa, mesmo que 
os ãlimos tenham que enfrentar 
oposições e ridicularização, 
devem ter paciência, pois fazem-
no na esperança de obtenção de 
grandes recompensas. E nessa 
sua missão, se tiverem que se 
rebaixar, pedir favores, não devem 
hesitar, pois uma das qualidades 
dos profetas era sentirem-se 
bastante incomodados quando 
as massas se desviassem. E não 
ficavam tranquilos enquanto não 
tomassem acções com vista à 
salvação do seu ummat (povo). 

O exemplo dos ãlimos e das 
massas assemelha-se ao dos 
profetas e do ummat. Dando 
um exemplo do esforço de um 

profeta para salvar a sua gente 
perante situações de desvio 
por parte das massas, o Profeta 
Muhammad (S.A.W.) disse: “O 
meu e o vosso exemplo é como 
aquele homem que ateia fogo, 
e os insectos ficam atraídos 
e caem nele apesar de tentar 
afastá-los. Eu também estou a 
puxar-vos pelas costas para vos 
salvar do Inferno, mas vocês 
estão a fugir de mim” (Musslim)

Os ãlimos, também sendo 
portadores da missão dos 
profetas, preocupam-se com o 
desvio das massas, com o seu 
distanciamento em relação aos 
ensinamentos do Din (religião), 
e tentam salvá-los do caminho 
da destruição, tal como quando 
um cego está prestes a cair num 
buraco, todos aqueles que estão 
imbuídos de algum sentimento de 
humanismo, correm para salvá-lo.

A grande crise desta era é o 
distanciamento e a deficiente 
relação entre os ãlimos e as 
massas, o que é um grande 
perigo para o futuro do Isslam, 
podendo afectar em particular a 
camada jovem, contribuindo assim 
para o ateísmo e a irreligiosidade.

A grande necessidade da nossa 
era é eliminar o distanciamento 
criado na base de mal-entendidos, 
e restabelecer a ligação, com 
parcerias e colaboração entre os 
࣯ãlimos e as massas, tudo para 
o bem do Din. Deve prevalecer o 
reconhecimento, o respeito mútuo, 
bem como a capitalização do saber 
e da eloquência de ambas as partes.

Se se criar espaço para essa 
ligação, então o ummat evoluirá. 
De contrário não haverá gente 
para beneficiar-se da luz e fonte do 
conhecimento, isto é, dos ãlimos.

A grande força dos movimentos 
irreligiosos está no estabelecimento 
de contactos directos com as 

massas, sendo os seus promotores 
muito activos, imbuídos do espírito 
de sacrifício, pois para lograrem 
os seus objectivos malignos 
suportam todas as dificuldades. 
Eles têm programas para ocupar 
os vazios nas pessoas, e como 
um íman, atraem todos aqueles 
que estão ansiosos e impacientes.

Esses movimentos materialistas 
estão se espalhando pelo Mundo 
fora, e investem nos canais por 
eles criados, espalhados por todos 
os cantos do Planeta. Por isso, só 
os movimentos religiosos, que 
acham necessária a ligação com 
as massas podem enfrentá-los.

Os movimentos religiosos devem 
ser abrangentes e ir a todo o lado. 
Não devem desprezar ninguém, 
até mesmo à choupana do pobre. 
Devem ir às praças, aos locais de 
trabalho e de residência, e transmitir 
a mensagem, nunca perdendo a 
esperança, nem fazendo menos 
do que aquilo que os promotores 
da falsidade fazem, pois a sua meta 
se circunscreve ao material e a este 
Mundo, enquanto a nossa tarefa 
é muito mais elevada e nobre. E 
para que esta missão se distinga 
é importante que removamos as 
pessoas do estado animalesco 
e bestial em que vivem, para o 
estado angélico e para a vida eterna. 

Da forma impetuosa como os 
movimentos irreligiosos se estão 
a espalhar no Mundo, apenas os 
ãlimos podem estancar os seus 
efeitos perniciosos, mas para 
tal, a colaboração estreita com 
as massas por via do convívio 
directo,  tentando sempre 
compreender os problemas 
que afectam as pessoas, é 
imprescindível. Nesse contacto 
directo deve-se sempre tentar 
o melhor possível na resolução 
dos problemas inspirando-
se no legado dos profetas.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 A tarefa dos ãlimos (teólogos)

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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Um confuso processo de emissão e 
entrega de carta de condução

O BI, o passaporte ou 
a carta de condução, 
por se tratar de 
documentos de 
i d e n t i f i c a ç ã o 

dos cidadãos, em qualquer parte 
do mundo, compete à entidade 
responsável pela emissão fazer a 
entrega dos mesmos aos respectivos 
titulares. O Estado chama a si esta 
responsabilidade para garantir que 
os documentos emitidos não serão 
usados por pessoas alheias evitando-
se também uma comercialização 
fraudulenta dos mesmos, tão 
apetecida por parte dos que praticam 
negócios escuros. Qualquer um 
destes documentos pode proporcionar 
regalias indevidas a quem os consiga 
obter por meios ilícitos, por exemplo, 
a ostentação da nacionalidade 
moçambicana, da autorização de 
residência, de uma formação ou 
habilitação não realizada, entre outras.

Em princípio, a qualquer documento 
de identificação dos cidadãos emitido 
pelos órgãos do Estado impõe-se a 
obrigação de estes órgãos garantirem 
que os documentos serão entregues 
aos respectivos titulares. Uma outra 
pessoa ou entidade só pode levantar 
o documento de identificação de 
alguém se apresentar uma credencial 
legal para este efeito onde conste a 
anuência do dono. É este princípio de 
segurança na emissão e entrega dos 
documentos aos seus titulares que nos 
parece estar a ser desvirtuado quando a 
entidade responsável pela emissão da 
carta de condução automóvel decidiu 
que fossem as escolas de condução 
a fazer o levantamento da mesma 
para posterior entrega ao titular. Uma 
escola de condução só deve intervir 
na tramitação dos requisitos exigidos 
aos candidatos à obtenção de uma 
carta de condução bem como na sua 

formação e preparação para enfrentar 
os exames. Concluída esta tarefa, isto 
é, após o formando ter sido aprovado 
no exame de condução, terminou a 
intervenção e responsabilidade da 
escola. Daí para a frente, compete 
à entidade que emite a carta fazer a 
entrega desta licença de condução. 
Qualquer irregularidade com uma 
licença de condução, nome mal 
escrito, categoria mal atribuída, 
ilegibilidade das inscrições, extravio 
ou demora na entrega, nada têm a ver 
com as escolas de condução, mas não 
é o que atualmente está a acontecer.

As cartas de condução são com 
mais facilidade traficadas em ações 
de suborno ou de corrupção quando 
se permite que neste processo entre 
emissão e entrega haja um terceiro 
interveniente, neste caso as escolas 
de condução, porque o sistema de 
segurança fica mais fragilizado e 
permissível às fraudes. Entendemos 
que é este tipo de tramitação de 
documentos de identificação que vai 
sendo inventado que pode também 
contribuir para um aumento da 
corrupção no nosso país, este 
mal que os nossos governantes, 
incluindo o Presidente da República 
de Moçambique, vêm apregoando 
sobre a necessidade de combater com 
abnegação. Até uns tempos atrás, após 
aprovação no exame de condução, 
o processo de entrega de uma carta 
de condução era rápido. Assim 
que o “aprovado” comprovasse ao 
INATTER o pagamento da taxa de 
exame, a carta de condução provisória 
era imediatamente emitida num prazo 
não superior a 48 horas. Como, para 
desespero do cidadão, a eficiência é 
sempre combatida pelos burocratas, 
inventou-se e passou-se a aplicar, 
recentemente, um método inovador 
que só permite o levantamento da 

carta de condução provisória em 
aproximadamente um mês, nos casos 
em que tudo corre bem. No entanto, 
quando se trata de emitir uma carta 
de condução de algum familiar de 
um importante dirigente, a carta é 
produzida e entregue em menos de 
48 horas. Esta é uma prova de que 
não há razão para tanta demora na 
entrega de uma licença de condução 
a um recém-formado automobilista. 
Os funcionários desonestos podem 
até aproveitar-se desta situação para 
passar a cobrar um valor ilícito a 
quem não queira ficar à espera por 
um mês para receber a sua carta, se é 
que já não está a acontecer. Em nossa 
opinião, é urgente voltar ao anterior 
processo em que a carta de condução 
era entregue num prazo de 48 horas, 
se na verdade houver a vontade de 
bem servir o público, até porque o 
INATTER já anunciou a abertura 
de mais postos de atendimento para 
tornar célere a renovação ou entrega 
de cartas de condução. Este assunto 
já foi oportunamente abordado na 
Delegação do INATTER mas sobre 
o mesmo foi-nos esclarecido de 
que são instruções de nível superior 
que têm de ser implementadas.

Vamos passar a descrever, para 
explicar, como funciona o referido 
processo que atualmente foi inventado 
e as sucessivas e exaustivas etapas 
a percorrer para o levantamento de 
uma carta de condução provisória:

1º O aluno entrega na sua escola 
a licença de aprendizagem com a 
indicação da data em que realizou 
o exame prático de condução;

2º Com esta licença indicando 
a data de aprovação no exame, a 
escola faz um ofício em triplicado 
ao INATTER anexando-a numa 
lista de alunos aprovados para 
solicitar uma referência (código) 

que os interessados terão de indicar no 
comprovativo de pagamento no BCI;

3º O funcionário do INATTER, 
depois de receber o ofício da escola, 
inicia uma investigação no sistema, 
descobrindo quase sempre que o 
resultado do exame não foi ainda 
introduzido no cadastro do aluno, 
o que devia ter sido feito logo 
após a aprovação no exame. Só 
depois de lançada a “aprovação” 
do aluno é que começa o processo 
de atribuição das referências que 
posteriormente são entregues às 
respetivas escolas de condução. Este 
processo leva uns dias a decorrer;

4º A escola, depois de receber as 
referências atribuídas, contacta os 
interessados e fornece-lhes o código 
para irem fazer os pagamentos no 
banco retornando à escola com os 
correspondentes comprovativos. 
São mais uns dias que vão passando;

5º Com estes comprovativos 
do pagamento da taxa de emissão 
da carta de condução, a escola 
volta a fazer um novo ofício em 
triplicado ao INATTER a solicitar 
a emissão das cartas provisórias 
e esperam-se mais uns dias.

6º A escola vai dias depois procurar 
saber se as cartas de condução já estão 
emitidas, indo levantá-las quando 
estão prontas para depois fazer 
entrega aos próprios donos. Todo este 
processo só se consegue concretizar 
em aproximadamente um mês se a 
escola for muito persistente, uma vez 
que os estafetas das escolas são muitas 
vezes ignorados quando apresentam 
reclamações nestas demoras.

7º Se algum dado está errado na 
carta de condução, por exemplo, o 
nome ou a categoria da carta, começa 
outra burocracia com obstáculos 
que nem vale a pena aqui descrever. 
Por este exemplo que acabamos de 

apresentar de um tipo de serviço 
ineficaz ou lento na resolução 
dos assuntos, podemos concluir, 
sem nenhuma dúvida, de que nós 
moçambicanos podemos apresentar 
muitas imperfeições ou insuficiências 
na área do conhecimento, mas 
no domínio da burocracia inútil, 
é legítimo que nos orgulhemos 
de que ninguém nos vence.

É assim que o cidadão vai sendo 
tratado com uma certa falta de 
estima, sofrendo mais este tipo de 
tormento em silêncio, o que não 
se entende, uma vez que o sistema 
instalado anteriormente era mais 
eficiente e permitia entregar a carta 
de condução em 48 horas. É também 
assim que alguns gestores da coisa 
pública vão com negligência ou 
desconsideração servindo o cidadão, 
este que devia ser encarado ou tratado 
como sendo o seu verdadeiro patrão.

Ainda sobre as cartas de condução, 
o artº. 159 do Código da Estrada diz 
que “os títulos de condução devem ser 
preventivamente apreendidos pelas 
autoridades de fiscalização quando se 
encontrem em estado de conservação 
que torne ininteligível qualquer 
indicação ou averbamento”. Assim 
sendo, não se entende como é que se 
faz entrega de uma carta de condução 
definitiva recém-emitida com alguns 
números da carta ilegíveis, quando 
esta carta pode ser imediatamente 
apreendida pela fiscalização por 
violar a regra estabelecida. A empresa 
contratada para produzir as cartas de 
condução devia ser advertida por 
quem de direito para passar a ter mais 
cuidado e ser responsabilizada por 
esta negligência inadmissível, uma 
vez que é muito bem remunerada 
para prestar um serviço condigno.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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A gloriosa família como 
romance da fundação

A Universidade 
F e d e r a l  d o 
Rio de Janeiro 
d i s t i n g u i u 
Pepetela com 

o título de Doutor Honoris 
Causa, entre outras razões, 
“pela sua promoção da língua 
p o r t u g u e s a  n o  m u n d o ” , 
destacando “a qualidade literária 
e humana da obra” e também a 
luz que lança sobre a história 
contemporânea de Angola.

Acho que li grande parte dos 
livros de Pepetela, desde a saga 
daGloriosa Famíliaàsdivertidas 
histórias de O Cão e os Caluandas 
e à sátira sobre a Angola da 
viragem do século doJaime 
Bunda Agente Secreto; aos 
retratos contemporâneos de O 
Tímido e as Mulheres ou de Sua 
Excelência de Corpo Presente.

A Origem do Romance

O romance é um género 
li terário da modernidade. 
Costuma ser datado do século 
XVIII inglês, com oTom Jones de 
Henry Fielding, mais os livros de 
Daniel Defoee o Tristan Shandy 
de Laurence Stern. Esta origem é 
ligada às “revoluções inglesas”, 
na política e na técnica,e até à 
ascensão de uma classe média 
que apareceu mais cedo nas 
Ilhas do que no Continente.

Mas não retirando ao Reino 
Unido esta originalidade, depois 
de ver a adaptação ao cinema 
por Bernard Tavernier, de La 
Princesse de Montpensier, e de 
vir ler o livro,acho que Madame 
de La Fayette, antecipou, no 
século XVII, as peripécias do 
romance contemporâneo, aquele 
reino da imaginação soberana 
que subverteas normas, o peso 
das instituições e das coisas, até 
a História. Mas seria preciso o 
século XIX e o destino singular 
de Bonaparte, para trazer ao 
romance essa independência e 
força de “senhor da Literatura”. 
Napoleão intuiu isso quando, 
no exílio de Santa Helena, 
pronunciou o célebre desabafo 
“Quel roman, que ma vie”.

Era essa a essência do romance 
que, ao contar a história como 
epopeia individual, repetia a 

aventura e odisseia do Imperador, 
nascido na obscuridade de uma 
pequena ilha do Mediterrâneo, 
numa família da pequena 
nobreza local, e que iria, em 
meio século de vida, salvar a 
França das coligações, ganhar 
o poder político a partir das 
vitórias militares, casar com 
a filha do Imperador do Sacro 
Império,conquistar a Europa 
(menos a Península e a Rússia, 
que seriam a sua tumba); e 
acabar, como convém a um herói 
romântico, derrotado e exilado 
num calvário e cativeiro pessoal, 
de onde sairia directamente 
para a História,também graças 
aos romancesde Stendhal 
e Balzac, da Chartreuse de 
Parme à Comédia Humana.

A Novela da Fundação de Angola

Pepetela, na Gloriosa Família 
e na sua “continuação”,A Sul 
o Sombreiro,  acabou por 
traçar em forma de ficção, de 
romance, as grandes linhas 
fundacionais  de  Angola . 
Como, na produção voltada 
para a contemporaneidade 
pós-independência,  conta 
o  pós- independência  e  o 
seu “espír i to do tempo”.

A Gloriosa Família é um 
romance histórico excepcional, 
em que o passado explica o 
presente, mas o presente também 
ajuda a fixar e seleccionar 
o passado, impondo-lhe as 
características de um “passado 
út i l” ;  não no sent ido do 
aproveitamento ideológico de 
uma filiação político-social que 
ajuda às teses e combates do 
presente, mas numa viagem de 
imaginação crítica – e lúdica 

– que também é inspirada pela 
História próxima. Um pouco 
o que outro autor lusófono, o 
já desaparecido e genial João 
Ubaldo Ribeiro (dez vezes 
credor do prémio Nobel da 
Literatura em Português), fez 
em Viva o Povo Brasileiro.

Porque a História dos povos 
tem um lado de epopeia, de 
ascensão e queda, de realidade 
e de imaginação – em que 
podemos, pela ficção, preencher 
lacunas e conflitos de percepção. 
Como o narrador silencioso 
de A Gloriosa Família, aquele 
escravo mulato que puxa o 
protagonista, é uma espécie de 
deus omnisciente do que vai 
acontecendo, mas sem os outros 
atributos divinos – sem poder, 
sem decisão, que vai contando 
as aventuras e desventuras 
do seu “dono”, Baltazar Van 

Dum, grande empresár io 
escravocrata e patriarcal pai de 
família numerosa e mestiça. O 
narrador é um escravo iletrado 
e Van Dum diz e conta tudo 
diante dele, por que o acha 
inexistente; mas o escravo – 
narrador sabe que não é assim 
quando confessa que tudo lhe 
foi tirado menos a imaginação.

A Imaginação do Passado

A imaginação do seu criador 
ou recriador – Artur Carlos 
Maurício Pestana dos Santos – 
Pepetela, que, neste A Gloriosa 
Família: o tempo dos Flamengos 
e em A Sul, o sombreiro, 
recriou o tempo fundacional 
da identidade angolana, um 
momento part icularmente 
crítico e agónico, o momento 
doconflito luso-holandêspelo 
Atlântico, uma disputa dos 
e spaços  de  t e r r a ,  mar  e 
do comércio entre a então 
entronizada Casa de Bragança 
e a Companhia das Índias 
Ocidentais, de Amsterdão, 
uma companhia majestática 
que dominara parte do “Brasil 
português”. A reconquista de 
Luanda, com que acaba o livro 
foi complicada, e a armada 
de Salvador Correia de Sá 
veio como “brasileira”, ou 
dos Portugueses do Brasil, já 
que na Europa éramos aliados 
dos Holandeses contra os 
Espanhóis e convinha guardar 
as conveniências. E valeu-nos 
também que os accionistas 
da Companhia, com contas 
d e  m e r c a d o r ,  a c h a s s e m 
que a aventura brasi leira 
saía muito cara e tivessem 
abandonado Maur íc io  de 
Nassau, o Governador das 
possessões holandesas no 
Brasil, homem de grandes 
talentos governativos e que, 
se apoiado financeiramente, 
podia ter mudado a História.

Mas o que Pepetela faz 
nos seus romances é essa 
recriação da História, numa 
h a r m o n i a  d i a l é c t i c a  d e 
vai-vémentre o futuro, e o 
presente. Que ele também 
tem sabido contar e imaginar 
com a voz da fala e da escrita.

Jaime nogueira Pinto 
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Editorial
Matola, sede da união. 
Talvez sim, talvez não!

dougLas madJiLa

Várias eram as expectativas em relação ao magno 
encontro entre o presidente Filipe Nyusi e Em-
manuel Macron, sonhava-se que deste encontro 
saíssem alguns sinais de sucesso para resolu-
ção do terrorismo, se bem que para os mais 

desconfiados, aliás, os mais conhecedores da coisa política 
frelimista, moçambicana, nyusiana ou seja qual for a coisa, 
tudo isso não passaria mesmo do que foi, tendo em conta o 
resultado tido, um passeio presidencial, uma regalia à espera 
de ser revelada inoportunamente, tal como começara a ser.

Esperava-se que o francês batesse o martelo para uma sen-
tença positiva, desconfiava-se que este tivesse sensibilidades 
mais apuradas para com os povos e sinceramente, demonstrou 
que não, parece que o negócio é o que lhe mais importa e, ten-
do encontrado o novo homem, o também empresário, não lhe 
deve ter sido difícil a perceber que a este também lhe interessa 
mais o gás, o negócio de um modo geral, e então jogou a seu 
favor, resolva os teus problemas que te pago imediatamente.

O resultado disto tudo, é que o presidente moçambicano reu-
niu com o seu homólogo francês e saiu desta reunião tal e qual 
entrou, sem ideias em relação a Cabo-Delgado, pelo contrário, 
foram lhe até imposto condições que o deixaram mais atordo-
ado. Importa também realçar que este encontro realçou que a 
agenda era mesmo o gás de palma e não o terrorismo como se 
pensava, e foi por isso que o presidente voltou com o terrorismo 
à cabeça, porque sobre isso a França lavou as mãos e simples-
mente exige a paz para repor-lhe o gás, determinou Pouyanné.

Que esta cimeira tenha servido de lição para quem condena 
mas na verdade, igual ao presidente, a sua cúpula e a tantos 
outros africanos, também tem a mão estendida, ou melhor, 
neste caso o cérebro estendido a procura de qualquer que seja a 
ideia proveniente do ocidente para resolver problemas internos 
e desta vez, foi-se com os burros na água, visto que a França en-
caminhou-nos para o pasto. Com certeza o presidente sabia que 
ia tratar apenas do negócio de gás e esse deveria ser o seu trunfo 
mas de nada lhe valeu, o empresariado francês saiu-se melhor.

Provavelmente haverá ainda muita balbúrdia política em tor-
no desse assunto sem nada resolver ou talvez não, poderá haver 
certamente algo que se confunda com alguma solução, pelo 
menos para palma, visto que, sua excelência não quererá passar 
mais tempo sem as bonanças partidárias do gás de palma, exci-
tante, isso alavanca-nos com as curiosidades e quiçá preocupa-
ções, o que pensará o presidente se lhe exigem um pensamento.

Em todas as possibilidades, nós o povo moçambicano também 
exigimos a mão de um presidente e não de um empresário de 
petróleos, isto é, acabem com o terrorismo em toda a província 
e não se concentrem em resolver apenas problemas do ocidente 
em Moçambique, palma. Felipe Nyusi, a total não é nada se 
não for para esse povo, e perante essa guerra jamais será. Exi-
gimos paz e tranquilidade antes de qualquer tipo de negócio.

Nyusi, Macron e Total: um 
desperdício protocolar

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, esteve reuni-
da no final de semana em mais uma sessão extraordinária 
com os olhos postos na preparação do XII Congresso desta 
agremiação, a realizar-se em Setembro do próximo ano. 
Este foi mais um momento dos camaradas reflectirem não 

só sobre a vida interna do seu partido, mas também serviu para aferir 
os contornos com que este tem governado a sociedade moçambicana, 
uma vez sendo o partido no poder, nalgum momento, por razões ób-
vias, confunde-se com o Governo, daí que a Frelimo continua a ser o 
principal actor na definição das estratégias de desenvolvimento do país.

Verdade é que esta sessão extraordinária acontece num momento pe-
culiar. O país anda nervoso, na sequência do relatório das contas mal 
usadas, que neste momento que já não está no segredo de justiça, o 
que deixa alguns camaradas com os nervos à fervilhar. Por outro lado a 
questão inacabada da Junta militar, a guerra em Cabo Delgado deixam 
os libertadores sem grandes margens de expressão, porque verdade seja 
dita ninguém controla o mar agitado. Sob ondas gigantes de desestabili-
zação e de incerteza quanto ao alcance da zona de conforto. Apesar dos 
discursos de ocasião a reunião do Frelimo deve ser lida e entendida nas 
entrelinhas, para não cairmos no erro de que tudo está em porto seguro.

Há gente de musculatura política e financeira que pode estar en-
volvida na contratação de dívidas ocultas, o que não vai surpreen-
der, uma vez que a cada dia que passa mais nomes vão rolando e da 
maneira como o mesmo vem sendo vivido, o futuro não é bastante 
promissor como tem sido o slogan da Frelimo. Mas claro como se 
diz, nas entrelinhas, a Frelimo é que fez, a Frelimo é quem faz…

O que nos interessa neste momento é a sessão extraordinária da Frelimo. 
No fundo, este encontro reveste-se de tamanha importância, é o último antes 
do Congresso dos camaradas. Um dos pontos que foi objecto de análise 
foi a situação política do país. Aqui, os ânimos de certeza que andaram 
exaltados. É que os membros do partido, muitos deles andam nervosos. 
O Presidente da República tem marcado muitos golos na baliza dos que 
só falam da paz, mas acções na realidade o quotidiano tem sido belicista. 
Nota-se uma espécie de ausência de Estado, e como consequência a paz 
vai ficando mais pobre e à mercê de abutres como sejam o terrorismo, até 
redundar na estupidez de criar regalias a um sector da função pública, apenas 
para este equiparar as suas barrigas às dos malfadados deputados da AR.

Esta sessão extraordinária foi a prova oral a nível dos comités provin-
ciais. Há muitos que pela sua conduta dificilmente vão se fazer eleger 
para o próximo Congresso, o que pode ditar o seu fim na elite da política 
moçambicana. A acontecer, não será algo inédito porque há muitos exem-
plos fáceis de apontar. Problema à parte, no fundo, esta é mais uma lição 
que os camaradas dão aos restantes partidos políticos nacionais. Ao invés 
de procurar formas e formular estratégias para concretizar o tão almejado 
desalojar da Frelimo do poder, passam a vida a “morder-se pelo tacho”, 
no lugar de buscar soluções internas. É só ver o que acontece com o galo 
e a perdiz para tirar as conclusões facilmente. A Frelimo, mesmo nervosa, 
pelo menos mostra união e necessidade de procurar espaço permanen-
te de diálogo. O Congresso está à porta e este partido vai fazer valer a 
sua velha máxima de que a “vitória prepara-se, a vitória organiza-se”.

| opinião |

dougLas madJiLa
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Helena Talmone e Rosa Mucavel

Duas mulheres no feminino profissional 

Helena talmone, 20 anos de idade, nasceu em maputo 
e reside no bairro da polana Caniço a. terminou o ensino 
médio, trabalha com gráfico,concretamente na montagem 
de faixas para viaturas e matrículas. ela está há seis anos no 
serviço da gráfica, depois de se ter apossado da actividade 
e se inspirado no seu pai. sendo um sector essencialmente 
masculino, diz que as “piadas” e “ofensas” masculinas nunca 
faltaram, mas porque ela ama a profissão que escolheu, não 
leva nada a peito.

Para ela, os traba-
lhos da gráfica 
correspondem 
à segunda casa. 
Porque a oficina 

é a construção da sua mente, a 
paixão pela gráfica surge em 
tenra idade. Desde muito cedo 
via o seu pai (Talmone Antó-
nio Maússe) a montar faixas 
nos carros tendo, a partir daí, 
se interessado pela actividade. 

Afirma que nunca teve di-
ficuldade desde que iniciou o 
trabalho da gráfica, mas reco-
nhece que o maior problema, 
às vezes está na comunicação 
com os clientes. É que ela con-
ta que certas pessoas não con-
seguem, de primeira, explicar 
o que realmente querem na 
gráfica, realidade que compli-
ca o trabalho de alguma forma. 

Talmone contou ao Zam-
beze que a maior parte dos 
clientes que procura os 
seus serviços são homens.

Entretanto, reconhece que 
já foi discriminada por es-
tar a fazer um trabalho que 
geralmente é feito pelos ho-
mens, mas nunca levou al-
gumas “ofensas” a peito.

“Não levo a peito, por-
que faço o meu trabalho com 
muito prazer. Mas também 
é preciso ter coragem, deter-
minação e persistência para 
mudar a mente dos preconcei-
tuosos. O que me deixa feliz é 
que nunca levo a peito. Faço 
com muito prazer,” frisou. 

No seu entender, apesar 
de as mulheres se tornarem 
emancipadas e serem olhadas 
como gente que também po-
dem ocupar e exercer as mes-
mas funções que o homem 
exerce, ainda há desafios. Mas, 
ressalva, “acredito que um dia 
vamos superar essa diferença”.

Questionada sobre o fac-
to de algumas mulheres li-
mitarem-se, Helena Talmone 
respondeu o seguinte: “estão 
a perder, fazer trabalho que 
um homem faz é muito pra-
zeroso. Mulheres, vamos à 
luta. Não vamos nos limitar. 

Somos capazes de fazer qual-
quer trabalho” – anotou ela. 

Segundo a nossa entre-
vistada, cada um tem as mãos 
como arma para o sucesso 
ou para atingir os seus ob-
jectivos. Afirma que ganhou 
o mercado de forma tímida, 
mas ultimamente, é muito pro-
curada pelos seus trabalhos.

Talmone diz que lidar com 
muita gente, claro que é mui-
to difícil. Mas o que a motiva 
é o sonho de querer crescer 
mais na gráfica, independen-
temente das circunstâncias. 

“Sou  sonhadora, pri-
meiro acredito em mim 
e sei que vou alcançar os 
meus objectivos” - frisou.

A nossa entrevistada deixa 
um conselho para quem tem so-
nho e objectivos, para que nun-
ca desista, mas sim é impor-
tante transformar os desafios 
em oportunidades de apren-
der mais e produzir receita.

Ser enfermeira é uma dádiva ˗ 
Rosa  Mucavel

Rosa Mucavel, 69 anos de 
idade, nasceu em Maputo e re-
side no bairro de Hulene. Fre-
quentou o ensino primário na 
Escola Primaria da Munhuna, 
o ensino básico no Instituto 
Comercial, actualmente Esco-
la Secundária Josina Machel. 

Posteriormente ingressou 
no Instituto de Ciências de 
Saúde de Maputo. Licenciada 
em enfermagem geral, exerce 
a função de enfermeira há 39 
anos. Actualmente está afecta 
ao Centro Saúde de Mosaka, 
no bairro das Mahotas. Ela re-
sumo o percurso profissional 
no que considera “dádiva”.

Mucavel trabalhou, du-
rante 27anos, na República 
do Malawi. Diz que está na 
profissão não por dinhei-
ro, mas sim por paixão. 

“Fico muito feliz quando 
chega um doente, explica o que 
sente e eu consigo devolver a 
satisfação, ou melhor, o seu 
desejo de voltar curado para 

casa. Diante disto, fico muito 
feliz” – referiu a enfermeira. 

Segundo Rosa, a oportu-
nidade de estudar foi graça 
aos seus pais, e seu irmão por 
sinal sua fonte de inspiração, 
que a aconselhou bastan-
te a seguir o ramo da saúde. 

Segundo ela, o irmão dizia: 
“Rosa, na escola não vai apenas 
para passar, mas também para 
buscar conhecimento e saber 
implementar as regras estuda-
das. Faça a sua escolha para o 
futuroˮ - recordou aquela mu-
lher profissional, chamando 
atenção para a necessidade de 
ao pais não imporem profissões 
aos seus filhos. Devem, isso 
sim, colocarem condições para 
que os filhos por si só escolham 
as áreas que quiserem seguir.

“Se estou nessa sala 
ou escritório devo muito 
aos meus pais e o meu ir-
mão, que tanto lutaram para 
eu estar na escola,ˮ frisou.  

No ponto de vista da fonte, 
na saúde há um segredo. Para 
atender um doente deve haver 
conhecimento e sabedoria. No 
trabalho, mesmo que o profis-
sional tenha problemas domés-
ticos e do dia a dia, ele deve estar 
em condições de esquecer tudo 
e colocar a sua concentração 
do trabalho que naquele exacto 
momento está a desenvolver. 

“Lembro do meu professor 
Kodulaque na altura dizia: olha, 
você para ter sucesso na sua 
carreira, quando tem proble-
mas deixa na porta do serviço, 
quando estiver a voltar busca 

de volta e leve consigo. Deve-
mos respeitar o doente, porque 
este é o nosso patrão” explica.

Momentos marcantes

Quando estava a trabalhar 
na República do Malawi,numa 
clínica privada, tinha uma ges-
tante no seu termo com com-
plicações. A mãe de primeira 
viagem tinha que ser transfe-
rida para uma outra clínica.

Entretanto, Rosa apelou 
ao seu superior para que a pa-
ciente não fosse transferida 
porque ela assumiu o com-
promisso de fazer o parto. 
O seu superior questionou: 
Rosa, como vai fazer o parto 
a uma gestante que tem com-
plicações? A clínica não está 

crizalda Vilanculos
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Cerca de 500 pessoas na 
“Caminhada pela Humanidade”

a associação amizade e solidariedade com o povo da 
palestina (asp) realizou, domingo, 23 de maio, em maputo, 
uma caminhada, individual, em nome da paz e que chegou 
a juntar cerca de 500 pessoas, sob o lema “Caminhada pela 
Humanidade” com o objectivo de denunciar os promotores 
da guerra e do terrorismo, na província de Cabo delgado, em 
moçambique, e na palestina.

O evento con-
tou com a 
participação 
de pesso-
as de todos 

estratos sociais, idade e géne-
ro. A caminhada visava igual-
mente promover a defesa dos 
princípios e valores da huma-
nidade e manifestar a solida-
riedade para os povos irmãos 
que são vítimas da maior bar-
baridade e actos de puro terro-
rismo contra vidas humanas.

Na ocasião, Abdul Carimo 
Issa, representante da ASP e 
porta-voz desta iniciativa, disse 
que Moçambique “entrou na lis-
ta de países vítimas de terroris-
mo e que tem na barbárie o seu 
modo de vida, onde se assiste a 
uma verdadeira tragédia huma-
nitária com milhares  de com-
patriotas deslocados e em situ-
ação de carência dos bens mais 
essenciais para a sua subsistên-
cia”, pedindo uma reflexão glo-
bal aos mentores  de tais actos.

“Nós hoje queremos tam-
bém expressar a nossa solida-
riedade para com o povo da 
Palestina que, ao longo dos úl-
timos 40 anos, tem sido vítima 
de terrorismo. Quer em Mo-
çambique, quer na Palestina, o 
que assistimos é puro terroris-
mo. Trata-se de um problema de 
direitos humanos. Enquanto no 
nosso País a barbárie tem como 
protagonistas nossos concida-
dãos e pessoas estrangeiras, na 
Palestina estamos perante um 
terrorismo de Estado, protago-
nizado por um Governo racista, 
de ocupação, de usurpação. Um 
regime de apartheid”, afirmou.

O representante da ASP 
e porta-voz desta iniciativa 
acrescentou que “não se trata 
de um conflito religioso, em 
Moçambique, nem de um con-
flito entre árabes e judeus ou 
entre muçulmanos. Por isso, 
viemos dizer à Cabo Delgado 
e à Palestina que estamos jun-
tos. Estamos solidários com 

todas as vítimas do terrorismo 
em todo o mundo”, referiu 
Abdul Carimo Issa, lamentan-
do a cumplicidade de países 
ocidentais que com muita fa-
cilidade “apontam o dedo ao 
país nos casos de violação dos 
direitos humanos, mas fecham 
os olhos à violação dos direi-
tos humanos na Palestina”.

Por sua vez, o embaixa-
dor da Palestina, Fayez Ab-
dul Jawad, disse que o povo 
palestino está solidário com 
o povo de Moçambique no 
geral e em especial de Cabo 

Delgado, pela heroicidade no 
combate contra o terrorismo 
que assola aquela parcela do 
País, apelando à comunidade 
internacional que continue a 
apoiar os povos oprimidos.

“Permitam-me, caros ir-
mãos, agradecer e apreciar a 
liderança e o povo da Repú-
blica de Moçambique pelas 
firmes posições de princípio 
em apoio ao nosso povo e à 
sua justa causa, que é o com-
bate ao terrorismo”, concluiu 
o embaixador da Palestina.

Importa referir que parti-

ciparam na caminhada pela 
humanidade representantes de 
várias organizações e de movi-
mentos humanitários, nomea-
damente da Organização Femi-
nina Islâmica (OFI), Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Comunidade (FDC), a Voz do 
Islam, Associação dos Camio-
nistas de Moçambique (ACM), 
Sautul Islam, Associação Mo-
çambicana de Empresas e Em-
preendedores Moçambicanos 
(AMEEN), Associação Mu-
çulmana e Conselho Islâmico 
de Moçambique (CISLAMO).

capacitada para fazer parto.
Diante da situação, Rosa 

diz ter respondido: “Es-
tudei. Vou aplicar o co-
nhecimento que tenho”.

Diz que a partir daí todos 
deixaram a responsabilidade 
nas mãos dela, e graças aos en-
sinamentos, tanto da família, 
pais e irmãos e ainda da forma-
ção académica e profissional, 
ela diz que fez o parto de ma-
neira altamente profissional. 
Feito o parto, de tanta emoção 
dos pais, a criança acabou sen-
do atribuída o nome “Rosa”.

Numa conversa descon-
traída com a enfermeira, ela 
afirmou que dúvidas não po-
deriam existir sobre o orgulho 
que se sente da profissão que 
escolheu. “Porque ser mulher 
é uma bênção grande, esta mu-
lher nasce, educa, e sem a mu-
lher não teríamos sociedade”.

 

Sonho da enfermeira

A fonte revelou ao Zam-
beze que futuramente gostaria 
de fazer parte do parlamento 
na Assembleia da República, 

para poder dar o seu parecer 
em torno de certas mulheres 
que abandonam ou deitam 
fetos nos contentores de lixo. 
Segundo Mucavel, as mulhe-
res que praticam estes actos 
deveriam receber uma pena 
severa. Acrescenta que não 
há motivos para essas mulhe-
res perpetuarem esses actos.

Rosa deu conhecer que o 
Ministério da Saúde ofere-
ce contraceptivos de forma 
gratuita, não havendo razões 
para gravidezes indeseja-
das, e consequentes abortos 
ou situações de bebés que 
são lançados nas lixeiras. 

Por outro lado, ela falou 
de brigadas móveis que regu-
larmente vão aos bairros en-
sinar o abecedário de plane-
amento familiar e prevenção 
de gravidezes indesejadas. 

“Veja o esforço do Go-
verno. Oferece todos os mé-
todos, mesmo assim, ainda 
assistimos coisas de vergonha 
no nosso país” – criticou ela, 
sublinhando que todos de-
vem dar as mãos na constru-
ção de uma sociedade melhor. 
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Não há saúde na direcção 
distrital de saúde do Dondo

Devido à suposta arrogância do seu director 

mais da metade do número global dos enfermeiros afectos 
na direcção distrital da saúde, mulher e acção social do 
dondo, em sofala, ameaçam desencadear uma greve silen-
ciosa caso o governo não resolva o seu problema contra o 
respectivo director distrital da saúde do dondo que responde 
pelo nome de azarias manhenje que é acusado de suposta 
gestão danosa, tribalismo e outros actos que não abonam a 
conduta de um dirigente do sector público.

 

Enquanto isto, 
Azarias Ma-
nhenje já 
respondeu a 
nossa repor-

tagem afirmando que trata-se 
de funcionários que a todo 
custo defendem o “livre-trân-
sito” do sistema fraudulento 
de contrabando de atesta-
dos de saúde naquele sector.

Segundo uma fonte os en-
fermeiros enviaram uma série 

de inquietações para a Secre-
tária Provincial da Frelimo em 
Sofala; Angelina Ntchumali, 
pedindo ajuda na resolução do 
assunto e já passam mais ou 
menos três anos que o clima 
de incerteza paira na direção 
distrital da Saúde, Mulher e 
Acção Social do Dondo, num 
ambiente totalmente de fogo-
-cruzado entre uma parte dos 
funcionários que a toda custo 
querem ver o seu respectivo Di-

rector distrital da Saúde Don-
do, fora da liderança do sec-
tor da Saúde naquele distrito.

Numa acção silenciosa, os 
mesmos funcionários decla-
ram guerra sem quartel contra 
os pacientes, como repúdio, 
com a finalidade de exonerar 
o director de saúde do trono. 
Segundo contam os visados, a 
greve silenciosa poderá consis-
tir em maus tratos contra doen-
tes, com o principal destaque 
para os doentes internados.

Na carta anónima, os de-
nunciantes explicam que foi 
está forma que os mesmos 
encontraram de modo a não 
sofrer represálias, tendo em 
seguida afirmando que, a situ-
ação no Dondo está cada vez 
mais pior e a ganhar contornos 

considerados alarmantes tendo 
e conta a saúde dos pacientes.

Dizem ainda na carta que 
não querem mais um camara-
da na barra do Tribunal como 
aconteceu ao Presidente do 
Conselho Municipal de Dondo 
e com o Primeiro Secretário da 
Cidade, naquilo que conside-
ram ser uma autêntica vergo-
nha para o partido no poder.

Os denunciantes acusam o 
director distrital de saúde do 
Dondo de promover corrupção 
e tribalismo naquela institui-
ção. “Quase todos os funcio-
nários são do sul do país, e 
na recepção há uma senhora 
das relações do director, a jul-
gar pelo seu comportamento.

A mesma carta versa ainda 
que, “sabemos da mudança de 

carreira de vários funcionários 
da Saúde do Distrito, mas o 
que não sabíamos é que de fac-
to, todos os que por ele foram 
promovidos ou mudaram de 
carreira, mensalmente deposi-
tam ou transferem um dinheiro 
para ele e até circulam enve-
lopes contendo dinheiro como 
forma de agradecimento”.

Os denunciantes acusam 
ainda o Director da Saúde do 
Dondo de ser um dos filhos 
protegidos do Senhor Fino 
Massalambane, actual Director 
Provincial da Saúde de Sofala, 
e diz de ser intocável e que 
ninguém vai transferi-lo ou 
mesmo cessar-lhes as funções 
de Director, pelo facto do mes-
mo possuir “costas quentes”.

Neste mesmo capítulo, 
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os denunciantes afirmam que 
o senhor Fino Massalamba-
ne, tem uma Quinta no Don-
do e a construir uma grande 
casa onde o Senhor Azarias 
tem ajudado com blocos e ci-
mento, dinheiro este que que 
desvia dos Cofres do Estado, 
lesando o bom funcionamen-
to da Saúde no Dondo. E a 
terminar, os mesmos denun-
ciantes pedem a primeira se-
cretaria da Frelimo em Sofala, 
Angelina Ntcumali, a retirada 
deste Director distrital do po-
der, o mais urgente possível.

Director Provincial refuta todas 
as acusações 

Contactado o Director 
Provincial da Saúde de Sofa-
la, Fino Massalambane, este 
preferir responder a nossa re-
portagem, sem gravar a entre-
vista, onde preferiu escrever, 
começando também por afir-
mar que este assunto é mesmo 
preocupante e a olho nú pode-
-se entender a sua falsidade. 
Diz que nunca seria possível o 
Director Azaria carregar blocos 

para uma casa que começou 
em 2016 e que já terminou an-
tes de ser Director. Disse ainda 
que uma quinta que o Director 
teve em 2016, já foi levada com 
os combatentes, por ter ficado 
muito tempo sem que o director 
provincial da saúde tenha feito 
nada. A fonte apelou também a 
reportagem do Zambeze para 
uma suposta investigação mui-
to aturada e exaustiva. No final 
da sua resposta, a fonte desa-
bafa ainda afirmando que se o 
assunto é Azarias, considerou 
este como sendo um assunto do 

Distrito e que, actualmente as 
Direções Provinciais não tem o 
poder de pôr e nem tirar, pela 
força da lei 8, os distritos são 
autónomos. “Nós como Direc-
ção Provincial da Saúde ape-
nas assessoramos tecnicamente 
após a colocação do respeti-
voDirector pelo distrito, após 
consultas ao partido. Disse 
ainda que ele está há  sensivel-
mente 9 meses no poder e não 
seria possível ter uma quinta, 
casa grande onde Azarias car-
rega blocos! “Vamos continuar 
a fazer o nosso trabalho ape-
nas para persuadir aos nossos 
colegas que sejam Directores 
ou não, a fazerem atendimento 
público com valores humanos e 
respeitar os colegas e motivá-
-los para bom atendimento”.

Manhenje nega e acusa colegas 
de bandidos de atestados 

médicos 

O Director distrital da Saú-
de do Dondo, contactado para 
falar em torno deste assunto, 
disse não estar autorizado para 
tal, e também fê-lo por escrito, 
tendo começado por afirmado 
tratar-se de uma acção que con-
siderou de caluniosa e difamató-
ria, e tendo dito ainda que não 
houve nenhum acto consubstan-
ciado ao tribalismo no sector da 
Saúde no Dondo, tendo de se-
guida demonstrado que dos seis 
chefes das repartições, um é de 
Tete, um de Maputo, dois Sofala, 
um é da província de Inhambane 
e o último da província de Ma-
nica, e dos vinte e dois chefes de 
programas, apenas um que é de 
Inhambane e os restantes vinte e 
um são da província de Sofala.

Dos dezasseis chefes ou 
Directores dos centros de saú-
de, nenhum e nenhum mesmo 
é do Sul, todos são das provín-
cias de Sofala e Manica. Que 

tribalismo é este? -questionou. 
A fonte, em sua defesa disse 
ainda não haver nenhum acto 
de tribalismo neste assunto e 
pede para que as entidades de 
direito investiguem muito bem.

Falou também das supostas 
cobranças aos que mudaram de 
carreira ou aos que supostamen-
te dão agradecimentos. Disse 
tratar-se de uma pura mentira, 
calúnia e difamação. A fonte 
disse ter cumprido integralmen-
te com a sua missão e com orgu-
lho em ter mudado de carreira 
as classes mais baixas que há 
mais de 20 anos de carreira.

A fonte escreveu ainda: 
“olha, antes de eu ser Direc-
tor já tinha as minhas coisas 
no Dondo, e não precisava de 
usar a corrupção para roubar o 
pouco e magro salário dos fun-
cionários. Até hoje sou empre-
endedor e ganho por isso. Fui 
um dos primeiros transporta-
dores com contrato na Mine-
radora Gindal, e tenho Mini 
Bus que levavam e recolhiam 
os trabalhadores desta empresa 
por dois (2) anos. Será que eu 
ganhava pedras? Disse que já 
teve contrato com a FH Asso-
ciation, sendo um contrato de 
transportador de mercadorias 
no Dondo por 8 meses com um 
valor acima de 3 milhões de 
meticais. Trata os colegas de 
caluniadores, falsificadores de 
atestados factos que tem esta-
do não origem das clivagens.

A fonte disse ainda que 
nunca foi a nenhuma obra do 
Director Provincial de Saú-
de e não tem motivos para ele 
comprar blocos e nem cimento. 
A terminar, a nossa fonte disse 
que os falsificadores de ates-
tados já estão a ser julgados 
pelo tribunal do Dondo, junto 
de um suposto médico que já 
foi condenado a oito meses de 
prisão, convertida em multa. 

azarias manhenje - director dos serviços distritais da saúde, mulher e acção social do dondo
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Vender sob risco e conta própria
Negócio nas bermas das estradas

o congestionamento na avenida 24 de Julho, concreta-
mente na paragem malanga, gera emprego (rendimento) 
para muitas famílias, pese embora seja um emprego que não 
observa a preservação e segurança no trabalho, onde vende-
dores de diferentes faixas etárias provindos de diversos pon-
tos da cidade de maputo correm risco de vida procurando na 
via pública meios de garantir o sustento familiar.

Numa altura 
em que as 
autoridades 
a nível do 
país traba-

lham de modo a combater a 
venda informal, pessoas são 
retiradas nas bermas das estra-
das para ocuparem os mercados 
como forma de preservar suas 
vidas e mitigar a ocorrência 
de acidentes nas vias públicas.

Silvestre Cossa de 17 anos 
de idade natural de Gaza, re-
sidente em Maxaquene B é 
vendedor na Malanga aproxi-
madamente há 2 anos. Teve 
de abandonar sua família para 
proporciona-lhes algo melhor. 
“Vim de Gaza para trabalhar 
porque não estudo meus pais 
não conseguem pagar escola, e 
quis seguir meu irmão que está 
cá a um tempo para ver se me-
lhorava um pouco a vida que eu 
levava e ajudar os meus pais ”.

Segundo ele faz o negócio 
por conta própria e é sócio do 
seu irmão Filipe, os dois ven-
dem são maçãs e é com esse 
produto que fazem o seu ganha-

-pão e conseguem sustentar de 
certa forma sua família. “Nosso 
negócio sempre foi maçã e com 
o que ganhamos conseguimos 
suprir as nossas necessidades e 
ainda mandar algum valor aos 
nossos pais, não é muito mas o 
que ganhamos é algo significa-
tivo para nós”, disse Silvestre.

Para ele tudo requer sa-
crifício, com o vulgo ditado 
“Deus ajuda a quem cedo ma-
druga”. “Acredito que nada é 
fácil mas tudo requer sacrifí-
cios e fé, estou ciente do risco 
que levo ao fazer o negócio na 
estrada, mas precisamos arris-
car para termos alguma coi-
sa em casa”, exprime a fonte.

Noites pouco passadas 

Albertina Magaia de 43 
anos, natural de Maputo, re-
sidente em Mafalala e mãe de 
três filhos. Faz o seu trabalho 
diário na Malanga há 5 anos, os 
seus produtos são as bananas e 

refrigerantes. “Sou mãe 
preciso levar algo para minha 
família, na minha casa moram 

vinte pessoas e sou uma das res-
ponsáveis da casa para susten-
tar a família”, aludiu Albertina.

A rotina da Albertina é 
complicada, mas já está acos-
tumada porque tem objectivos 
na vida. Já não sinto dor da 
minha rotina, levanto três horas 
e quarenta e cinco minutos me 
preparo  e saio quatro e tal para 
poder chegar a tempo no mer-
cado, porque antes de vender 
devo ir ao mercado grossista. 
Para vender, há dias que chego 
seis horas no mercado, e só re-
gresso a casa dezoito horas ou 
mesmo vinte horas dependendo 
do dia e por vezes tenho des-
cansado nos domingos”, expli-
cou a fonte, acrescentando que 
“ o trabalho é o de menos, o im-
portante é a saúde, vida e con-
seguir sustentar a sua família”.

Risco de vida para o bem-estar 
da família

Segundo Albertina em al-
gum momento as pessoas só 
levam o produto e não pagam. 
“Acontece mais nos automó-
veis, alguns passageiros pedem 
alguma coisa, entregamos e o 
carro arranca sem antes paga-
rem o produto, e isto de facto 
é mau, mas nós como vende-
dores não devemos nos deixar 
abalar com isso, é importante 
que se levante a cabeça e se-
guir com as vendas, porque 
se não já teria desistido faz 

tempo”, reportou Albertina.
Albertina assume existir 

perigo. “Há perigo sim, devido 
às viaturas porque estamos na 
estrada, mas é o melhor para o 
ganha-pão, tenho muito medo 
sim, mas ganho coragem e faço 
me a estrada para vender. A es-
tratégia é quando um carro es-
taciona corremos para vender o 
que é diferente de ficar à espera 
do cliente ”, disse a fonte, adian-
tando que “já presenciei alguns 
acidentes, tento me cuidar mas 
existem coisas incontornáveis”.

O estilo de vida que cada um 
leva

O jornal Zambeze ainda de-
parou-se com estórias impres-
sionantes dos vendedores da 
Malanga. Um dos vendedores 
jovens que não quis se identifi-
car, de vinte um anos de idade é 
natural da Beira. Veio a capital 
do país a procura de melhores 
condições de vida. “ Saí da mi-
nha terra, vim a Maputo a pro-
cura de uma vida melhor afinal 
de contas é mesma coisa não há 
nada melhor”, disse a fonte. A 
ambição lhe fez entrar no mun-
do de negócio. “Quando cheguei 
na capital trabalhei numa casa, 
e o salário não correspondia 
ao serviço prestado na tal casa, 
preferi deixar esse trabalho e fa-
zer negócio”, relata o vendedor.

O jovem não está há muito 
tempo na capital e principalmen-

te no mundo de negócios. “Es-
tou há pouco tempo no negócio 
e prefiro isso que trabalhar e ter 
pouca remuneração, apesar de 
levar todo dia na estrada porque 
chego aqui seis horas e saio 
dezassete ou dezoito horas”.

O seu produto são refrige-
rantes e para a sua venda deve 
recorrer aos passageiros, daí 
por vezes se fazer dentro do au-
tocarro para ter mais clientes.

Segundo ele não vende 
noutro local por falta de opor-
tunidades, e a casa onde vive 
com seu amigo é arrendada 
e diz ser esta a razão de rea-
lizar as suas vendas na Ma-
langa onde coloca a sua vida 
em risco e para o ano a fonte 
tem expectativas de voltar a 
sua terra mãe para estudar.

Zedequias Mabote de qua-
renta e nove anos de idade, é 
vendedor há vinte anos. “Fre-
quentei estas bandas sempre, 
porque a minha vida sempre 
foi de vender alguns mate-
riais higiénicos e para saúde. 
“ Este negócio é viável para 
mim, principalmente porque 
dependo de mim, apenas tra-
balho para mim e para o meu 
bem e mais ninguém”, aludiu 
a fonte sustentando que gos-
ta do trabalho que faz, e ele 
não entra na estrada por temer 
riscos. “Gosto de ficar nesse 
cantinho a vender, não quero 
e nem posso arriscar minha 
vida correr atrás de carros”. 

sónia Maxie

Quinta-feira, 27 de Maio de 202114 |  zambeze  



| nacional |

Kelly Mwenda

MAEFP e IMD capacitam técnicos das 
AP em matéria de descentralização 

Comercial

*serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

para mas informação, contacte: patrícia dias, +351 936 307 183 (tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

o ministério da administração estatal e Função públi-
ca (maeFp), em parceria com o instituto para democracia 
multipartidária (imd), capacita em manica técnicos das 
assembleias provinciais de todo pais, em matéria de descen-
tralização, assistência técnica e indústria extractiva, uma 
acção que visa melhorar as capacidades dos profissionais que 
assessoram as ap.

 

A capacitação é 
de âmbito na-
cional, e junta 
10 técnicos 
das Assem-

bleias Provinciais (AP) exis-
tentes no país, uma acção que 
se enquadra no contexto das 
reformas legais introduzidas 
pela revisão pontual da cons-
tituição da República de 2018. 

 O evento contou com 
o secretário de Estado de Ma-
nica, Edson Macuácua, este 
que desafia os técnicos das 
AP a assessora os membros 
da Assembleia e conhecerem 
os limites das suas atribui-
ções no exercício das suas 
funções enquanto políticos. 

 Macuácua insta igual-
mente aos técnicos a exer-
cerem as suas funções com 
imparcialidade, profissionalis-
mo, qualidade e eficácia como 
forma de produzir resultados 
capazes de tornar uma AP, 
espaço de debate de proble-
mas que apoquentam a socie-

dade por eles representados. 
 “Há muitos aspectos 

que naturalmente ainda ca-
recem de aprimoramento, há 
algumas áreas cinzentas, com 
algumas penumbras, é natural 
num processo como este, nun-
ca seria logo perfeito logo no 
início, mas há alguns princí-
pios estruturantes que já esta-
belecem parâmetros para nossa 
actuação”, disse Macuacua. 

 A capacitação é fruto 
de um memorando de entendi-
mento celebrado entre o MA-
EFP e IMD, desde a implanta-
ção dos órgãos de governação 
descentralizada nas províncias, 
tendo em conta ao novo para-
digma de governação, pois o 
governo definiu a capacitação 
dos principais actores de imple-
mentação deste modelo como 
um dos seus principais desafios. 

 O representante do 
Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública, Bisa 
Novela disse que o secretaria-
do técnico da AP é uma enti-

dade da administração pública, 
destinada ao apoio técnico e 
administrativo à assembleia 
provincial e recebe orientações 
metodológicas do MAEFP. 

 “Compete ao secre-
tariado técnico da adminis-
tração provincial, garantir a 
organização e planificação 
das actividades da Assembleia 
Provincial, prestar assistência 
técnica ao presidente da AP, 
aos vices presidentes, as co-
missões de trabalho, bem como 
aos membros da AP”, afirmou. 

 Bisa Novela revela 
que o processo de descentra-
lização em curso em Moçam-
bique é irreversível, por isso 
todos os actores que estão 
dentro deste processo, devem 
agir e dar o seu contributo 
na implementação deste pa-
radigma, visando o bem-es-

tar de cada moçambicano. 
 “Para que se alcance 

níveis satisfatórios de funcio-
namento dos órgãos implan-
tados, evitando possíveis con-
flitos na aplicação das normas 
aprovadas, urge que os prin-
cipais autores a todos níveis, 
sejam dotados de competência, 
habilidades e atitudes para que 
na sua actuação, saberem estar 
e ser, respeitar o princípio de 
estado unitário, da unidade na-
cional, da soberania, da indivisi-
bilidade, os limites da descentra-
lização”, acrescenta Bisa Novela.

 Desde a implanta-
ção do modelo em curso de 
descentração, no país já foram 
capacitados 794 membros das 
AP, 110 membros dos conse-
lhos executivos provinciais 
e 70 membros dos serviços 
de representação de Estado. 

 No entanto o director 
executivo do IMD, Hermene-
gildo Mulhovo afirma que a go-
vernação descentralizada é um 
marco importante, pois as capa-
citações dos actores activos neste 
modelo, enquadra-se no âmbi-
to do fortalecimento da jovem 
democracia em Moçambique. 

 Para o normal funcio-
namento as AP, contam coma 
apoio técnico e administrati-
vo dos respectivos secretaria-
dos técnicos, cuja necessidade 
de capacitação em matéria de 
descentralização, assistência 
técnica se afigura urgente por 
forma a estimular a melhoria e 
o desempenho das AP, segun-
do Hermenegildo Mulhovo. 

“Esta acção de formação 
se insere visando dotar os téc-
nicos das AP de ferramentas 
e conhecimentos sobre este 
novo figurino de descentrali-
zação e sobre os desafios e o 
papel do secretariado técnico 
de gestão administrativo e fi-
nanças”, acrescenta Mulhovo. 

A formação que decor-
reu recentemente em Manica, 
foi financiado pelas embai-
xadas de Finlândia e Irlanda, 
parceiros chaves do Instituto 
para Democracia Multiparti-
dária para acções no âmbito 
da implementação do modelo 
da descentralização e forti-
ficação do papel das Assem-
bleias Provinciais do país.
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No leito do grande rio
Selecção Olímpica recebe 
equipamento de Treino

ISUTE gradua estudantes
O Instituto Superior Uni-

versitário de Tete (ISUTE), 
uma unidade orgânica da 
Universidade Politécnica, 
colocou, sábado, 22 de Maio, 
à disposição do mercado 
113 graduados, dos quais 
70 homens e 43 mulheres, 
licenciados em oito cursos 
leccionados na instituição.

Trata-se da quarta ceri-
mónia de graduação efectu-
ada pelo ISUTE, nas áreas 
de Administração e Gestão 
de Empresas, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Ci-
vil, Engenharia Eléctrica, 
Engenharia Informática e 
de Telecomunicações, En-
genharia Mecânica, Enfer-
magem e Psicologia Clínica.

A secretária de Estado da 
província de Tete, Elisa Za-
carias, presente na cerimónia, 
considerou que o ISUTE é um 
dos maiores contribuintes no 
capítulo do desenvolvimento 

humano, através da expan-
são do acesso à melhoria da 
qualidade de ensino no país.

A governante referiu ain-
da que o desenvolvimento do 
capital humano é um dos ali-

cerces que permite a melhoria 
do bem-estar e da qualidade de 
vida da população, bem como 
a redução das desigualdades 
sociais e da pobreza, através 
da promoção do emprego e au-

realizam-se de 23 de Julho a 8 de agosto do corrente ano, 
os Jogos olímpicos de tóquio 2021, depois do adiamento da 
prova por causa da pandemia do coronavírus.

Criadas para 
h o m e n a g e -
ar os deu-
ses gregos, 
hoje os jo-

gos olímpicos dão lugar à 
festa da diversidade cultural 
e desportiva do mundo e ce-
lebram na capital nipónica 
a trigésima-segunda edição.

Moçambique já garantiu a 
sua presença com a qualifica-
ção dos atletas Rady Gramane 
e Alcinda Panguane no boxe, 
Deizy Nhanquile, Maria Ma-
chava e Denise Parruque na 
vela. O Comité Olímpico de 
Moçambique mantém a es-
perança de qualificação para 
mais 9 atletas nas modalida-
des de Atletismo, Natação, 
Karate, Judo e vólei de Praia.

Para permitir melhor pre-
paração pré-competitiva, a 
empresa internacional de apos-
tas Betway, ofereceu kits de 

treino completos para Selec-
ção Olímpica e para os atletas 
ainda em fase de qualificação.

A entrega foi feita nas 
instalações do Comité Olím-
pico de Moçambique, enti-
dade que faz a gestão des-
portiva olímpica do país. 

Durante o acto de en-
trega, Francisco Mabjaia, 
Vice-presidente da institui-
ção, apresentou uma análise 
dos custos de participação 
nos jogos olímpicos, antes 
de agradecer à Betway pela 
sua contribuição prestigiosa.

“Agradecer este gesto no-
bre da Betway que vem ao en-
contro daquilo que são as preo-
cupações do Comité Olímpico 
neste momento no sentido de 
ter recursos necessários por 
forma a viabilizar a nossa 
participação” Disse Mabjaia.

Por sua vez Jonas Júnior 
Director Geral da Betway fa-

lou sobre a presença sólida 
da Betway em Moçambique e 
a sua contribuição no desen-
volvimento do desporto na-
cional, referindo que “desde 
que estamos em Moçambique, 
apoiamos diversas iniciativas 
através da nossa postura so-
cialmente responsável. Sendo 

a nossa empresa ancorada ao 
sector de desporto, é um de-
ver colaborar com o nosso país 
na sua participação no maior 
evento desportivo Mundial.”

Para Alcides Chambal, Di-
rector Nacional Adjunto para o 
Alto rendimento na Secretaria 
de Estado do Desporto “este 

acto vai engradecer as mo-
dalidades apuradas aos jogos 
olímpicos como também os 
atletas  ainda em qualificação.”

O apoio concedido ao Co-
mité Olimpico Nacional foi 
coordenado entre a Secre-
taria de Estado do Despor-
to e a Betway.(Karingana)

to-emprego.
“A expan-

são do aces-
so, a melhoria 

da qualidade 
do ensino e o 
aumento de 
ac t iv idades 

de extensão constituem prio-
ridades do governo para o en-
sino superior. Por conseguinte, 
consideramos a presente gra-
duação do ISUTE, como con-
tribuição para o alcance deste 

desiderato do Programa Quin-
quenal do Governo (PQG)”, 
referiu a secretária de Estado.

Por sua vez, o reitor da 
Universidade Politécnica, 
Narciso Matos, explicou que 
a cerimónia é revestida de 
grande capital, na medida em 
que os estudantes graduados 
pelo ISUTE estão prepara-
dos para uma vida profis-
sional e pessoal de sucesso:

“Não parem nunca de es-
tudar e aprender. O mundo 
está permanentemente a mu-
dar. Não fiquem para trás. 
Continuem em contacto con-
nosco e sejam embaixadores 
da Universidade Politécnica. 
Voltem para participar em 
cursos, palestras, e eventos 
científicos. Aos encarrega-
dos, cabe-me dizer que esta 
graduação é vossa obra. É 
celebração do vosso sacrifí-
cio”, explicou Narciso Matos.

Importa realçar que o ISU-
TE já graduou, desde 2013, 
um total de 432 estudantes 
e inscreveu na instituição 
4224 estudantes, desde 2010.
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No leito do grande rio

o Grupo multiChoice orgulhosamente possui o título de 
contador de histórias mais amado de África e isso traz consi-
go a responsabilidade de não só investir no desenvolvimento 
de histórias africanas autênticas, criadas por africanos, mas 
também de levar o melhor da África aos seus valiosos clientes 
em todo o continente.

Como parte 
deste com-
promisso, a 
MultiChoice 
vai lançar o 

seu primeiro canal de telenove-
la com foco em África, Nove-
la Magic, para compartilhar as 
melhores novelas africanas em 
uma plataforma de fácil acesso. 
O canal também homenageará 
a vasta gama de culturas e idio-
mas no continente por meio de 
uma diversidade de histórias lo-
cais originais, bem como os ta-
lentos criativos de cada região.

Novela Magic estará dis-
ponível na Plataforma da 
DStv, na posição 165,será 
lançado na sexta-feira,21 
de Maio de 2021 às 18:00H 
para todos os clientes DStv, a 
partir do pacote Fácil. O ca-
nal estará no ar de Segunda a 
Domingo com o último pro-
grama terminando às 21:30H.

Nkateko Mabaso, Exe-
cutivo de Programação da 

MultiChoice, acredita que é 
o crescimento e o sucesso da 
narrativa local que levou a 
empresa a lançar um canal de 
telenovela africana. “Por mais 
de 30 anos, a M-Net tem tra-
zido para o público em todo o 
continente africano histórias 
convincentes que aproveitam 
a imaginação de nossos teles-
pectadores, ao mesmo tempo 
que mostram o vasto talen-
to que existe no continente”.

“Queremos continuar este 
legado de apresentar as me-
lhores histórias africanas com 
temas que ressoam e envol-
vem os nossos telespectado-
res, daí o lançamento deste 
novo canal Novela Magic.”

A empolgante colecção de 
novelas inclui Unbroken, Zuba, 
Forbidden, e Battleground.

Unbroken (Inquebrável), 
com suas origens na Nigéria, 
conta uma história de amor 
entre Tivdo e Jesse, que são 
loucos de amor. Tivdo plane-

ja se casar com Jesse até uma 
tragédia acontecer, deixando-o 
incapacitado após um aciden-
te de carro em que sua amada 
noiva, Jesse, estava ao volante.

Zuba, primeira nove-
la da Zâmbia, uma adoles-
cente inocente e rural deve 
deixar sua família e educa-
ção para trás para trabalhar 
como empregada doméstica 
em uma família urbana rica e 
complexa, onde se apaixona 

Multichoice lança novo canal de 
telenovela africana na DStv

Access Bank mais próximo de finalizar 
a compra do BancABC

O Access Bank Mozambi-
que SA, Atlas Mara Limited e 
ABC Holdings Limited anun-
ciam que assinaram um acordo 
definitivo relativo a uma pro-
posta de aquisição da African 
Banking Corporation (Moçam-
bique), SA (“BancABC”) pelo 
Access Bank Mozambique, SA 
seguido por uma subsequen-
te fusão das duas entidades.

Após a fusão legal dos dois 
bancos, a entidade amplia-
da deverá ser o sétimo maior 
banco do país e será uma sub-
sidiária de propriedade maio-
ritária do Access Bank Plc.

Uma vez implementado o 
acordo, o banco combinado 
deverá fortalecer seus índi-
ces financeiros e regulatórios, 
resultando numa estrutura de 
capital robusta que apoiará o 

crescimento sustentável e ga-
rantirá que a base de clientes 
dos bancos se beneficie por 
fazer parte de um dos maiores 

grupos bancários africanos.
A transacção está sujei-

ta ao cumprimento de vá-
rias condições precedentes 

que, entre outras, incluem 
aprovações regulatórias pelo 
Banco Moçambique, entre 
outras entidades relevantes.

Os principais destaques da 
proposta incluem uma transac-
ção complementar que combina 
as capacidades de financiamen-
to de atacado e comércio do 
Access Bank Mozambique com 
as operações bancárias de reta-
lho e comercial do BancABC.

Os clientes do Acess Bank 
Mozambique e BancABC vão 
beneficiar de um banco bem ca-
pitalizado, uma oferta de produ-
tos e serviços mais sofisticada e 
uma rede geográfica mais ampla.

Comentando a transacção, 
o Diretor Executivo do Access 
Bank Mozambique, Marco 
Abalroado, disse: “Estou muito 
satisfeito por termos chegado a 

um acordo para uma proposta 
de fusão com o BancABC, um 
banco comercial e de retalho 
dinâmico com presença em seis 
províncias de Moçambique. 
Esta fusão, que fará com que o 
banco combinado se torne um 
banco relevante em Moçambi-
que, aumentará nossa escala e 
melhorará nossa alavancagem 
operacional, permitindo-nos 
entregar nossas ofertas existen-
tes de retalho e atacado a uma 
base mais ampla de clientes 
em Moçambique, posicionan-
do o banco para o crescimento 
na trajectória de longo prazo 
para o país. A fusão também 
permitirá um foco contínuo 
em capital humano robusto 
nos bancos combinados para 
melhor servir nossos clientes 
e contribuir para a economia”.

pelo filho mais novo da casa.
Forbidden (Proibido)é 

uma produção de Nollywood 
que conta como o caso se-
creto entre dois amantes é 
revelado quando a colega da 
moça envia uma foto do ca-
sal se beijando para os blogs.

Battleground (Campo de 
Batalha), o amor mútuo da 
família Bhadmus é posto à 
prova quando uma tragédia 
infeliz leva à revelação de 

segredos chocantes e a lutas 
pelo poder dentro de suas fi-
leiras. Desde a infidelidade a 
negócios desonestos e cons-
tante escrutínio da mídia.

Estas são apenas algumas 
das histórias de muita tra-
ma, romance, um toque de 
comédia e acção que os te-
lespectadores poderão acom-
panhar com a adição deste 
novo canal à Plataforma da 
DStv. Este é o Seu Momento!
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Insustentável participação da 
ENH nos projectos do gás

Moçambique prevê crescimento 
económico de 1,2% para este ano

Segundo Fátima Mbimbire

“o modelo de participação da empresa Nacional de Hi-
drocarbonetos (eNH) nos projectos de exploração do gás é 
insustentável para o estado”, quem assim, o defende é a ac-
tivista social Fátima mimbire, que alerta a necessidade de se 
repensar, tendo em conta a soberania do estado e dos recursos.

“A 
ENH é uma mão cheia de nada, 
porque ela entra nos investi-
mentos de pesquisa e prospec-
ção sem nenhum capital e são 
as empresas investidoras que 
pagam por esse processo, e 
sucede que quando a empre-
sa decide investir, ela, ENH 
deve pagar por todo processo, 
incluindo retroactivos que ocor-
reram durante a fase de pesquisa 
e prospecção. Isto é demasiado 
controverso e poderá abrir es-
paço para problemas futuros”, 
explicou  Fátima Mimbire à 
nossa reportagem, assumin-
do que o nível de participação 
da estatal ENH não é susten-
tável nos moldes em que está. 

“Na verdade o que nós perce-

bemos é como a nossa participa-
ção é feita e para o nosso caso a 
lei estabelece a ENH e exempli-
fica. Os investimentos nessa área 
são de grande vulto. Imaginemos 
o investimento na bacia do Ro-
vuma em que os valores rondam 
entre os 20 biliões de USD e para 
o caso em que a mesma deve pa-
gar os 15% relativos a sua parti-
cipação. Penso que o valor é bas-
tante e olhando para os ganhos 
que devíamos ter da participa-
ção da ENH ficam esvaziados”. 
Mimbire justifica pelo facto de a 
ENH ter que recorrer as praças de 
créditos internacionais com juros 
demasiados altos para um país 
cuja imagem desgastou-se com 
a eclosão das dívidas ocultas.

“Será correcto o modelo de 
participação da ENH? Julgamos 
que não, salientou para quem o 
Estado deve repensar tendo em 
conta a soberania dos recursos. A 

ENH devia participar nos projec-
tos numa percentagem de 20 há 
25%, fixa e inegociável tal como 
sucede noutros países, nesse 
contexto a ENH teria um papel 
de olheiro do Estado e com bene-
fício de colectar dividendos e ga-
nhos resultantes de sua participa-

ção. Se consideramos as perdas, 
pensamos que acumula multas é 
o exemplo da isenção de algumas 
taxas como o IRPC que é pago a 
uma percentagem de 24 no lugar 
de 32%, a facilitação na impor-
tação de bens e serviços bem 
como a concessão de terra que 

decorrem as operações de explo-
ração dos recursos. O somatório 
desses todos benefícios as em-
presas, levam com que o Esta-
do ainda pague pela pesquisa e 
prospecção? Em outros países, 
o Estado participa sem no en-
tanto haver contrapartidas”. 

A Consultora NKC Afri-
canEconomics considera que 
Moçambique vai crescer ape-
nas 1,2% este ano, recuperando 
da recessão de 2020, devido 
à suspensão dos projectos de 
gás, aos efeitos da pandemia e 
à lenta distribuição das vacinas.

“O crescimento económi-
co vai ser limitado em 2021, 
apesar da primeira contracção 
desde 1992 ter sido registada 
no ano passado”, escrevem os 
analistas, considerando que 
a economia vai apenas cres-
cer 1,2% este ano, abaixo 
da média dos últimos anos.

“A suspensão indefinida 
das actividades de construção 
relacionadas com os projectos 
de gás natural em Cabo Delga-
do, o surgimento de novas va-
riantes do coronavírus e uma 
lenta distribuição das vacinas 

elton da graça 

contra a covid-19 são factores 
que vão pesar na produção eco-
nómica este ano”, apontam os 
analistas desta filial africana da 
britânica Oxford Economics.

Num comentário à evo-
lução económica de Moçam-
bique, os analistas escrevem 
que o banco central continua 
preocupado com os riscos re-
lacionados com a inflação.

“É pouco provável que 
estes riscos desapareçam 
antes do final do ano, por 
isso esperamos que o banco 
central não vá cortar taxas 
a curto prazo”, concluem.

Entretanto, o Comité de 
Política Monetária (CPMO) do 
Banco de Moçambique decidiu 
na quarta-feira manter a taxa de 
juro de política monetária (taxa 
MIMO) em 13,25%, anunciou 
em comunicado o regula-
dor financeiro moçambicano.

“A decisão é fundamentada 
pelo agravamento dos riscos e 
incertezas, não obstante a revi-
são em baixa das perspectivas 
de inflação no curto e médio 

prazo, a reflectir, sobretudo, a 
recente apreciação do metical”, 
refere, na nota de imprensa.

O regulador avança que 
“os riscos e incertezas asso-
ciados às projecções de infla-
ção agravaram-se” e a “nível 
doméstico, destaca-se a in-
tensificação da instabilidade 
militar na zona norte do país, 
com impacto na pressão fis-
cal e na suspensão do projecto 
Mozambique LNG” de produ-
ção de gás natural liquefeito.

Por outro lado, prossegue, 
prevalece uma maior vola-
tilidade da taxa de câmbio, 
devido a elevadas incerte-
zas e assimetrias existentes 
no processo de formação de 
expectativas dos operado-
res no mercado cambial.

O CPMO fez uma revisão 
em baixa da inflação, desace-
lerando para 5,19% em Abril, 
após 5,76% em Março, como 
resultado da recente apreciação 
do metical e a dissipação do im-
pacto das intempéries que asso-
laram o país no princípio do ano.
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Membros da SADC capacitados em 
estratégias de promoção de conteúdos locais

Comercial

os membros da Comunidade de desenvolvimento da 
África austral (sadC), participaramm de 19 à 21 de maio 
de 2021, na capacitação sobre estratégias de promoção 
e Geração de Conteúdo local, em redes de distribuição 
de Conteúdo local (CdNs: Contentdelivery Networks), 
e na segurança da infra-estrutura do sistema de Nomes 
de domínio (dNs – domainNamesystems) da internet.  
Com esta acção, espera-se garantir que o tráfego da re-
gião da sadC seja trocado de forma integrada, asseguran-
do maior eficiência e segurança da Internet, a baixo custo.

A decorrer no 
formato hi-
brido (virtual 
e presencial), 
a capacitação 

acontece durante a realização 
do Fórum de Pontos de Tro-
ca de Internet da SADC 2021, 
presidido por Moçambique, 
na qualidade de actual Presi-
dente em exercício da SADC.

Discursando na ocasião da 
Cerimónia de Abertura do Fórum, 
o Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Daniel Niva-
gara, desatacou a necessidade do 
fórum reflectir sobre o desempe-
nho do Sector das TIC no geral e 
da Internet em particular, em seus 
países, na região e no mundo.

Na ocasião, o  ministro des-
tacou a necessidade de o fórum 
abordar o esforço individual 
que deve ser desenvolvido pe-
los países  membros da SADC, 
na promoção e geração de Con-
teúdo Local e Redes de Dis-
tribuição de Conteúdo Local 
(CDNs) e Segurança da Infra-
estrutura do Sistema de Nomes 
de Domínio (DNS), com vista 
a localizar na região as Redes 
de Disponibilização de Conte-
údos Digitais, as CDNs (Con-
tentDelivery Networks), pelo 
seu potencial de impacto, não 
só na melhoria do desempenho 
da Internet mas também nos 
custos, na segurança e na sobe-
rania dos Estados na Era Digital. 

É neste contexto que o Go-
verno de Moçambique consi-
dera a Internet como uma das 
plataformas essenciais para o 
uso das TIC.  Daí que para além 

dos instrumentos legais e re-
gulamentares o nosso país tem 
vindo a trabalhar na promoção 
de instituições visando garantir 
o correcto uso desta plataforma. 

Ademais, o evento, enqua-
dra-se também nos esforços que 
Moçambique tem vindo a traba-
lhar nos últimos anos com vista 
à estabelecer um ambiente que 
promova o desenvolvimento da 
Sociedade de Informação, em 
particular da Internet e os desa-
fios na formulação de políticas e 
instrumentos legais e de regula-
mentação neste sector, como seja  
a Lei de Transacções Electróni-
cas, a Lei de Telecomunicações, a 
Estratégia Nacional de Banda Lar-
ga, o Decreto de Gestão de Domí-
nio “.mz”, e o Decreto de Gestão 
de Internet aprovados pelo nosso 
Governo nos últimos anos e a Po-
lítica e Estratégia de Segurança 
Cibernética, ora em preparação.

Estas políticas e estratégias do 
sector de TIC retro-mencionadas 
definem a visão e missão de cada 
interveniente no desenvolvimento 
da sociedade digital em Moçam-
bique e, inclui também acções 
concretas para a economia digital 
e a participação de Moçambi-
que na 4ª Revolução Industrial, 
assente no uso massivo de TIC.

Num outro desenvolvimento,o 
dirigente destacou o facto de o 
evento acontecer num momento 
em que as TIC, em particular a 
Internet e seus serviços são cha-
madas a desempenhar um papel 
fundamental na continuação das 
actividades económicas e aca-
démicas, em face da propagação 
da Pandemia da COVID-19.

“Este é o momento em que 
nós os profissionais das TIC e os 
Provedores de Serviços de Inter-
net (ISPs) somos chamados à res-
ponsabilidade de garantir a con-
tinuidade dos serviços essenciais 
em todas as áreas de desenvol-
vimento social e económico, 
através de serviços digitais as-
sentes em soluções de serviços 
de Internet em funcionamen-
to seguro, fiável e acessíveis. 
Este é mais um factor que de-
monstra a relevância e o facto 
de ser oportuno a realização 
do Forum dos IXPs da SADC 
2021”; salienta o ministro.

Recorde que o Governo tem 
vindo a apoiar o funcionamen-
to do IXP de Moçambique, o 
MOZIX (Mozambique Inter-
net Exchange), que funciona 

na Centro de Informática da 
Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM) e promoveu o 
estabelecimento pela Associa-
ção, uma entidade legal com 
participação do sector privado, 
do sector publico, da acadé-
mica, membros prestadores de 
serviços de Internet e de tele-
comunicações em Moçambi-
que que deve gerir o MOZIX.

Alguns dos desafios da 
MOZIX prendem-se com a 
necessidade de adquirir UPS 
extra, instalar sistema de alar-
me e incêndio, instalar switch 
de backup de 10 Gpbs e for-
necer treinamento de atuali-
zação de BGP; e implemen-
tar um IXP de redundância.

Sob o lema “SADC: 40 
Anos Construindo a Paz e Se-

gurança, Promovendo o De-
senvolvimento e Resiliência 
Face aos Desafios Globais”, 
o evento contra com a partici-
pação   de Instituições do Go-
verno e privadas de todos os 
países membros que lidam com 
IXPs (Angola, Botswana, Cô-
moros, República Democrática 
do Congo, Eswatini, Lesotho, 
Madagáscar, Malawi, Maurí-
cias, Moçambique, Namíbia, 
Seychelles, África do Sul, Tan-
zania, Zâmbia, Zimbabwe).

A nível de Moçambique, 
participam   quadros do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES), 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações (MTC), Sec-
tor Privado, operadores de IXP, 
UEM, Associação MoZIX.
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Fiquei ‘apaixonado’ pelo Reinildo 
na primeira vez que o vi 

Reinildo Mandava é campeão 
da França pelo Lille

O internacional moçam-
bicano Reinildo Mandava sa-
grou-se na noite deste domin-
go campeão francês ao serviço 
do Lille que na última jornada 
da Ligue 1 derrotou por 2-1 ao 
Angers FC. Este é o quarto titu-
lo de campeão conquistado pelo 
Lille, depois de feito semelhan-
te alcançado em 1946, 1954 
e 2011, sendo que terá aces-
so directo à fase de grupos da 
Liga dos Campeões Europeus.

Mandava foi titular neste 
encontro no qual o Lille ca-
rimbou a conquista do título 
francês de futebol, o primeiro 
de campeão que um jogador 
moçambicano conquista por 
terras gaulesas. Apenas Me-
xer Sitóe havia ganho um tí-
tulo neste país, concretamente 
a Taça de França, em 2018. 

A vitória do Lille começou 

a ser desenhada aos dez mi-
nutos com golo de Jonathan 
David e no primeiro minuto 
de compensação da primei-
ra parte Yilmaz aumentou a 
contagem na transformação 

de uma grande penalidade.
Com esta vitória, o Lille 

termina a Liga Francesa com 
83 pontos, mais um ponto que 
o Paris Saint Germain que ven-
ceu ao Stade Betrois por 2-0, 
resultado que acabou por ser 
insuficiente para a equipa pa-
risiense chegasse ao topo da 
classificação, visto que para tal 
dependia de uma escorregade-
la da equipa do moçambicano. 

A conquista do título francês 
teve forte contributo de Reinil-
do Mandava que há dias foi 
eleito melhor lateral esquerdo 
a actuar no campeonato fran-
cês e é um dos jogadores mais 
influentes na manobra defensi-
va do novo campeão francês, 
tendo por várias vezes arre-
cadado notas altas atribuídas 
pelo prestigiado diário despor-
tivo L’Equipe. (laNCemZ)

Chiquinho Conde, antigo futebolista moçambicano, que 
fez furor em portugal com a camisola do Vitória de setú-
bal, deixou rasgados elogios ao compatriota reinildo pelo 
título conquistado na liga francesa, ao serviço do lille.

“É u m 
fe i to 
i n é -
d i t o , 
u m 

jogador moçambicano sagrar-
-se campeão em França e ain-
da estar no onze ideal do cam-
peonato e ser eleito o melhor 
defesa esquerdo. É um con-
junto de feitos que me levam a 
dar os meus parabéns pela sua 
excelente prestação”, avaliou. 

 Chiquinho Conde con-
ta que é um apreciador, e 
não é de hoje, da forma de 
jogar do defesa do Lille.

 “Conheci o Reinildo no 
Ferroviário da Beira (clube 
de formação) e fiquei ‘apai-
xonado’ logo na primeira vez 
que o vi. A forma como fazia 
o corredor esquerdo chamou-
-me logo a atenção. Vi muitas 
qualidades nele e fiz alguns 
contactos para que ele fosse 
jogar em Portugal, mas a Liga 
já estava a tratar desse proces-
so e nisso foi para o Benfica e 
depois foi emprestado ao Fafe. 
Não foi fácil para ele. Foi um 
momento daqueles que nem 
todos os jogadores conseguem 

aguentar, alguns perdem-se 
pelo caminho, mas ele mante-
ve-se firme e devo dizer que a 
sua ascensão não me surpreen-
de porque desde cedo vi nele 
essa crença e vontade de ven-
cer. Só posso mesmo dar os 
parabéns por essa conquista. 
Eu, como moçambicano, bei-
rense e antigo futebolista fico 
satisfeito por ver esse compa-
triota meu ser campeão. Ga-
nhamos todos nós”, realçou.

  De acordo com ex-trei-
nador dos sub-23 do Vitória 
de Setúbal, a conquista de 
Reinildo vem mostrar que a 
aposta na formação é a única 
saída para o futebol moçam-
bicano dar o salto que preci-
sa a nível continental e mun-
dial, porque o talento existe.

 “Tudo passa pela forma-
ção. É preciso que os dirigen-
tes percebam isso. Mas tam-
bém é óbvio que nem todos 
os jogadores têm talento e 
capacidade para serem trans-
feridos para o estrangeiro. 
É preciso ter uma conduta e 
saber o querem fazer com as 
suas carreiras e não perderem 
o foco”, defendeu. (abola)

O Sport Club Simba da 
Tanzânia, clube onde alinha 
o futebolista moçambicano 
Luís Miquissone, foi afastado 
da Liga dos Campeões Afri-
canos pelo Kaizer Chiefs, da 
África do Sul.  Nem o triunfo 
caseiro, por 3-0, foi suficiente 
para evitar a eliminação nos 
quartos de final, já que tinha 

sido goleado em Joanesbur-
go, por 0-4, na primeira mão. 

É o fim do percurso do Sim-
ba na competição, em particular 
do internacional moçambicano, 
que tanto prometeu na fase de 
grupos, tendo terminado como 
líder do Grupo A à frente do Al 
Ahly, actual campeão africano 
e recordista em títulos (9).

Simba de Luís Miquissone 
afastado da liga dos campeões
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Ferroviário de Maputo defronta Patriots BBC 
do Ruanda nos quartos-de-final da BA

Moçambique nas meias-finais do CAN-2021 e 
está a uma vitória do Mundial da Rússia

Já é conhecido o adversário do representante de mo-
çambique, o Ferroviário de maputo, nos quartos-de-
-final da Basketball África League. Trata-se do Patriots 
BBC do Ruanda, segundo ditou o ordenamento dos jo-
gos após a conclusão da primeira fase da liga profis-
sional da bola-ao-cesto masculina ao nível continental.

O jogo a eli-
minar entre 
os “loco-
motivas” e 
os anfitriões 

desta prova terá lugar pelas 
21:00 Horas de quinta-feira, 
no Kigali Arena. Este ordena-
mento teve em conta o facto de 
Ferroviário de Maputo ter ter-
minado em segundo lugar do 
Grupo C com duas vitórias e 
uma derrota, equivalente a cin-
co pontos, sendo que o Patriots 
também terminou na segun-
da posição do seu Grrupo A.

As oito equipas que se 
qualificaram para os quartos-
-de-final da BAL são: Atlético 
Petróleos de Luanda (Angola); 
AS Douanes (Senegal); AS 
Salé (Marrocos); FAP (Ca-
marões); Ferroviário de Ma-
puto (Moçambique); Patriots 

BBC (Ruanda); US Monastir 
(Tunísia) e Zamalek (Egito).

Eis o calendário dos quar-
tos-de-final da competição:

QUARTA-FEIRA, 26 DE 
MAIO

FAP (7) vs. Zamalek (2) 
11h30 ET/15h30 GMT /17h30 
CAT

AS Salé (6) vs. Atléti-
co Petróleos de Luanda (3) 
15h00 ET/19h00 GMT / / 21h 
CAT

QUINTA, 27 DE MAIO
AS Douanes (8) vs. US 

Monastir (1) 11h30 ET / 
15h30 GMT /17h30 CAT

Ferroviário de Maputo (5) 
vs. Patriots BBC (4) 15h00 
ET //19h00 GMT // 21h00 
CAT

Meias-finais
SÁBADO, 29 DE MAIO –
Jogo das meias-finais 1: 

8h00 ET // 12h00 GMT // 
14h00 CAT

Jogo das meias-finais 2: 
11h30 ET // 15h30 GMT // 

17h30 CAT
DOMINGO, 30 DE MAIO
Jogo do terceiro lugar: 

6h30 ET // 10h30 GMT // 

12h30 CAT
Final: 10h00 ET // 14h 

GMT // 16h00 CAT
(laNCemZ)

A selecção nacional de fute-
bol de praia venceu o seu tercei-
ro jogo no Campeonato Africa-
no das Nações CAN-2021, que 
decorre em Dakar, no Senegal, 
desta feita ao Marrocos por 2-1. 
Com o triunfo, Moçambique 
está apurado para as meias-
-finais do CAN-2021 e está a 
uma vitória da qualificação ao 
Mundial, a ter lugar de 19 a 29 
de Agosto deste ano, na Rússia, 
visto que os dois finalistas vão 
representar o continente africa-
no no Campeonato do Mundo.

Depois de vencer o Egipto 

por 7-5 e as Ilhas Seychelles por 
7-3, os pupilos de Abineiro Ussa-
ca tinha pela frente o adversário 
mais forte do grupo, a selecção 
do Marrocos que iniciou da me-
lhor forma o jogo, pois sai com 
a magra vantagem de uma bola 
sem resposta, no final primeiro 
período resultado que registou-
-se até ao final do segunda etapa.

A remontada de Moçambi-
que começou no terceiro quar-
to, com golo de empate a ser 
apontado por Nelson que está a 
revelar-se goleador, pois anotou 
o seu oitavo tento na competição.

A cereja no topo do bolo veio 
minutos depois com Rachid a 
dar a cambalhota no marcador, 
garantindo uma preciosa vitó-
ria para os rapazes da Pérola 
do Índico que na sua estreia na 
competição alcançam feitos iné-
ditos a cada partida, tal é o caso 
do apuramento as meias-finais.

Agora o céu é o limite para 
os jogadores moçambicanos que 
começam a sonhar com uma pre-
sença no Mundial da Rússia, visto 
que uma vitória nas meias-finais 
assegura a presença na tão im-
portante prova. (laNCemZ).
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“Sou orgulhosamente do Guetto, e arte tem o poder de despertar 
sonhos, motivar e consciencializar as pessoas” - Blackmelanin

lorna telma Zita, muitos a conhecem pela sua forma ousa-
da de exaltar sua cor, pelo seu pseudónimo #blackmelanin. Nas-
cida em Xai-Xai a 12 de Janeiro de 1993,”sou orgulhosamente 
do guetto”, residente no bairro do Maxaquene B em Maputo, 
trabalha como consultora, é também poetisa, contista e slam e 
actual editora  revisora da antologia Best New African Poets.

Para si, a arte é o res-
gate do ser humano, 
pois ela tem o poder 
de despertar sonhos, 
motivar e conscien-

tizar as pessoas. No seu enten-
der o artista é um grande agente 
de transformação para a socie-
dade e uma sociedade sem arte 
é uma sociedade perdida, sem 
luz. Por essa e várias razões que 
as artes nunca deixarão de ter uma 
influência positiva para o homem. 

Lorna sempre foi uma me-
nina e mulher de leituras, foi ali-
mentando sua alma de leitura,que 
aos 11 anos começou a rabiscar 
seus primeiros escritos, sem ao 
menos aperceber-se já estava en-
trando para um mundo sem volta.

Foi então que teve a sua pri-
meira descoberta numa sala de 
aula quando lia o poema de José 
Craverinha com título “O poema 
do Futuro Cidadão”.Foi onde 
tudo começou, sempre que tinha 
um evento na escola a coloca-
vam para representar a turma e 
daí em diante começou a partici-
par em concursos interescolares.

Quando ingressa ao ensino 
secundário o bichinho pela arte 
crescia cada vez mais, tendo ac-
tuado num evento promovido 
pela escola, e meses depois foi 
convidada para fazer parte do 
Jornal Cultural da Escola Secun-
daria Noroeste 1, onde passou a 
ter uma coluna em quea escritora 
pudesse publicar os seus poemas.

Mas foi na faculdade onde 
aperfeiçoou mais sobre o esti-
lo e as técnicas literárias e com 
o apoio dos professores Almiro 
Lobo e Aurélio Cuna participou 
do projecto idealizado por eles 
designado “Ideias em Movimen-
to”, projecto este que tinha como 
objectivo juntar as artes e fazer a 
divulgação das obras publicadas.

“Muitos não sabem, mas eu 
comecei como contista, mas in-
felizmente sempre tive dificulda-
des de impor esse lado artístico, 
graças a Deus estou trilhando um 
caminho que vai ajudando-mea 
tirar os meus textos armazena-
dos na gaveta. Gosto de contar 
histórias e tenho uma mente 
com o poder de criação surpre-
endente (risos) “, refere a artista. 

“O Slam fez a Lorna que sou 
hoje”.Para quem não sabe, o Slam 
é a poesia falada, o vulgo Spoken 
Word Poetry, uma nova forma 

de ser e fazer poesia.”Quando 
assisti os primeiros campeonatos 
de Slam fiquei maravilhada, me 
fascinou aquela forma de dizer 
poesia. Nunca imaginei que o 
Slam chegaria a Moçambique”.

Em 2018 participou pela pri-
meira vez no MozSlam, tendo 
sido apurada para a final, onde 
conquistou o terceiro lugar. O 
evento foi concebido por dois jo-
vens que a artista desde já passa 
a sua gratidão, sendo eles Hamil-
ton Chambela e a EniaLipanga, 
uma parte das suas vitórias fo-
ram possíveis graças a eles, que 
incansavelmente a apoiaram.

“Muitos conhecem-me como 
Slammer que é o que tenho feito 
actualmente mas eu costumo di-
zer que sou uma caixinha de sur-
presa consigo me adaptar às vá-
rias facetas existentes em mim”.

A artista conta já ter par-
ticipado de vários concursos 
nacionais e internacionais, ten-
do então passado por Angola, 
Brasil, África de Sul, Argentina 
e Zimbabwe.Afinal de contas 
são 17 anos de luta e assim dei-
xa alguns prémios que marca-
ram a suacaminhada literária:

2018 - Conquistou o segun-
do lugar do concurso Maputo-
-Katembe a ponte que liga vi-
das promovido pelo CCMA 
e embaixada da Alemanha;

2018- Primeiro lugar do 
concurso alusivo ao dia inter-
nacional da criança organizado 
pela Revista Inverso no Brasil;

2020- Prémio Most Influen-
tial Voice of African Women 
evento organizado pela I,Africa;

2021- Campeã da sexta edi-
ção do Slam Delas em Brasil; 

2021- Vice-campeã 
da copa final do Slam De-
las também em Brasil.

Apesar destes longos anos de 
caminhada, a artista afirma ain-
da não ter um livro lançado, na 
verdade como a mesma refere, 
sempre adiou este lançamento, 
pois não sentia-se preparada. 
Mas desde o ano passado está 
procurando forma de publicar 
seu primeiro livro, confessa que 
não imaginava que era tão difícil 
publicar em Moçambique prin-
cipalmente quando não tens um 
nome conhecido no mercado. As 
editoras não são acessíveis, vê 
ainda que há muita resistência 
em apoiar artistas emergentes.

Actualmente a artista faz a 
divulgação dos seus trabalhos 
em sua página do Facebook 
criado exclusivamente para pu-
blicar seus poemas e alguns 
eventos que vai participado. In-
felizmente já não tem publicado 
os seus textos (Poemas) na pá-
gina, pois já teve situações de 
ver os seus textos sendo usados 
noutras páginas ou por pesso-
as sem a permissão da artista. 

“Para não deixar a página 
morrer coloco o básico, e também 
faço a divulgação pelo YouTube 
onde público vídeos assim as pes-
soas têm como me achar (risos).

Não tenho nenhum finan-
ciamento, uma das estraté-
gias usadas é fazer parcerias 
com artistas internacionais e 
tem funcionado é o que tem 
rendido participações além-
-fronteiras”, sublinha a contista. 

Apesar de ter ganhando al-
guns concursos internamente a 
artista enfrentou varias dificul-
dades neste percurso pois não 
tinha o espaço que desejava. 
Mas decidiu mudar de táctica, 
tendo então seguido outro rumo 
e aos poucos foi entrando no 
mercado internacional, a sua 
ousadia foi tanta, era um mer-
cado multilingue e diferente do 
que a artista estava habituada, 
mas isso deu-lhe mais força.

“Sempre acreditei que 

a poesia não é estática ela 
está susceptível a mudança.

Me aliei à novos con-
ceitos como do Slam e do 
Digipoem e funcionou”.

Em 2020 representou Mo-
çambique em Zimbabwe no 
Digipoem, um projecto ideali-
zado pela PagePoetryAlive em 
parceria com a BritishCouncil 
um novo conceito que mistura 
a poesia e mundo digital (cola-
boração feita entre um poeta e 
um ilustrador digital) e conse-
guiu trazer para Moçambique 
o primeiro DigiPoemsintitulad
o”AfricanIdentity” a recepção 
do Digipoem foi tão boa que 
permitiu com que um segundo 
convite fosse feito no corrente 
ano, mas devido a Covid-19 não 
foi possível viajar e o evento foi 
divulgado em canais digitais.

“O que mais me marcou nes-
te ano foi o encontro online que 
tivemos com os parceiros, um 
deles foi o BBC ContainsStron-
gLanguage quando vi meu nome 
e nome de Moçambique sendo 
elevado em suas páginas oficiais 
fez me ter a certeza que quan-
do a gente sonha e acredita que 
somos melhores no que agente 
faz não há espaço para o medo.
Nem nos meus sonhos imagina-
va que chegaria tão alto (Risos). 

As dificuldades que enfren-
ta actualmente são as barreiras 

queos artistas emergentes como 
ela tem enfrentado para publi-
car, mas nunca perdendo a fé 
que esse sonho será possível.

No seu entender, o cenário 
actual da literatura e cultura é de 
incertezas, acreditando que é um 
momento de reflexão para os fa-
zedores das artes em particular 
a literatura (a Covid) veio mos-
trar que é preciso se reinventar-
-se, antes era difícil movimentar 
massas para o lançamento de um 
livro para conseguir uma ven-
da considerável, com o cenário 
actual as coisas tendem a piorar, 
é notório que há fraco apoio e 
financiamentos para a literatura 
assim como para o teatro. Mes-
mo com esse cenário a artista vê 
novas vozes surgindo e livros 
sendo lançados em meio a pan-
demia o que de certa forma faz 
crer a poetisa crer que há uma 
resistência por parte dos escrito-
res em levar a arte mais adiante.

“Agradeço pela entrevista e 
pelo espaço que me foi concedi-
do.Como conselho para novos 
escritores emergentes como eu 
aconselho a lerem sempre para 
adoptarem estilos e técnicas lite-
rárias próprias.Apresa é o inimigo 
da perfeição uma literatura adiada 
não apodrece mas sim amadu-
rece.Lutem pelos seus sonhos e 
acreditem que tudo que é fei-
to com amor sempre triunfa”.

silVino Miranda
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“A minha temática pela escrita é marcada pela dor, desespero 
e sofrimento da minha África esquecida” – Filho da África

poeta e escritor moçambicano ernesto moamba, conhe-
cido também como Filho da África, nasceu a 04 de agos-
to de 1994 na Cidade de maputo. apaixonado completa-
mente pela literatura. a temática da sua escrita é marcada 
pela dor, desespero e o sofrer da sua mãe África esquecida. 

Tem uma trajectó-
ria muito longa no 
mundo artístico que 
nasce desde a sua 
infância. Este vício 

pela escrita começa a proliferar 
ou a criar raízes dentro do jovem 
quando ainda fazia o seu ensino 
primário e morava no campo com 
os seus avós. Como o mesmo re-
fere, é sabido por todos que a vida 
fora da cidade tem seus labirintos 
e com este jovem não foi diferente. 

“Lembro-me que não passa-
va uma noite sem ouvir se quer 
uma história ou conto dos meus 
avós, realidade que haviam so-
frido a flor da pele a quando do 
colonialismo que vigorou por 
muitos anos em Moçambique. E 
todas estas etapas a cada sentada 
me criavam uma revolta, mexiam 
com o meu interior, tanto que as 
vezes entupiam de lágrimas. Por 
isso e por outras razões adop-
tei a escrita como meu refúgio 
para dizer basta pois a revolta 
me cercava”, refere o artista.

O artista considera que a sua 
poesia tem um impacto positivo 
na sua nossa sociedade porque a 
mesma é baseada na cultura mo-
çambicana e tudo que o artista 
desenvolve leva em conta a nossa 
cultura e o continente africano. 

“Sinceramente a minha po-
esia em especial tem um impac-
to positivo dentro da sociedade 
uma vez que me inspiro na nossa 
cultura, na nossa mãe África que 
também julgo sofrida e esquecida 
mesmo depois de alguns tratados. 
Quem lê os poemas ou textos 
identifica-se com a realidade ne-
las retratadas. E para um poeta 
ou fazedor da literatura penetrar 
neste grau já é de grande valor”.

Moamba tem em média 
seis livros publicados incluindo 
traduções e Antologias de co-
-autoria publicadas também no 
exterior como “Liberta-te Mãe 
África” Publicado no Brasil pela 
Editora Do Carmo e a segunda 
Edição pela Editora Folheando, 
que até hoje é um dos livros mais 
lidos e que teve muita aceitação. 

Publicou também o livro 
Infanto-Juvenil “O Coelho Fu-
gitivo” pela Editora Folheando 
(Brasil), “Liberaté Madre África” 
pela Editorial Torcaza na Colôm-
bia (Tradução em Espanhol) e 
recentemente nos Estados Uni-
dos uma tradução em Inglês pela 

Editorial UnderlinePublishing 
“FreeYourselfMother África”.

Para o artista uma das barrei-
ras que os escritores contemporâ-
neos moçambicanos em especial 
deparam-se e por vezes os coloca 
em estado de enjoo com as entida-
des locais, é o facto de não agra-
ciarem os trabalhos com apoio 
para sua publicação e divulgação. 
Se olharmos fundo, Moçambi-
que tem muitos talentos, mas não 
existe a parte do patrocínio. “So-
mos vistos como Poetas-forastei-
ros no nosso próprio país e isto 
nos perturba completamente”.

“Por isso que a maio-

ria como eu, optamos em 
publicar no exterior porque 
apesar de tudo, as editoras 
internacionais tem um olhar pre-
cioso para com o nosso esforço”.

Questionado sobre a situação 
actual da literatura tendo em con-
ta a pandemia da Covi-19, o artis-

ta diz que, apesar deste momento 
insolente, inflamável e doloroso 
que estamos a passar por conta 
da pandemia da COVID-19, os 
artistas estão a trabalhar incan-
savelmente, porém não há muita 
vaga para circular livremente. 
“Tenho dito que todo aquele que 
é artista deve sentir-se na posição 
do camponês que mesmo com 
as altas intempéries nunca pensa 
em desistir do seu propósito. E 
nós fizemos isso, evidentemente”.

“Quanto ao Ministério da 
Cultura, vou ser franco e direc-
to, sem medo nem pudor, esta 
casa precisa de uma restrutura-

ção, está muito desorganizado. 
Para eles a cultura é só música”.

O artista deixa um apelo e 
conselho a todos os artistas e 
aos que queiram emergir na cul-
tura. Primeiro, quero agradecer 
a Deus pela condução, porque 
tudo que conquistei até hoje, nes-

te exacto momento graças a sua 
luz. E quanto aos meus colegas 
emergentes que queiram abraçar 
a literatura, mas por algum moti-
vo ainda temem o caminho digo 
o seguinte: “Coloquem na vossa 
agenda da vida que neste mundo 
não existe o impossível porque 
se existisse as palavras também 
não existiriam em nenhuma das 
partes. Sejam como guerreiros 
que mesmo sabendo que a mor-
te está a vista, lutem sem cessar 
para a conquista do território”

“Vou terminar esta conversa 
agradecendo em especial aos co-
laboradores deste jornal, aos meus 

leitores e Editoras pelo acompa-
nhamento e oportunidades. Dizer 
que ser escritor e sem dar valor 
a cultura ou a nossa tradição que 
muito nos identifica com o que 
hoje somos é afirmar desconten-
tamento. E aproveito a ocasião 
para informar que dentro em bre-
ve vou lançar oficialmente cá na 
Cidade de Maputo o meu recente 
livro publicado e traduzido nos 
Estados Unidos-Nova York. Sal-
ve a literatura e a ancestralidade”. 

Breve Biografia do artista:

Ernesto Moamba, conhecido 
também como Filho da África, 
nasceu a 04 de Agosto de 1994, 
em Moçambique-Cidade de Ma-
puto. A temática da sua escrita é 
marcada pela dor, desespero e 
o sofrer da sua Mãe África es-
quecida (segundo o autor), um 
verdadeiro cântico de lamento, 
uma ode a África. É membro 
Fundador da AMCL-Academia 
Mundial de Cultura e Literatura 
ocupando a Cadeira-21, com Pa-
trono Cruz e Souza. Finalista do 
Prémio Segundo Varal Literário 
da Câmara Municipal de  Divino-
politana de Letras-Minas Gerais, 
Género- Poesia Internacional, 
1° Lugar. - Lança e Publica pela 
Editora do Carmo (Brasília), o 
seu livro de estreia - Poesia inti-
tulado “Liberta-te Mãe África”. 
Vence o 3° Lugar, no IV Concur-
so Internacional de Prosa- Prémio 
Machado de Assis 2017, orga-
nizado pela Confraria Cultural 
Brasil-Portugal (CCBP). - Lança 
e Publica Pela Editora Folheando 
(Pará-Br), o Livro Infanto Juvenil 
intitulado” O Coelho Fugitivo en-
tre a Esperteza e o Medo) e ainda a 
II° edição de Liberta-te mãe Áfri-
ca. Recentemente publicou nos 
Estados Unidos( Nova Iorque) 
por meio da Editora Underline-
Publishing o livro “ FreeYoursel-
fMother África “ - traduzido em 
Inglês e na Colômbia, pela Edito-
rial Torcaza a tradução Espanhol 
da obra “ Libérate madre África 
“.- Actualmente conta com três 
(03) Antologias Internacionais 
que participa como curador/or-
ganizador, nomeadamente: “ An-
tologia poética Brasil- Moçam-
bique ( UESPI-NEPA, Marleide 
Lins ); “ Antologia Internacional 
Moçambique em Versos ( Lite-
rarte Brasil -  IzabelleValladares) 
e “ Sentimentos Lusófonos “ ( 
Ana Ferreira editora Porto lenha).

É membro do Circulo dos 
Escritores Moçambicanos na 
Diáspora-Sede em Portugal e 
Presidente de Núcleo Municipal 
de Maputo da Academia Interna-
cional da União Cultura- Brasil

silVino Miranda
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Angola na frente do apoio à República 
Árabe Saharaui Democrática

Artur Comboio: o homem que 
segue no Costa do Sol

marrocos continua a ganhar terreno político em África na 
questão do sahara ocidental, território ainda não reconhecido 
internacionalmente como parte da soberania marroquina, mas 
administrado de facto por rabat. para marrocos, a abertura 
de consulados diplomáticos no território constitui um reconhe-
cimento expresso da “marroquinidade” do território e negação 
da ideia do sahara ocidental como estado independente.

Segundo fontes 
diplomáticas de 
Rabat, mais de 15 
consulados foram 
já inaugurados nas 

duas principais vilas do território 
do Sahara Ocidental, Laayoune e 
Dakhla, incluindo por Guiné-Bis-
sau, Guiné Equatorial e Burkina 
Faso. Entre os paı́ses que decidiram 
abrir consulados, reconhecendo 
assim a posse do Sahara Ociden-
tal por Marrocos, conta-se ainda 
São Tomé e Príncipe, que abriu um 
Consulado-Geral em Laayoune a 
23 de Janeiro, a custas de Marro-
cos. A ex-ministra dos Negócios 
Estrangeiros são-tomense, Elsa 
Pinto havia anunciado em 2019 a 
intenção de promover uma políti-
ca de reaproximação à Argélia, vi-
sando a obtenção de novas ajudas.

A adesão de Marrocos à União 
Africana em Janeiro de 2017, após 
uma ausência de mais de 2 décadas 
em virtude do reconhecimento e 
admissão da República Árabe Saha-
raui Democrática na então Organi-
zação da Unidade Africana (OUA), 
traduziu as novas prioridades de 
Rabat, onde se inclui a reversão da 
influência do eixo Argélia-Nigéria-
Africa do Sul, considerado como 
hostil, a internacionalização das 
maiores empresas marroquinas 
no continente, reforço da pre-
sença em organizações regionais 
como a UEMOA, COMESSA, 
CEMAC ou CEDEAO e o re-
curso a instrumentos financei-
ros disponibilizados pelo Banco 
Mundial para o financiamento da 
expansão dos negócios em Africa.

O Reino de Marrocos tem 
vindo a valorizar gradualmente 
o seu relacionamento polı́tico e 
económico com a Africa subsaa-
riana, assumindo Angola o papel 
de “pivot” para os paı́ses lusófonos, 
sendo o único destes onde Mar-
rocos mantém representação 
diplomática ao nı́vel de Embaixa-
da, e 1 dos 15 paı́ses do continen-
te com os quais foram estabele-
cidos acordos comerciais (1989).

Politicamente, o reconheci-

mento oficial por Angola da Repú-
blica Árabe Saharaui Democrática 
por Luanda (1976) e a manutenção 
da representação saraui com o 
estatuto de embaixada constitui 
um factor permanente de distan-
ciamento polı́tico com Marrocos.

Angola é descrita como o 
paı́s africano presentemente 
“mais alinhado” com a Fren-
te Polisário (FP) na causa do 
reconhecimento da República 
Árabe Saharaui Democrática.

De acordo como um relatório 
sobre o assunto, o “activismo” 
de Angola em prol da República 
Árabe Saharaui Democrática terá 
mesmo superado o da Argélia – re-
metida a uma atitude mais discreta 
em razão de alterações nas suas 

polı́ticas regionais provocadas por 
efeito da substituição de dirigentes 
e inerentes mudanças de polı́ticas 
registadas no regime da FLN.

Angola vota sistematicamen-
te na ONU a favor da causa e/ou 
de interesses da República Árabe 
Saharaui Democrática; o embaixa-

dor da República Árabe Saharaui 
Democrática em Luanda, Hamdi El 
Jalil Aalil, não só goza de estatuto 
e prerrogativas equivalentes às de 
todos os outros chefes de missão 
diplomática, como dispõe de fácil 
acesso aos meios de comunicação 
social do Estado. Nas suas entrevis-
tas emprega termos considerados 
severos para qualificar as polı́ticas 
de Marrocos para com a Repúbli-
ca Árabe Saharaui Democrática.

Nos últimos anos, por efeito de 
um intenso lobbie de Marrocos, a 
República Árabe Saharaui Demo-
crática deixou de ser reconhecida 
por vários paı́ses africanos. Ou-
tros, entre os quais Moçambique, 
mantiveram o referido reconhe-

cimento, mas sujeito a uma maior 
descrição – fenómeno atribuı́do a 
“novas avaliações” da realidade 
representada pela República Ára-
be Saharaui Democrática, mas 
também a acções de influências 
da embaixada marroquina em Ma-
puto, nomeadamente em relação 

aos órgãos de comunicação social.
Os restantes paı́ses africanos de 

expressão portuguesa, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau e S. Tomé e Prínci-
pe, já puseram termo aos seus an-
tigos laços com a Frente Polisario 
e a República Árabe Saharaui De-
mocrática. Mantêm actualmente 
estreitas relações com Marrocos.

Os laços do MPLA com 
a Frente Polisario/ Repúbli-
ca Árabe Saharaui Democrá-
tica têm vindo a resistir a uma 
conjuntura recente geralmente 
favorável a uma aproximação 
a Marrocos, nomeadamente:

Maior importância dada por 
Marrocos ao reforço de laços 
com Angola; crescente inluência 

polı́tica e económica marroqui-
na a nı́vel continental; crescente 
necessidade por Angola de inves-
timento estrangeiro e potencial 
de empresas marroquinas para o 
executar; perda de importância 
da Frente Polisario/ República 
Árabe Saharaui Democrática, in-

cluindo entre paı́ses lusófonos.
A manutenção de laços com a 

Frente Polisario/ República Ára-
be Saharaui Democrática denota 
a influência da Argélia, parceiro 
histórico angolano, mas também a 
desconfiança em relação a Marro-
cos, paı́s com aspirações a potência 
económica e polı́tica continental.

Em diversos contenciosos 
políticos, Angola e Marrocos 
têm surgido por diversas vezes 
em campos opostos, mais recen-
temente na Guiné-Bissau, onde o 
PR Umaru Sissoco Embaló conta 
com apoio marroquino enquan-
to mantém relações hostis com 
o PR angolano, João Louren-
ço. (africa monitor/Zambeze)


