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Convulsão partidária fomenta 
tribalismo e racismo no país

Sustentação de João Mosca 

o investigador e director executivo do observatório do meio 
rural (omar), João mosca entende que o tribalismo e racismo 
que se verifica no país, é causado pela agitação do partido Fre-
limo, dentro da sua organização e depois para o resto do país. O 
argumento defendido pelo académico do OMAR, encontra eco 
na forma de distribuição do poder para a sociedade, bem como 
para os militantes do partido, que é feita através de um segui-
mento étnico, raça, para o alcance do poder político no país.

De acordo 
com o in-
ves t igador 
desde as 
p r i m e i r a s 

eleições desta organização 
em 1962, com a eleição do 
Dr. Eduardo Mondlane, foi 
notória esta onda de agitação 
tribal e de racismo no seio 
do partido, o que influenciou 
substantivamente na dinâmica 
política e económica do país, 
na distribuição de recursos 
entre as etnias do sul, centro 
e do norte de Moçambique. 

Deu exemplo da maneira 
como o Orçamento do Estado 
esta distribuindo pelas regiões, 

sublinhado que “repare para 
o orçamento do Estado por 
província. Aqui encontram-se 
grandes diferenças. A cidade de 
Maputo e província de Mapu-
to, recebem mais comparando 
com às restantes províncias do 
país, apesar de algumas terem 
recursos minerais próprios, 
mas não tem recebido nenhuma 
atenção por parte do Estado”. 

João Mosca sublinhou ain-
da que apenas a província de 
Tete no passado é que tinha 
recebido o investimento pri-
vado, mas isso ficou para his-
tória, tudo o que é investimen-
to é feito no sul do país, com 
incidência, para a cidade de 

Maputo e província de Mapu-
to, acrescentando que “isto é 
provocado por causa da falta 
de uma política nacional que 
abrange todo o país. Ainda no 
mesmo diapasão explicou que 
esta situação do tribalismo en-
contra eco no seio do partido 
e no país, na medida em que 
existe a vez do Norte, a vez do 
centro, e a vez do sul do país.

Para o académico, é notório 
ouvir-se dizer-se que agora é a 
vez dos macondes, dos machan-
gane e da zona centro, mas isto 
surge por causa da má distribui-
ção dos recursos entre as etnias.

“A cidade de Maputo con-
centra a metade da riqueza na-
cional. E isto provoca indaga-
ções pelas pessoas do centro e 
do norte. As outras etnias por 
causa disso sentem-se excluí-
das do xadrez político nacio-
nal, na medida em que come-
çam a questionar, sobre a sua 
cidadania, e ou simplesmente 
se são ou não moçambicanos.

Segundo Mosca, a dis-
tribuição dos recursos mos-

tra claramente que tudo fica 
concentrado no sul do país, 
desde as grandes infra-estru-
turas até às pequenas, e tudo 
isto fomenta o tribalismo em 
vez de unir as identidades.

Fenómeno do racismo no 
partido e no país

João Mosca explicando a 
lógica do racismo disse que nos 
tempos de Samora Machel, a 
maior parte das pessoas que es-
tava no governo eram brancos, 
talvez isso aconteceu porque 
na altura havia poucos negros 
formados. Disse ainda que 
anos depois houve um processo 
sistemático de tirar os brancos 
do governo e do partido Freli-
mo, questionando os motivos 
de nunca se ter visto um bran-
co moçambicano no exército, 
nem no tempo da luta de liber-
tação nacional isso aconteceu. 

Ainda na mesma linha das 
interrogações, questionou o fac-
to do antigo secretário da Freli-
mo Filipe Paúnde, uma vez ter 

pronunciando na esfera pública 
que existiam moçambicanos 
originários e não originários.

“Para este dirigente, o mo-
çambicano originário é aque-
le que é preto, assim que sou 
mulato não sou moçambicano. 
Para piorar esta situação, é o 
facto do grupo dos G40 dizer 
que para o branco voltar para 
sua terra. Você é branco quer 
ser mais protagonista na ter-
ra dos pretos que os pretos? 
Isto foi escrito no facebook, 
em relação a quem? Aquele 
médico, ou melhor ao Hélder 
Martins. Isto é racismo. Essas 
pessoas fazem isto porque tem 
uma protecção de pessoas in-
fluentes no partido”, afirmou.

Segundo Mosca, o facto de 
ele ter origem portuguesa para 
Filipe Paúnde, isto significa 
que ele não é moçambicano. 
“Apesar de eu não ter origem 
moçambicana tenho contribuí-
do muito, comparado com ori-
ginários senhor Paunde. Se for-
mos por aquilo que ele fez, e o 
que fiz, vamos ver que fiz mui-

dionildo tamele
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Nova Democracia celebra 2º 
aniversário sob emoção não feliz

to em relação, a ele. Mesmo 
não sendo originário”, disse.

Recordou ainda aquando 
da crise do partido Frelimo em 
Dar es Salaam, onde todos os 
brancos saíram do partido, ape-
nas Hélder Martins ficou por-
que ele era médico. Outrossim, 
disse que o partido comunista 
português dizia que todos os 
brancos que estavam em Mo-
çambique não eram moçam-
bicanos apenas portugueses.

                  

A sucessão na Frelimo sempre 
teve uma lógica étnica

A nossa fonte explicou 
que a questão da sucessão no 
seio do partido Frelimo, tem 
um segmento étnico, desde 
a sua fundação, sustentando 
que essa explicação encontra 
eco na representatividade po-
lítica de grupos de populações 
de certas zonas, mas princi-
palmente tem como causa o 
acesso, aos recursos e a sua 
distribuição na perspectiva 
da representatividade aspecto 
que influencia o PR na esco-
lha dos membros do governo.

Realça que o partido Fre-
limo tenta esconder esta dis-
cussão, “mas ela existe, e se 
não existisse não se falaria 
disto, mas fala-se constante-
mente da representatividade 
como prato forte de discussão 
no seio do partido. Existem 
grupos que querem discutir 
esta questão étnica e levantam 
aspectos relacionados com os 
perfis dos candidatos, dizen-
do que não está em causa a 
sua origem, e o grupo social 
a que pertencem, mas as suas 
qualidades, mas nós sabemos 
que na Frelimo quem vai ao 

poder é o segundo homem da 
hierarquia do partido”, referiu. 

Por outro lado, disse que 
o problema da etnicidade está 
enraizado no partido Frelimo 
desde os primórdios da sua 
existência. “Veja o aconteceu 
quando foi da morte do Dr. 
Eduardo Mondlane. Quem 
devia estar no poder devia ter 
sido o Marcelino dos Santos, o 
facto de ele ser mulato não foi 
escolhido, e isto espelha tam-
bém os problemas de racismo 
dentro do país e na Frelimo”. 

“Ademais”’acrecenta, de-
pois veio Chissano que era 
número três, e depois veio 
Guebuza que era número qua-
tro, e Marcelino continuou a 
ser apenas o segundo homem 
mais forte e nunca saiu daí. 
De recordar que, com a saída 
de Guebuza da presidência do 
partido e da PR, a pessoa que 
devia ser presidente é Chi-

pande, entretanto este disse 
que não podia, então indigitou 
Nyusi que é de lá do planalto, 
de Mueda terra dos macondes. 
Esta ilustração demonstra que 
este problema existe, e por es-
tes dias, a questão da hierarquia 
do partido desapareceu com 
Nyusi, e agora já não vai apare-
cer o número dois ou cinco na 
Frelimo a ser presidente. O que 
vai aparecer com maior peso 
é de facto a questão da repre-
sentatividade a nível da etnici-
dade, apesar da existência de 
discurso de perfis que são ape-
nas para disfarçar o problema”.

De acordo com João Mos-
ca, os grupos económicos 
formam-se através da família, 
da região, e por militância na 
Frelimo, sublinhado que “eu 
sou de Tete tenho negócio em 
Tete, Eu sou de Pemba tenho 
negócio em Pemba. Eu sou de 
Gaza tenho negócio em Gaza 

Eu sou de Maputo tenho ne-
gócio em Maputo. Os colabo-
radores nestas empresas são os 
filhos, irmãos, a esposa, e colo-
co os meus bens em nome deles 
para evitar actos de corrupção. 
Outro ponto está relacionado 
com a família, região e depois 
a militância no partido Freli-
mo. Isso tudo deve estar arti-
culado pelo partido Frelimo”.

Centro não tem pessoas com 
carisma para presidência 

Num outro desenvolvimen-
to falou das vozes que falam 
das possíveis pessoas do cen-
tro que possam ser prováveis 
candidatos da Frelimo nas pró-
ximas eleições.” Vai ser difícil 
encontrar uma figura consensu-
al oriunda do centro. O centro 
foi negligenciado e secunda-
rizado, o que faz com que não 
se encontre alguém do centro 

com carisma na estrutura den-
tro da hierarquia no partido 
com peso político. As pessoas 
do centro sempre foram margi-
nalizadas apesar de um ou ou-
tros puxados para certos níveis 
de hierarquia para disfarçar a 
opinião púbica”, referenciou.

Diz que um dos grandes 
problemas das pessoas do 
centro é o facto de além de 
não terem crisma as mesmas 
pessoas dentro do partido não 
tem uma posição confortável 
em termos de hierarquia, his-
tória, e uma base social para a 
sua eleição. “Talvez haja uma 
negociação associada à com-
pra de voto por dentro dos 
militantes do partido. E to-
dos vão votar numa pessoa de 
centro por causa do dinheiro.

 

Luísa Diogo e José Pacheco não 
tem capacidade para dirigir a 

Frelimo e o país

Para o Investigador, em 
relação a Luísa Diogo e José 
Pacheco o nosso entrevistado 
disse que estas pessoas não 
podem ser eleitas porque não 
tem perfil, capacidade, influ-
ência sobretudo hierarquia na 
base social dentro do partido 
Frelimo. “Portanto mesmo 
que eu aceitasse que um deles 
tenha capacidade, mas dentro 
da Frelimo esses dois não 
tem base social, o que quer 
dizer que a maioria dos mi-
litantes não apoia essas duas 
pessoas. Só podem conse-
guir a presidência se exis-
tirem outras formas de elei-
ção, não aquela que é livre e 
transparente ou melhor aque-
la eleição directa individual e 
da consciência de cada um”.

O partido Nova Democracia 
celebra, esta sexta-feira, 4 de 
Junho, o seu segundo aniversá-
rio desde a sua criação, numa 
altura em que está a caminho do 
seu primeiro congresso marcado 
para a província de Nampula. 

De acordo com aquele parti-
do política, os dois anos são ce-
lebrados sob emoção não feliz, 
por conta do momento que o país 
enfrenta entre graves problemas 
económicos, políticos e sociais 
em que a pandemia do COVID 
19 e o terrorismo são aproveita-
dos para promover retrocessos 
pondo em causa direitos e liber-
dades afectando profundamente 
a vida de moçambicanos com 
evidências de injustiças supor-

tadas por operações de patrulha 
ideológica onde prospera a cen-
sura, inculcarão do medo e proi-
bição de manifestações cívicas. 

“São dois anos de sacrifício”, 
diz a Nova Democracia acres-
centando que acredita “que tal 
como ontem, esta luta alimenta-
-se das insuportáveis condições 
de vida de gerações inteiras, de 
todo um povo. A Nova Demo-
cracia faz ouvir a voz de milhões 
sem voz, fazendo do seu segundo 
aniversário uma jornada de refle-
xão e luta sobre os problemas com 
que os moçambicanos e o país se 
confrontam, de mobilização e 
exigência para a sua resolução, de 
afirmação do seu ideal de justiça 
social e do projecto de esperança”. 

Entretanto, a Nova Demo-
cracia diz em comunicado que 
as reflexões sobre o país vão 
prosseguir até 25 de Junho, as-
sociando a luta ao serviço do 
povo ao projecto libertador ora 
suspenso e que urge resgatar. 

“Para um regime que é tradi-
ção o bem-estar dos grandes e o 
malestar dos pequenos, porque 
para eles o povo não importa 
mais, um regime que já pri-
vatizou a soberania, nada res-
ta, senão remove-lo. Ao povo 
Moçambicano, Aos membros, 
militantes e simpatizantes Que-
remos reafirmar que é tempo de 
vencer. O tempo é de fortalecer 
a Nova Democracia, unir to-
dos os que se identificam com 
a política alternativa tendo em 
vista a ruptura com a hipoteca 
do povo, exclusão, precarieda-
de, Burguesia do estado impu-
nidade, corrupção e terrorismo, 
construindo um país de espe-
rança. um Moçambique justo e 
próspero”, lê-se no comunicado. 
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 z SERNIC sem informações do paradeiro de Ntamuhanga Cassien

Incerteza domina refugiados 
ruandeses na cidade de Maputo

Rapto do jornalista ruandês 
pode ter mão de Moçambique

 A visita do Presidente da República, Filipe Nyusi, ao 
Ruanda, 28 de Abril, foi descrita pelo Ministério de Negócios 
Estrangeiros e Cooperação como de consultas com o Presi-
dente da República ruandesa,  Paul Kagamé, relacionadas 
com o conflito na província de Cabo Delgado. O próprio PRF 
afirmou que a discussão se centrou na experiência do Ruanda 
no combate ao terrorismo e extremismo violento.

Segundo fontes 
consultadas, o 
apoio de  Paul 
Kagamé no com-
bate ao terroris-

mo em Cabo Delgado é prestado 
com significativas contrapartidas. 
Especialistas ruandeses em con-
tra inteligência militar têm vindo 
a trabalhar de forma cada vez 
mais estreita e aprofundada com 
as Forças de Defesa e Segurança 
moçambicanas na detecção e in-
terrogatório a elementos dos gru-
pos terroristas detidos em Cabo 
Delgado. Entre os detidos, há um 
número significativo de ruandeses 
e ugandeses acusados de envolvi-
mento em actividades terroristas 
no Ruanda. Depois de interroga-
dos, são geralmente entregues às 
forças ruandesas, para punição, 
que poderá incluir a pena capital.

O mais recente encontro entre 
Filipe Nyusi e Paul Kagamé ser-
viu, conforme apurado, para selar 
o acordo entre os dois Presiden-
tes para que Maputo entregasse 
não somente ruandeses presos 
em Cabo Delgado, mas também 
refugiados políticos persegui-
dos pelo Governo do seu país.

Os chamados “esquadrões 
de morte” de Paul Kagamé, ac-
tivos dentro e fora do Ruanda, 
têm estado a actuar há vários 
anos em Moçambique, onde 
existe uma numerosa comuni-
dade de refugiados ruandeses 
perseguidos pelo Governo do 
seu país. Estão registados diver-
sos casos de cidadãos ruandeses 
mortos em Maputo, suspeitando-
-se que em resultado de opera-
ções dos referidos esquadrões.

Entre as vítimas mais recen-
tes está Theogene Turatsinze , 
um antigo director do Banco de 
Desenvolvimento de Ruanda 
(RDB). À data da sua morte, era 
vice-reitor da Universidade São 
Tomás de Moçambique. O seu 
corpo foi encontrado numa praia 
de Maputo, em Outubro de 2012. 
Em Agosto de 2019, Louis Bazi-
ga, presidente da Associação da 
Diáspora Ruandesa em Moçam-
bique foi morto a tiro na Matola. 
Nos casos, nunca houve detido.

A última vítima ruandesa em 

Maputo é Cassien Ntamuhan-
ga, jornalista e antigo director da 
Amazing Grace Radio, entretanto 
fechada, que foi sentenciado a 52 
anos de prisão no seu país, acusa-
do de conspiração para activida-
des terroristas. Em 2017, fugiu da 
prisão e estava em Moçambique, 
na Ilha da Inhaca, onde exercia 
actividades comerciais de venda 
de produtos de mercearia, como 
a maioria de ruandeses refugiados 
no país. Segundo fontes de segu-
rança, no dia 23 de Maio, cerca 
das 16:00, foi orquestrado o rapto 
de Cassien Ntamuhanga por oito 
indivíduos desconhecidos, entre 
os quais um concidadão ruan-
dês, que se expressava na mesma 
língua da vítima. Cassien Nta-
muhanga é do grupo étnico tutsi, 
o mesmo de Paul Kagamé, e sem-
pre foi contra as políticas da Frente 
Patriótica Ruandesa (FPR), que é 
acusada de exterminar opositores 
e membros do grupo étnico hutu.

Cassien Ntamuhanga ma-
nifestava opinião contrária ao 
regime de Paul Kagamé, que 
contestava através de diversas 
publicações por si efectuadas 
através de plataformas na internet.

Após sofrer perseguições, 
Cassien Ntamuhanga foi preso no 
Ruanda e condenado a 52 anos de 
prisão, mas conseguiu evadir-se 
da prisão há cerca de quatro anos 
e pediu asilo em Moçambique, ao 
abrigo da lei dos Refugiados (n° 
21/91), da Convenção de Gene-
bra relativa ao estatuto de refugia-
dos e da Convenção da Organiza-
ção da Unidade Africana (1969).

Cassien Ntamuhanga fa-
zia parte de um grupo de três 
activistas, dois dos quais desa-
parecidos misteriosamente no 
Ruanda há mais de sete anos, 
juntamente com Niyomugabo 
Gerard e Kizito Mihigo, que fo-
ram silenciados em operações 
justificadas com acusações de 
conspiração contra o Governo.

Entretanto, em meios de in-
formações afectos ao regime de 
Paul Kagamé, circula a versão 
de que Cassien Ntamuhanga foi 
condenado por conspiração para 
prática de actividades terroristas, 
através de fabrico de dispositi-

O presidente da Associação dos Refugiados Ruandeses ( 
ARR) Cléofas Habiyaremy olha com preocupação o reatar 
dos sequestros daquele grupo de refugiados  que até alguns 
meses viviam  uma relativa acalmia. Habiyeremy explicou 
que parte dos refugiados que pede asilo a Moçambique vive 
á luz da lei e não encontra uma explicação clara que motivou 
a brigada do SERNIC a sequestrar o refugiado Ntamuhanga 
Cassien que se dedicava ao comércio na Ilha da Inhaca parte 
Este da cidade de Maputo.

Estamos a viver 
na incerteza 
porque todo ci-
dadão que pede 
asilo num outro 

país é porque há uma razão para 
tal decisão. Cléofas Habiyaremy 
diz que sua estada em Moçam-
bique tem que ver com facto de 
o seu país, muito embora assista 

o calar das armas, a reconcilia-
ção não está sendo cumprida, 
e um dos exemplos é a conti-
nua perseguição dos refugiados.

Cléofas Habiyeremy ques-
tiona a razão das perseguições 
não pararem sendo que o grupo 
leva uma vida normal no país 
de acolhimento. A situação é tão 
grave que coloca em pânico os 

refugiados ruandeses que dizem 
ser estranhas as motivações que 
levaram o comerciante e refu-
giado Ntamuhanga Cassien a ser 
levado por oficiais que se dizem 
ser do SERNIC no mês de Maio. 

“Foi capturado, contudo não 
sabemos em que condição está, 
que crime praticara para que o 
levasse a detenção”. Entendem 
que todo individuo que é deti-
do independente de ser ou não 
refugiado tem direito a um jul-
gamento e para este caso “não 
temos nenhuma informação 
sobre a sua localização apesar 
de todas diligências terem sido 
encetadas para sua localização”.

Enquanto os refugiados 
não sabem sobre o paradeiro 
do membro Cassien, alguns ór-
gãos de comunicação de Ru-

elton da Graça

vos explosivos improvisados, a 
serem colocados em locais pú-
blicos, o que nunca foi provado.

Os oito indivíduos que leva-
ram a cabo o sequestro de Cassien 
Ntamuhanga fizeram-se passar 
por clientes das suas operações 
comerciais. A vítima desconfiou 
e contactou a Associação dos 
Ruandeses Refugiados em Mo-
çambique (ARRM), constituída 
desde o ano de 2010, actualmente 
presidida por Cléophas Habriya-
remye para relatar o facto. Con-
tudo, a vítima foi capturada sem 
que tivesse tido oportunidade de 
se defender, e muito menos to-
mou conhecimento dos motivos 

pelos quais estava a ser seques-
trado e para onde era levado.

Segundo apurado, a ARRM 
encetou diligências no sentido 
de obter mais informações so-
bre o visado, porém sem suces-
so. Desconhece-se o paradeiro 
de Cassien Ntamuhanga até a 
presente data, receando-se que 
tenha sido levado pelos “esqua-
drões de morte” de Paul Kagamé.

Sem sucesso, a ARRM tentou 
obter uma audiência com Filipe 
Nyusi, na qual pretendia manifes-
tar inquietação com a segurança 
dos demais cidadãos de naciona-
lidade Ruandesa refugiados em 
Moçambique, que não coadunam 

com as acções clandestinas perpe-
tradas pelas forças ruandesas nos 
países. Entre a comunidade, tem 
vindo a acentuar-se a convicção de 
que está em curso uma campanha 
em território moçambicano para 
silenciar os opositores ruandeses.

Operação das secretas 
Ruandesas em Moçambique

A 05 de Maio de 2018, o 
nosso semanário publicou um 
artigo que mostrava a teia das 
acções criminosas das secre-
tas ruandesas em Moçambique. 
Esta operação é levada a cabo 
pelos Serviços Secretos do Ru-
anda (NISS), National Intelli-
gence Security and Service e o 
seu braço armado, Departamen-
to de Inteligência Militar (DMI) 
cujos seus homens estão disfar-
çados de agentes comerciais.

Na altura, o então embaixa-
dor do Ruanda acreditado em 
Maputo, Victor Karega, negou a 
existência de células de secretas. 
O embaixador alega que os indi-
víduos em causa são apenas cida-
dãos civis que estão no nosso país 
a desenvolver actividades comer-
ciais e, por via disso, outros cida-
dãos daquele país africano con-
sidera-nos agentes da “secreta”.
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anda anunciavam a sua cap-
tura e posterior extradição ao 
país o que levanta suspeições 
no seio daquele grupo social.

“Como é que os jornais de 
Ruanda tomaram conhecimento 
da detenção do Cassien?” questio-
nam desconfiando que a ordem de 
detenção tenha vindo do Ruanda.

Secretas desgraçavam bancos 
sob estatuto de refugiados 

Revocat Karemandjiwe é 
refugiado há 25 anos e descre-
ve o cenário do seu grupo como 
sendo triste, tendo em conta que 
nos dias que correm, ser refugia-
do ido de Ruanda tornou-se um 
problema, porque os refugiados 
são raptados e mortos no país 
onde se encontram asilados.

“Se estamos refugiados é 
por não reunirmos forças para 
lutar contra o nosso governo. 
Porquê, eles continuam nos 
perseguindo?” questiona Re-
vocat apontando que o governo 
do Ruanda já eliminou vários 
indivíduos que se refugiaram 
noutros quadrantes do mundo.

Ainda na mesma senda re-
lembra que houve tempos em 
que os refugiados ruandeses 
dispunham de facilidades ao 
acesso ao crédito bancário nos 
bancos comerciais. No entanto, 

apercebendo-se das facilidades 
que os mesmos tinham para so-
brevivência no país, o governo 
de Kagame iniciou com o pro-
cesso de envio de agentes da 
secreta, que por sua vez se fa-
ziam passar por refugiados para 
conseguirem aceder ao crédito. 
Porém tal situação culminou 
em burlas porque sempre que 
lhes fosse atribuído o crédito, 
estes desapareciam, o que levou 
com que os bancos decidissem 
pelo bloqueio de financiamen-
to aos refugiados ruandeses.

“Isso foi recorrente e alguns 
estabelecimentos comerciais 
foram lesados por esse grupo. 
Às vezes invadiam residências 
como se pretendessem roubar, 
e propositadamente deixavam 
cair o cartão de refugiado tudo 
para levar a polícia a concluir 
que os refugiados entram no 
país com objectivos de cometer 
crimes” disse a fonte, sugerin-
do ser urgente a intervenção do 
governo de Moçambique para 
a protecção desse grupo social.

Por último, o refugiado Alex 
entende que desde o dia 23 do 
mês de Maio, os membros da 
agremiação vivem em situação 
de medo, porque não sabem 
quem será o próximo. “O facto 
de nos asilarmos em Moçambi-
que sob condição de refugiado 

é porque houve uma razão que 
nos conduziu para tal”, expli-
cou Alex argumentando que 
sua estadia e de outros mem-
bros não tem objectivos crimi-
nais, mas sim de viver em paz.

“Abandonamos o nosso país 

porque havia uma ameaça à nos-
sa integridade. Há reconciliação 
sim, na prática continuamos a 
assistir aos que discordam com o 
regime do nosso país a serem de-
tidos de forma arbitrária e mor-
tos em alguns casos” finalizou

SERNIC desconhece supostos 
agentes

Entretanto, o porta-voz do ser-
viço nacional de investigação cri-
minal ao nível da cidade de Mapu-

to desconhece os supostos agentes 
que tenham sequestrado o refu-
giado Cassien na Ilha da Inhaca.

“Vimos as notícias sobre o 
desaparecimento desse cidadão. 
Contudo não temos informação 
sobre esse caso”, disse a fonte, 
acrescentando que a SERNIC 
dispõe de competência para ouvir 
os cidadãos em qualquer jurisdi-
ção que compreende a cidade de 
Maputo. “Mas, essa acção deve 
ser feita mediante a apresentação 
de uma credencial”. -sentenciou.
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A r e l i g i ã o  n o 
Mundo é tão 
antiga quanto o 
próprio Homem, 
e s t a n d o  a 

religiosidade profundamente 
enraizada no instinto humano.

Houve e ainda há gente que, 
influenciada pela chamada ciência 
moderna e pelo materialismo, 
dizia e diz que a religião é algo 
antiquado, e ser religioso é 
sinónimo de atraso. E até havia 
os que diziam que a religião é o 
ópio das massas e que tinha os 
dias contados. Contudo, hoje a 
popula¬ção mundial é bastante 
instruída, mais rica, e gozando 
de um grau de liberdade política 
que nunca antes na sua história 
antes havia gozado. Na base disso, 
poder-se-ia pensar que as pessoas 
se tornariam menos religiosas, 
mas pelo contrário, estamos em 
presença de um aumento de adeptos 
à religião em todo o Mundo.

Não obstante todo esse avanço 
científico, todo o bem-estar e 
conforto material, por que razão 
as pessoas ainda buscam refúgio 
na religião? A resposta é clara! Os 
“ismos” inventados pelos Humanos 
falharam completamente, pois 
não conseguiram proporcionar 
respostas adequadas a tudo o 
que eles não compreendem. 
Não conseguem proporcionar 
conforto face às aflições 
terrestres e extra-terrestres, e 
não nos explicam as causas e 
objectivos da nossa existência.

As grandes religiões vêem o 
número de fiéis a aumentar de 
forma mais rápida que o aumento 
da população mundial. Por todo 
o lado vemos templos, igrejas 
e mesquitas sendo erguidas 
para atender às necessidades 
espirituais crescentes dos seus fiéis.

Tudo isso revela que nenhuma 

força na Terra pode erradicar 
a religião, e o grande exemplo 
disso são os chamados ex-países 
comunistas, onde a laicidade 
tinha sido imposta pela força. 
Após a derrocada do comunismo 
a religião fez-se presente de forma 
impetuosa, e muitos dos que um 
pouco por todo lado, durante a vida 
se diziam agnósticos ou ateus, à 
beira da morte já eram religiosos.

Uma das razões que levava 
os laicos a rejeitarem a religião, 
abraçando o ateísmo, residia 
no facto de se basearem apenas 
nos seus conhecimentos e na 
sua razão intelectual. Todavia, 
o intelecto equivoca-nos, pois 
não nos proporciona respostas 
a  todas  as  questões  que 
passam pelas nossas mentes.

Por exemplo, o que é bom e 
o que é mau? Estas perguntas 
exigem conhecimentos para além 
do conhecimento adquirido a 
partir do nosso senso. Como 
resultado, e porque a forma de 
pensar varia de pessoa para pessoa, 
os filósofos nunca conseguiram 
ser unânimes naquilo que é o 
objectivo da vida, se é alegria, se 
é sobrevivência, se é prazer, se é 
amor, se é auto-realização, etc., etc.?

Para além disso, nesses 
assuntos é impossível para nós, 
separarmos o nosso raciocínio, 
dos  nossos  sent imentos . 

Hoje o problema do Ocidente 
reside no facto de ter aceite 
o instrumento errado para 
desenvolver o seu compasso 
moral. Provavelmente a maioria 
da sua população é avessa ao 
homossexualismo e sabe que 
este é um acto abominável, mas 
mesmo assim, nos dias que correm, 
os casamentos homossexuais 
tornaram-se legais no Ocidente. 
Reve la - se  uma  abso lu ta 
incapacidade de estancar o avanço 

impetuoso desse mal. Porquê? 
Porque eles não conseguem 
argumentar sobre esse mal na 
base da simples razão. É muito 
mais fácil desenvolver campanhas 
contra o consumo do tabaco em 
locais públicos do que contra as 
piores formas de imoralidade. Tal 
é o resultado quando o intelecto se 
torna árbitro aceite para o bem e 
para o mal. O mesmo aplica-se ao 
incesto. Qual seria a razão lógica 
para proibi-lo? Porquê dar em 
casamento a nossa filha ou irmã 
mais bonita e mais compatível e 
depois nos casarmos com uma 
pessoa estranha que não é tão 
bonita quanto a nossa filha ou irmã?

Decerto que a Humanidade 
necessita de uma ferramenta 
superior, que possa determinar 
os valores e os objectivos 
da vida. E é esse o papel 
desempenhado pela religião.

Por isso, as religiões estão a 
ganhar campo. Esta é, em geral, a 
situação das religiões. Porém, há 
alguns anos o Vaticano emitiu um 
comunicado dando conta que, pela 
primeira vez na História, o número 
de muçulmanos ultrapassou o dos 
católicos romanos no Mundo. 
De facto, o Isslam é uma religião 
simples, razoável e praticável, e 
livre do monopólio das autoridades 
religiosas. É um código de vida 
para o desenvolvimento social, 
moral e espiritual da Humanidade. 
Ensina a mais pura forma de 
monoteísmo e considera o 
politeísmo um pecado imperdoável.

Apesar de ser considerada a 
mais jovem religião de entre todas 
as religiões reveladas, na verdade 
não é uma nova religião, mas 
sim uma continuação da primeira 
religião de Deus revelada ao 
Homem, purificada de todas as 
adulterações humanas, e restaurada 
para a sua pureza original.

Assim como dizia o então líder 
chinês Mao Tsé Tung “Não se pode 
tapar o Sol com a peneira”,  apesar 
das perseguições movidas contra 
o Isslam sob as mais diversas 
formas incluindo a caricaturização 
do seu Guia -  o Profeta 
Muhammad (S.A.W.) - o Isslam 
continua a crescer, a progredir, 
portanto, em franca expansão.

Todavia, isso não deve ser 
motivo de preocupação, nem 
tão pouco se deve encarar essa 
expansão como uma ameaça às 
outras religiões, pois as implicações 
desse aumento são benéficas para 
todos. Este aumento do número de 
muçulmanos pode eventualmente 
concorrer para a redução dos 
níveis de infecção pelo HIV-Sida 
no Mundo, pois está provado que 
em zonas predominantemente 
isslâmicas, tanto em Moçambique 
como no Mundo em geral, a 
prevalência de casos de Sida é 
menor. Pode igualmente concorrer 
para a redução do número de 
alcoólatras, pois o alcoolismo 
tornou-se num grande problema 
social nos mais diversos quadrantes 
do Mundo. Por exemplo, nos 
E.U.A. existem acima de uma 
dezena de milhões de alcoólatras, 
dos quais cerca de 5 milhões são 
consumidores inveterados de 
bebidas pesadas, as chamadas 
bebidas secas. Na Rússia existem 
cerca de 3 milhões de alcoólatras, 
de entre os quais quase 1 milhão 
se entrega ao consumo diário de 
álcool. Só neste país, têm estado 
a morrer aproximadamente 
100.000 cidadãos devido 
a  d o e n ç a s  d e c o r r e n t e s 
d o  c o n s u m o  d e  á l c o o l .

Todas as chamadas nações 
civilizadas têm excedentes 
de  mulheres  ( so l t e i r a s ) . 
Por exemplo, a Europa tem 
para cima de 16 milhões; os 

E.U.A. cerca de 8 milhões (só 
a cidade de Nova York tem 
mais de 1 milhão de mulheres 
cima do número de homens).

Numa sociedade isslâmica 
onde a poligamia está instituída e 
devidamente regulada, aliás uma 
forma religiosamente correcta de 
proporcionar à mulher solteira 
ou viúva (excedentes) um nome, 
um tecto e dignidade, o número 
de mulheres desprotegidas 
é  b a s t a n t e  r e d u z i d o . 

O aumento do número de 
muçulmanos pode também 
concorrer para a redução e 
eventualmente a erradicação 
da sodomia e do lesbianismo, e 
consequentemente do aberrante 
“casamento  en t re  gays” .

Os chamados jogos de azar, 
a superstição e a idolatria 
também se podem erradicar.

Não quero de alguma forma 
com isto dizer que todos os 
muçulmanos são santos e rectos. 
Não! No seu seio existem 
alguns, que devido à fraqueza 
da sua fé, e levados pela onda do 
modernismo e consumismo, são 
traficantes, bêbados, adúlteros, 
batoteiros, corruptos, etc. 
Mas são uma minoria, pois a 
grande maioria é praticante e 
cumpridora das leis isslâmicas 
que proíbem esses actos tão 
imorais quanto abomináveis.

Es tas  são  a lgumas  das 
contribuições que o Isslam 
pode oferecer à sociedade. 
As religiões devem trabalhar 
con jun tamente ,  de  mãos 
dadas, no sentido de resolver 
os múltiplos problemas que a 
sociedade enfrenta, pois elas 
constituem a última esperança 
dos povos. E sem dúvidas que 
cada uma tem algo para dar.    

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 Que implicaçõs pelo aumento?

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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O vigente Regulamento de 
Transporte em Automóveis

Quando se decide 
actualizar uma 
d e t e r m i n a d a 
l e g i s l a ç ã o 
é  p o r q u e  s e 

entendeu que ela tem lacunas, 
apresenta erros ou está a ficar 
ultrapassada por não contemplar 
ou acompanhar a evolução que se 
operou no respectivo mercado ou 
actividade. Na verdade, o anterior 
Regulamento de Transporte em 
Automóveis (RTA), é de Maio 
de 2009, e o actual foi publicado 
em 10 de Maio de 2019, Decreto 
35/2019, portanto, passados 
dez anos. A prova de que o 
anterior regulamento já estava 
desactualizado em muitos aspectos, 
pode ser encontrada no preâmbulo 
ou introdução deste Decreto que diz 
o seguinte: “Havendo a necessidade 
de simplificar os procedimentos 
de licenciamento e promover a 
competitividade na actividade de 
transporte rodoviário de modo a 
garantir segurança e conforto na 
mobilidade de pessoas e bens, urge 
rever o Regulamento de Transporte 
em Veículos Automóveis publicado 
em 29/05/2009”. Porém, quando 
comparamos o novo RTA com 
o anterior, constatamos que 
são tão poucas as alterações 
que consubstanciam aspectos 
relacionados com a simplificação 
de procedimentos de licenciamento 
e de promoção da competitividade 
no transporte rodoviário, como 
se alega no preâmbulo do já 
mencionado Decreto, acabado 
de ser citado. Por outro lado, 
estamos também a encontrar muitas 
dificuldades em descortinar que 
aspectos este novo regulamento 
introduziu que estejam agora a 
garantir mais segurança e conforto 

na mobilidade de pessoas e bens. 
Por exemplo, a forma como os 
passageiros são transportados 
com gente apinhada sem respeito 
pelas lotações estabelecidas, 
sujeitando-se aos odores corporais 
insuportáveis, à possibilidade de 
ser contagiado pela pandemia 
da Covid-19 e o incumprimento 
de horários, tem proporcionado 
u m  g r a n d e  d e s c o n f o r t o . 
Nalgumas situações, a segurança 
no transporte, de certa forma, 
também foi reduzida. Por exemplo, 
já deixou de ser obrigatório o 
transporte público estar equipado 
com um acessório de segurança 
que é designado por “tacógrafo”, 
uma vez que, em alternativa, pode 
usar-se um livro de controlo de 
tempos de condução. Porém, o 
livro de controlo de tempos de 
condução não substitui na íntegra 
o tacógrafo, este que vai passar a 
ser preterido, uma vez que nele 
não é fácil fazer alterações ou 
viciações de dados registados para 
ludibriar a fiscalização. Também, 
o referido livro de controlo de 
tempo de condução, não vai 
controlar excessos praticados 
de velocidades, quilometragem 
percorrida, descansos durante 
o período de condução, entre 
outros aspectos que o tacógrafo 
regista com precisão. Sabemos 
que a decisão de anular ou alterar a 
obrigatoriedade de uso de tacógrafo 
foi intencional para acomodar e 
satisfazer as reivindicações e a 
forte pressão ao Governo por parte 
dos proprietários e associações 
dos transportadores rodoviários. 
Desta forma, o Governo procurou 
também, por esta via, eliminar a 
má impressão que tinha causado 
ao decretar no anterior RTA a 

obrigatoriedade de uso de 
tacógrafo, mas que, numa espécie 
de desafio, nenhum transportador 
respeitava. No que se refere ao 
conforto na mobilidade das pessoas 
que este novo Regulamento alega 
que veio proporcionar, poucas 
situações conseguimos vislumbrar, 
conforme foi referido neste escrito. 
Em nossa opinião, o texto da 
introdução do Decreto 35/2019 
apresenta um bonito floreado 
de intenções e inovações que 
não é correspondido quando 
comparado com os conteúdos 
do respectivo Regulamento. 

Quando se estava a preparar no 
ano 2018 a actualização do RTA 
(Regulamento de Transporte em 
Automóveis), sugerimos à entidade 
legisladora que nos fosse enviado 
o ante-projecto do respectivo 
Decreto, a fim de o analisarmos 
para poder dar contribuições de 
modo a melhorá-lo. Esta proposta 
não foi acolhida e só voltamos a 
ter conhecimento do Regulamento 
em causa quando foi publicado o 
Decreto 35/2019 em Maio de 2019 
no Boletim da República, uma 
vez que nem tivemos a sorte ou 
privilégio de sermos convidados 
aquando da divulgação do mesmo.

O RTA é uma legislação que é 
utilizada diariamente nas escolas 
de condução e os seus conteúdos 
são transmitidos aos nossos alunos 
que se candidatam a tirar uma carta 
de condução de Serviços Públicos. 
Como tal, este regulamento é 
um instrumento de trabalho com 
que lidamos todos os dias, o que 
nos confere um conhecimento 
profundo da sua matéria, razão 
pela qual estamos em condições 
de dar subsídios muito válidos 
quer na sua estrutura, quer nos seus 

conteúdos. Uma das razões que 
nos leva a ter um conhecimento 
pormenorizado do RTA, tem a ver 
com a dificuldade de os alunos 
entenderem a lei tal como ela 
está publicada no Boletim da 
República, onde os mesmos temas 
foram dispersados em diferentes 
capítulos e artigos, o que torna 
muito difícil para os alunos fazerem 
a sua aprendizagem. Até mesmo os 
juristas quando têm de consultar este 
Decreto encontram dificuldades 
em examinar esta legislação 
para buscar conhecimentos ou 
respostas às suas pretensões, 
pela forma como as regras e os 
assuntos são apresentados. Por esta 
razão, como formadores, fomos 
obrigados a estudar em pormenor 
o Decreto, para depois elaborar 
um manual, apresentando os seus 
conteúdos com uma estrutura mais 
simplificada e pedagógica de modo 
a facilitar quer o ensino e quer a 
aprendizagem. É neste exercício que 
somos obrigados a fazer de elaborar 
o manual e de procurar apresentar 
a lei de forma mais simplificada, 
que nos permite adquirir um 
bom domínio desta e de outras 
legislações rodoviárias. É também 
na preparação para a elaboração dos 
manuais que conseguimos detetar 
os erros, as incongruências, as 
contradições e as lacunas que certas 
legislações rodoviárias apresentam.

Um dos aspectos que nos deixou 
intrigados tem a ver com o facto 
de terem decidido substituir a 
designação do RTA (Regulamento 
de Transporte em Automóveis) por 
RTAR (Regulamento de Transporte 
em Automóveis e Reboques), 
quando em todo o Regulamento, 
sobre reboques, só se diz o seguinte: 
“Os reboques e semi-reboques 

devem também ostentar os 
distintivos do transportador na parte 
traseira e o endereço e contactos 
na parte lateral” (Artº 66 nº 3). Em 
nossa opinião, este Regulamento 
devia sim contemplar os motociclos 
(quer os triciclos, quer os de 
duas rodas), transporte público 
mais popularizado em Nampula e 
Nacala, que vem sendo autorizado 
na mobilidade de pessoas, mas 
que este regulamento ignora. 
As bicicletas são também outro 
meio de transporte de passageiros 
e cargas, sendo contratadas e 
remuneradas para desempenhar 
serviço de transporte de pessos, 
principalmente na Província de 
Zambézia. Parece-nos haver falta 
de determinação ou de audácia para 
regimentar este tipo de transporte 
público. Não se devia continuar 
a ignorar um transporte que está 
prestando serviços muito úteis 
aos cidadãos do nosso País, uma 
vez que até o próprio Governo 
reconhece. Por exemplo, por 
consequência da pandemia de 
Coronavírus, o Ministério da 
Saúde até disseminou regras e 
cuidados a serem respeitados 
quando nos motociclos e bicicletas 
se transportam passageiros.

Para finalizarmos este tema do 
RTA importa realçar um aspecto 
incompreensível, porque não faz 
nenhum sentido, e que gostaríamos 
que quem de direito pudesse dar 
explicações, que têm a ver com o 
facto de as escolas de condução 
terem passado a ministrar aulas 
com base no Decreto 35/2019, 
assim que foi publicado, mas as 
perguntas de exame continuam 
a ser as do RTA de 2009.  

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Acabo de receber a 
Revista LEME, 
de Maio de 2021 
do Ministério 
dos “Transtornos 

e Complicações” e chamou-
me a atenção a nova rubrica 
“Retrospectiva”, “Ver, ouvir, viver, 
aprender e partilhar”, do Dr. Isaías de 
Abreu Muhate, que foi vice-ministro 
dos Transportes e Comunicações 
(uma espécie do Museu do MTC).

Foi isto que nos moveu, com 
o Pedro, no Nautilus, na passada 
Quarta-feira, 2.6.2021, de desviar o 
tema que nos propunhamos analisar, 
sobre os “Ecos do Comité Central 
da FRELIMO”, já que no último 
Domingo à guisa de comentário -  
diria numa autêntica  provocação ali 
no Café Abfc,  ao Eng.º   João Ferreira 
e ao Dr. Joaquim de Carvalho, esses 
embondeiros da FRELIMO desde os 
tempos da Luta Armada de Libertação 
Nacional: “que na minha opinião, até 
ao XII Congresso a procissão irá 
ao adro, porque as eleições vão ser 
desde as Células até ao Congresso”. 

Por isso, o Pedro ao ver 
o  L E M E ,  p r o v o c a - m e :

- “Então, oh Rodolfo, se 
José Luís Cabaço, ministro dos 
Transportes e Comunicações não 
lhe desse o “castigo”, de deixar 
de ser Chefe da Estação Central 
de Correios de Maputo (1977), 
nomeando-te, Director Regional Sul 
dos Correios e Telecomunicações 
(Inhambane e Gaza), com sede 
em Inhambane, com “esta maka” 
do IGEPE, que propuseram ao 
Conselho de Ministro através do 
ministro dos “Dinheiros” a “morte 
dos Correios de Moçambique”, tu 
estarias desempregado?...” – diz 
o Pedro à queima roupa, quando 
a garçonete estava a servir-nos.

-A notícia caiu como uma bomba, 
mas a verdade verdadinha – peço ao 
Editor para manter, mas é um facto: 
Correios de Moçambique “morreu”…

- “E tu não dizes nada?”
- Parafraseando Isaías Muhate 

que diz na série de artigos no 
LEME ele diz: “Ver, ouvir, viver, 
aprender e partilhar”, eu digo: “Ver, 
ouvir e aprender, mas não calar”.

- “Então qual é a tua?”
-Não há fórum onde podemos 

explicar estas coisas, já viu que o 
Jornal “O País” e a STV há tempos, 
quando o ex-ministro dos Transportes 
e Comunicações, Eng.º Paulo 
Zucula foi esclarecer no Tribunal a 

maka dos vencimentos no IACM 
(Instituto de Aviação Civil), onde 
fui Administrador com Conceita 
Sortane, Heitor Vasco (esse ícone da 
Aviação Civil, já falecido) e Teresa 
Jeremias, o repórter disse que eu era 
funcionário do Partido FRELIMO. 
Só faltava ir ao Secretário-Geral 
Eliseu Machava exigir o “taco”, com 
retroatividade. Não sabe o jornal 
ou a STV que faço a FRELIMO 
como membro e colaboro em vários 
Comités. Faltou o princípio básico 
do repórter (consultar os visados). 
Ia reclamar aonde se “matamos” 
o Ministério de Informação?”…

- “Tens razão, pois desde que 
regressaste do Exército e o teu 
“Diário de Moçambique” estava 
vendido ao Jorge Jardim, que 
“matou”, mantendo o “Notícias 
da Beira”, onde esteve Fernando 
Veloso, do “Canal de Moçambique”. 
Esse Jorge Jardim que não queria a 
Independência de Moçambique…”

-Foi quando o Monsenhor Martins, 
foi corrido pela PIDE para Portugal 
e, consequentemente, “mataram” o 
DM (Diário de Moçambique” e só 
viria a ser “ressuscitado” por José 
Luís Cabaço, quando Samora Machel 
lhe cessou a paste dos Transportes 
e Comunicações, nomeando-lhe 
Ministro de Informação, criando 
também o hebdomadário DOMINGO.

- “O que dizes sobre a morte 
dos Correios de Moçambique”?

-Apenas dizer que muitos ministros 
(incluindo o então ministro dos 
Correios, Telecomunicações e Aviação 
Civil) e mais tarde vice-ministro dos 
Transportes e Comunicações, Eng.º 
Rui Gomes Lousã: “nunca ligaram 
os Correios de Moçambique”. Tomaz 
Salomão e Armando Guebuza, 
fizeram algo. Porquê? A Área das 
Telecomunicações é nela que se presta 
atenção, pois vai à velocidade da luz…

- “Estás  com isso tudo 
bem afinadinho e mais?” – diz 
o Pedro quando pagou a nossa 
conta do café, neste Maputo 
que foi fustigado com chuva e 
granizo, no “Dia da Criança” …” 

A maka que recordamos a não 
nos deixa calar à Empesa que tem 
a tarefa de “matar” os Correios 
de Moçambique e ao Governo 
do Presidente da República: é: 
Moçambique vai deixar de ser da 
UPU (União Postal Universal)?

- “Eu não entendo, e não 
me vinha pela cabeça!” 

-Quem vai tratar dos “direitos 

de tráfego” se quem tratar da 
“correspondência” agora, são os 
Correios de Moçambique e, se 
quem alienar não quiser aceitar 
as cartas, postais e encomendas 
vindas da França para Afungi?

- “E agora? “– questiona o Pedro.
-Moçambique é um País filiado 

nas NU (Nações Unidas) e faz parte 
da UPU (União Postal Universal), 
por isso não pode não aceitar que 
os franceses que têm interesse em 
AFUGI (Cabo Delgado) não possam 
enviar as suas fotos de lá para cá ou 
pequenas lembranças ou encomendas 

via postal. Demos exemplo da 
França poderia ser África do Sul ou 
outro País.Se entregas o “negócio” 
a uma espécie de “Portador” 
que diariamente leva as cartas e 
encomendas (correspondência) 
para lugares que lhe dão lucro, 
ele não vai “fechar malas” para 
capitais provinciais. Esse serviço 
o Governo de Moçambique tem 
de garantir: Moçambique assinou 
Convenções Internacionais que não 
pode deixar de respeitar (honrar).

Não caberá ao IGEPE a 
tarefa exclusiva de vender os 

edifícios e o seu rico património.
Não repitamos fechar a CIFEL 

que fabricava vagões para irmos 
comprar lá fora e nem tão pouco 
fechar as fábricas de castanhas 
de cajú e no Sul para exportá-
lo para Índia a bruto (para dar 
empregos lá) e “criar confusão” cá 
de legião de desempregados nos 
Chamanculos ou Nhlamankulo.

C u i d a d o  c o m  a l g u n s 
“ C o n s u l t o r e s ” .  A í  o s 
machuabos dizem: “Camarão 
que dorme…a onda leva”.

Dá para voltar ao assunto?
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Editorial
Quando as flores 

murcham!

dougLas madjiLa

Labirinto: um labirinto é um local constituído por 
ruas e encruzilhadas, intencionalmente comple-
xas, que enganam e dificultam encontrar a saída. 
Labirinto se refere a uma confusão onde vários 
caminhos, ideias, possibilidades são apresen-

tados, mas sem mostrar claramente uma solução ou saída.

Desde o primeiro ataque terrorista em Outubro de 2017, 
na província de Cabo  Delgado, Moçambique, entrou sem 
intenção em um enorme labirinto, mas tem muita dificuldade 
em encontrar a saída e não sabemos quando a encontrará, 
pois a cada dia a situação fica mais confusa, com caminhos 
diferentes que confundimos e temos dificuldade em tomar 
decisões adequadas, dentro da necessária transparência, 
determinação e eficiência, que nos levem claramente ao 
caminho que indicará a saída e nos libertaremos daquele 
labirinto que temos arrastado e vivido há quase quatro anos. 

Passados dois anos, em 2019, os malfeitores, que assim 
os chamavam, finalmente se voltaram para o que realmente 
eram, terroristas, em um ato de realidade política e social, 
uma vez que chamá-los de malfeitores não reflectia a reali-
dade, como foi comprovado a nível nacional e internacional.

 Nestes últimos anos, os ataques terroristas aumentaram 
significativamente e há poucos meses atacaram, entraram 
e instalaram-se na vila de Mocímboa da Praia, onde conti-
nuam os terroristas a controlar a vila, o porto e o aeroporto, 
sem que as forças de segurança e defesa conseguiram re-
cuperar a cidade até agora, ou seja, ainda não conseguimos 
encontrar o caminho que nos leva à saída deste labirinto.

No início deste ano, a situação agravou-se drasticamente com 
o atentado à localidade de Palma, que provocou a paralisação 
total dos trabalhos de exploração do gás, que estavam a ser exe-
cutadas pela empresa Total, na vizinha localidade de Afungi, 
com a saída de todos os colaboradores, nacionais e estrangeiros 
e não se sabe quando poderão regressar e retomar a atividade.

Estivemos no labirinto por muito tempo, e continuamos, 
mas não podemos esquecer os três mil mortos durante os 
todos estes anos de guerra contra o terrorismo e não po-
demos esquecer os 800.000 cidadãos, famílias inteiras, 
que tiveram que abandonar suas casa-se se refugiar em 
outros lugares mais seguros, vivendo em condições precá-
rias, a quem devemos dedicar mais atenção e mais ajuda.

Os caminhos deste labirinto nos confundem e parece 
que temos enormes dificuldades para encontrar o rumo 
correcto, o tempo passa e continuamos sem pensar com 
determinação em que caminho devemos tomar, temos mui-
tas dúvidas e não sabemos explicá-las com transparência, 
também precisamos sair deste labirinto e dar os passos 
necessários e concretos para pensar em Moçambique e 
em toda a sociedade e não em outras questões e interesses 
alheios ao bem comum, de todos os cidadãos e do nosso país.

Labirinto 
Cabo Delgado

O mundo celebrou terça-feira última o Dia Internacional 
da Criança sem grandes alaridos, e dentro de esforços no 
processo de erradicação da pandemia da Covid-19.  Al-
guém dizia e com muita substância que hoje o mundo não 
é mais o mesmo desde que foi declarada em Março de 

2020 a existência da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da 
Saúde, onde a maioria dos Estados não leva ainda uma vida normal, em 
virtude da pandemia, o que tem afectado milhões de crianças, sob vários 
aspectos.  Os Estados -membros da ONU reconheceram em convenções 
direitos de todas as crianças ao afecto, amor, à compreensão, alimentação 
adequada, aos cuidados médicos e à educação gratuita, independentemente 
da raça, cor, religião e condição social. A pandemia da Covid-19 causou 
inúmeros e graves problemas de ordem económica e social em todo o 
mundo, os quais se repercutem na vida das crianças, cujas famílias não 
estão em muitos pontos do globo em condições, nas actuais circunstân-
cias, de garantir com eficácia todos os seus direitos, constantes de nor-
mas de Direito Internacional e de ordenamentos jurídicos dos Estados.

A situação dos deslocados de guerra em Cabo Delgado é outro dos males de 
que enferma a criança moçambicana, onde o horizonte é uma miragem nubla-
da sem grandes alcances. Em verdade, em Cabo Delgado nos campos de re-
fugiados as crianças não sonham ou quando sonham acordam sobressaltadas 
por fantasmas da guerra e da fome infernizando a certeza sobre o seu futuro.

A protecção da criança em Moçambique nas suas diferentes dimensões, 
é uma prioridade do Estado, que criou instituições para especificamen-
te tratar dos problemas dela, não permitindo que os menores sejam, 
por exemplo, vítimas de exploração, opressão ou exercício abusivo de 
autoridade, que ponham em causa o seu desenvolvimento harmonioso.   

Por outro lado existem outros fenómenos tais como a criança da rua e a 
criança na rua, factos que tem merecido das autoridades competentes os 
devidos estudos de forma a encontrar enquadramento para os petizes. Há 
passos nesse  sentido inverso da questão, mas muito ainda há por executar. 

É verdade que há ainda muito por se fazer para que a protecção da 
criança no país seja ampla e totalmente eficaz, havendo entretanto esfor-
ços das autoridades competentes que vão no sentido de se evitar que os 
menores sejam vítimas de práticas que possam até mesmo pôr em perigo 
as suas vidas. O importante é que não se deixe de trabalhar incessante-
mente em prol do bem-estar das crianças, devendo-se adoptar políticas 
públicas que assegurem, particularmente, a protecção de menores que 
se encontram fora do seio familiar, por razões diversas. Apesar de tudo 
e demais, a criança merece o seu conforto. As flores com muito bem 
simboliza o marechal Machel não murcham. A rega somos todos nós!

| opinião |

dougLas madjiLa
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Governadora do Niassa inaugura bloco sanitária 
inclusivo adaptado a higiene menstrual em Malica

A Governadora de Provín-
cia do Niassa, Elina Judite Mas-
sengele, inaugurou na passada 
Sexta-feira 28 de Maio do ano em 
curso, na Localidade de Malica, 
Posto Administrativo de Lus-
sanhando, Distrito de Lichinga, 
um Bloco Sanitário inclusivo e 
adaptado a Gestão de Higiene 
Menstrual para as raparigas, da 
Escola Primária Completa de 
Malica, construído no âmbito do 
Programa Nacional de Água e Sa-
neamento Rural (PRONASAR).

Após o corte da fita, a Gover-
nadora de Província do Niassa, 
Elina Judite Massengele, apelou 
aos usuários para a melhor utili-
zação das infraestruturas de modo 
que sirva não só aos presentes, 
mas também aos que estão por vir.

“E nós como Conselho 
Executivo Provincial do Nias-
sa, continuaremos a envidar 
esforços para a realização do 
preconizado pelo sector, no Pro-
grama Quinquenal do nosso 
Executivo 2020 à 2024, que é 
de elevar a taxa de cobertura 
de água rural de 46,69% para 
54,89%”. Garantiu Massengele.

A primeira Governadora eleita 
na Província do Niassa, no âmbito 
da descentralização do poder no 
País, disse ainda que a sua aposta 
para o sector das infraestruturas, 
é de que até o final do ciclo, ve-
nha melhorar a habitação social, 
através da angariação de parcei-
ros para investirem em projectos 
de construção de casas no âmbi-
to das cidadelas rurais, em for-
ma de fomento para a habitação.

“Porque só assim, é que po-
demos consolidar o desenvolvi-
mento sustentável da nossa Pro-
víncia”. Acrescentou a executiva.

Ainda na ocasião, Massen-
gele disse que para além do pro-
grama proNasar, o Gover-
no de Moçambique ao nível do 
Sector das Obras Públicas e no 
âmbito da Covid-19, tem em cur-
so diversas obras de construção 
de Sanitários em todas Escolas 
da Província de Niassa, o que 
leva a crer que a médio e longo 
prazo, Niassa irá ultrapassar os 
problemas de saneamento nas 
instituições de ensino e aprendi-
zagem, com consequente aban-
dono paulatino do uso da latrina.   

É nesse contexto que, a go-

vernante do Niassa, reconhece os 
esforços que têm sido empreen-
didos pela liderança máxima do 
País, visando prover mais saúde 
e vida, para a população com o 
lançamento do (PRONASAR) 
que para além do distrito de li-
chinga, também beneficia a po-
pulação dos Distritos de Chim-
bunila e lago, como fase pilota.

Refira-se que a inauguração 
deste Bloco Sanitário, inclusivo 
e modelo adaptado a Gestão de 
Higiene Menstrual, no âmbito 
do Programa Nacional de Água 
e Saneamento Rural (PRONA-
SAR), que irá beneficiar um total 
de 350 alunos, dos quais 175 são 
raparigas, na Escola Primaria e 
Completa de Malica, faz com que 
ao nível da Província do Nias-
sa, aumente o número da rede 
de blocos Sanitários, reduzindo 
deste modo a probabilidade de 
registo de doenças infeciosas.

Por seu turno, os alunos no 
geral e as raparigas em particu-
lar da Escola Primaria Completa 
de Malica, dizem estar felizes e 
agradecem os esforços do Go-
verno pela preocupação de in-

cansavelmente colocar melhores 
condições de higiene nas escolas.

“No passado, quando acon-
tecesse algo repentina, tínhamos 
que gazetar aulas para correr 
a casa no sentido de ir se pre-
parar e voltar de novo para es-
cola, mas com a inauguração 
deste Bloco Sanitário Inclusivo 
e adaptado a Higiene Menstru-
al, vai-nos ajudar bastante para 
que todo processo de higieni-
zação da mulher, possamos 
fazer aqui mesmo na escola”. 
Disse uma das raparigas e não 
quis revelar a sua identidade.

Este pensamento, é também 
partilhado pelas autoridades tra-
dicionais e residentes da Locali-
dade de Malica, que olham para 
a infraestrutura como sendo um 
ganho não só para a escola, como 
também para a comunidade no 
geral, visto que, a infraestrutura 
ora inaugurada na ultima sexta-
-feira, vai resolver a problemática 
de higienização não só da rapariga 
da escola, como também outras 
utentes que em casos de emer-
gência, poderão recorre a esse 
edifício para a sua higienização.

Taimira garante resgatar 
autarquia a favor da Frelimo 

Novo primeiro secretario da zona académica dos camaradas

O recém-eleito Primeiro Secretário da zona Académica da 
Frelimo na na Beira, Júlio Taimira Chibemo, deu a garantia 
desta vitória minutos depois de ser eleito por consenso, isto é, 
com 100% de votos em sucessão a Ricardina Incacha, duran-
te a realização da primeira sessão extraordinária do órgão, 
havida no ultimo sábado na cidade da Beira.

Ch i b e m o , 
disse que 
c o n s t i t u e m 
alguns desa-
fios nas suas 

novas funções trabalhar em 
prol do desenvolvimento dos 
ideiais do partido, dinamizar 
as actividades que vão garan-
tir o fortalecimento e coesão 
interna, angariação de mais 
membros para o partido den-
tro das estruturas académicas 
existentes na província de So-
fala e fortalecer igualmente a 
sustentabilidade económica 
da zona, rumo as vitórias nos 

próximos pleitos eleitorais.
Na ocasião a fonte subli-

nhou não ter dúvidas que a 
Frelimo vai resgatar o Muni-
cípio da Beira, nas eleições 
Autárquicas do ano 2023, 
tendo assegurado o apoio 
dos académicos para o al-
cance daquele desiderato.

“A Frelimo está a traba-
lhar, e vamos continuar a tra-
balhar, de tal sorte a engajar 
mais membros, dinamizar a 
máquina partidária e a divul-
gar actividades de vulto de 
modo a demonstrar que o in-
teresse da Frelimo é o bem-

 Jordane nHane

Júlio Taimira Chibemo, primeiro secretário eleito da zona 
Académica na cidade da Beira
-estar da sociedade.” Disse 
Chibemo  “E nós como acadé-
micos vamos continuar a lutar 
por este projecto da Frelimo 
de continuar a engrandecer 
aquilo que são os grandes de-
safios e vamos trazer grandes 
massas pensantes para influen-

ciar opiniões sobre os pontos 
de vista positivao dos actos 
e dos bons feitos da Frelimo 
para o desenvolvimento da 
Republica de Moçambique.” 
Sublinhou Júlio Taimira.

Por sua vez, o Membro do 
Comité Provincial da Frelimo 

e Chefe da Brigada Distrital 
de assistência a Zona Aca-
démica, Manuel Severino, 
desafiou ao novo Primeiro 
Secretário eleito, a ser um di-
rigente aglutinador e capaz de 
ouvir a massa pensante, que 
constitui a zona académica.

“A Frelimo criou a zona 
Académica em reconhecimen-
to do papel dos intelectuais 
no processo da consolidação 
e desenvolvimento do País, 
por isso, queremos exortar 
para continuar a pautar pelo 
espírito de aglutinação, con-
gregação de todos e ter a 
capacidade de ouvir ideias 
e criticas dos camaradas” , 
exortou Manuel Severino

De acordo com a Fre-
limo, os processos eleito-
ras para eleições dos órgãos 
a vários níveis do partido, 
simbolizam o mais profun-
do respeito pela democra-
cia interna partidária. Z.

Quinta-feira, 03 de Junho de 202110 |  zambeze  



| nacional |

Agentes Económicos saturados pela pressão 
e mendicidade da edilidade do Dondo 

Sofala

Está instalado um ambiente tímido e de cortar a faca 
entre alguns agentes económicos de nacionalidade chinesa e 
moçambicana que exercem as suas actividades de ferragens, 
devido a maior pressão que consiste em actos de mendici-
dade por parte da edilidade do Dondo, desde aos constantes 
peditórios provenientes das lideranças da Autarquia local, em 
documentos usando carimbo e assinatura do edil, como for-
ma de pressionar os empresários locais a dar patrocínio fora 
das suas capacidades financeiras, principalmente aos agentes 
económicos que exploram o ramo de venda de materiais de 
construção cível, ao nível área de jurisdição do Conselho 
Municipal do Dondo, na província de Sofala.

 

Estes actos que 
no entender 
dos mesmos 
agentes econó-
micos, podem 

se confundir com acções de 
burla aos agentes económicos 
no Dondo, acontecem numa 
altura em que a edilidade conta 
com mais de duzentos e treze 
milhões nos cofres para custear 
despesas dos trabalhos de inter-
venções sociais na Autarquia. 

Segundo uma fonte dos em-
presários do Dondo que falou 
ao Zambeze em gesto de ano-
nimato, temendo futuras repre-
sálias, trata-se de agentes eco-
nómicos que neste momento 
encontram-se saturados eperan-
te esta situação de maior pres-
são constante de peditórios en-

viados pela edilidade do Dondo 
aos agentes económicos locais, 
usando  assinatura do edil e 
carimbo da instituição como 
forma de pressionar aos agen-
tes económicos a contribuir 
com materiais de construção 
fora das suas vontades e acima 
das capacidades financeiras.

 Segundo as mesmas fontes, 
trata-se de agentes económicas 
que tem toda situação de paga-
mento de impostos autárquicos 
legalizada para o presente ano 
económico de 2021, ao nível 
da zona Autárquica do Don-
do, e que constantemente são 
pressionados a dar apoio a edi-
lidade acima das suas capaci-
dades financeiras, numa altura 
em que o Conselho Municipal 
do Dondo, conta com mais de 

treze milhões de meticais nos 
seus cofres, proveniente de 
uma contribuição em gesto de 
responsabilidade social vinda 
de uma empresário que preten-
de operar na área da expansão 
da energia solar ao nível do 
mesmo bairro de Thundane que 
dista a mais de dez quilómetros 
da cidade municipal do Dondo. 

 Uma outra fonte, disse 
que, para além dos treze mi-
lhões de responsabilidade so-
cial, o conselho autárquico 
do Dondo, conta ainda com 
cerca de duzentos milhões 
de meticais provenientes do 
FIA (Fundo de Investimento 
Autárquico), para custear as 
despesas das mesmas obras. 

No entender destes agentes 
económicos, o material men-
cionado nos pedidos da edili-
dade, poderá servir de mano-
bras para desviar mais fundos 
da autarquia local, para depois 
justificar o uso ilegal dos mes-
mos. E num outro desenvolvi-
mento, uma fonte confidenciou 
a nossa reportagem que do ma-
terial que está sendo exigido 
aos empresários locais, servirá 
também para justificar um ou-
tro valor ainda não quantifica-
do desaparecido nos cofres da 

edilidade que era para suportar 
as despesas para a reabilita-
ção de várias infraestruturas 

locais, provenientes das recei-
tas locais e das doações para 
as responsabilidades sociais 
de algumas empresas que de-
senvolvem as suas activida-
des no município do Dondo.

Em termos de cálculos 
orçamentais do material ora 
exigido pela edilidade, totali-
zam mais de 200 mil meticais 
de valores que são cobrados 
para a cada agente económico 
que opera no ramo de venda 
de matérias de construção no 
Dondo. Neste momento, al-
guns agentes económicos do 
Dondo, pedem uma ajuda a 
quem é de direito para travar 
esta situação que já é consi-
derado como sendo demais.

Edilidade em silêncio total

Contactado o edil Dondo, 
Manuel Chaparica para dar al-
gum esclarecimento em volta 
deste assunto, mesmo depois 
de vários apelos da Secretaria 
do Estado na província de So-
fala, em apelar aos dirigentes 
públicos a responder as inquie-
tações das populações a partir 
da imprensa, tudo redundou 
em fracasso, com promessas de 
responder estas e outras solicita-
ções, em próximas ocasiões. Z.
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Impactos da indústria extractiva sobre as mudanças 
climáticas: sinais do fenómeno em Moma

Recursos naturais e indústria extractiva

a localização geográfica de Moçambique 
coloca o país na rota de eventos meteoroló-
gicos extremos como ciclones e tempestades, 
ocorrendo com cada vez maior frequência e 
violência, como manifestações das mudanças 

climáticas. Entretanto, a entrada do país na era da extrac-
ção comercial dos seus imensos recursos naturais, incluindo 
minerais sólidos, hidrocarbonetos e florestas, tem o potencial 
de agravar as mudanças climáticas e o seu impacto sobre as 
comunidades locais: há já fortes sinais deste fenómeno nos 
distritos de Moma e Angoche, na província de Nampula, onde 
as indústrias de extracção de areias pesadas levam à destrui-
ção de florestas e de mangais, provocando a ira da natureza.

Chuva cada vez mais irregular e 
peixe cada vez mais escasso

Em África, particularmen-
te em Moçambique, as activi-
dades da indústria extractiva 
intensificaram-se a partir de 
2010, quando a exploração de 
recursos naturais começou a ser 
feita de forma massiva. Isto in-
clui a extracção de recursos mi-
nerais sólidos como o carvão, o 
rubi e o ouro, recursos naturais 
líquidos como o gaz, bem como 
os recursos florestais. A intro-
dução da actividade extractiva 
na economia nacional veio, 
necessariamente, tornar o país 
mais vulnerável a crises am-

bientais, devido a perturbações 
fundamentais aos ecossistemas.

Na Província de Nampula, 
nos distritos de Moma/ Lar-
de e de Angoche, onde estão 
em curso actividade de ex-
tracção industrial de areias 
pesadas, já existem indícios 
evidentes de mudanças climá-
ticas associadas à actividade 
extractiva, com sérios impac-
tos negativos na subsistên-
cia das comunidades locais.

A devastação de florestas 
nativas, ricas em plantas me-
dicinais e com valor espiritu-
al único para as comunidades 
locais, a escavação de solos e 

destruição de mangais, tudo 
em conexão com activida-
des extractivas, são práticos 
já causadores de fome, con-
flito e desorientação cultu-
ral das comunidades locais.

“As mudanças climáticas 
são uma realidade e têm-se 
manifestado sobretudo de duas 
formas, nomeadamente cheias 
e ciclones, que nos últimos sete 

a oito anos têm ocorrido com 
frequência, afectando sobretu-
do as províncias da zona cos-
teira”, afirma Ismael Castigo, 
Director dos Serviços Distritais 
das Actividades Económicas 

(SDAE), do Distrito de Larde.
Ismael Castigo reconhece 

contudo não haver ainda estu-
dos conclusivos sobre a relação 
entre a indústria extractiva e as 
mudanças climáticas no distrito 
de Larde. Contudo ele reconhe-
ce  que nas regiões onde se faz 
a exploração mineira existem 
diferenças notáveis entre o pe-
ríodo antes e depois do início 

desta actividade extractiva.
Ismael Castigo refere que 

na mineração há movimentação 
de solos. As terras ficam aber-
tas e expostas à incidência solar 
directa. O habitat das plantas e 

dos animais é também afectado. 
Com todo esse contexto é natu-
ral que se produzam mudanças 
no meio ambiente. O nosso in-
terlocutor acrescenta que, por 
exemplo, no caso de Larde a 
poluição sonora, derivada das 
maquinas pesadas de extrac-
ção de minerais; o derrame de 
combustíveis e a radiação das 
areias pesadas afectam a pesca.

“No distrito de Larde não 
tem chovido com regularidade; 
na verdade tem faltado chuva. 
Por causa disso, nesta região 
há pouca produção agrícola 
de uma forma geral, mas em 
particular a produção de arroz 
por ser uma cultura que preci-
sa de muita água”, diz Ismael 
Castigo. O período de Outubro 
a Fevereiro coincide normal-
mente com a época chuvosa; 
contudo, até o início do mês 
de Março a precipitação não 
chegara a 100 mililitros, o que 
prenuncia uma crise que irá 
provocar fome ao longo do 
ano 2021”, explica o técnico.

Os impactos não se limitam 
a área agrícola, devido à es-
cassez de chuva, alargando-se 
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à área pesqueira. Há escassez 
de peixe, camarão e caran-
guejo devido à destruição do 
mangal, quer por erosão dos 
solos, quer por acção humana.

Por outro lado ainda, a 
erosão dos solos no distrito de 
Larde é visível e cresce dia 
após dia, de tal modo que a 
própria Vila-Sede do Distrito 
corre o risco de desaparecer! O 
leito do Rio Larde tem vindo a 
aumentar em velocidade pro-
gressiva. A água não encontra 
nenhuma barreira; ela engoliu 
a vegetação, o caminho e as 
árvores, e está prestes a derru-
bar as casas circunvizinhas dos 
edifícios do governo distrital.

Desde o ano de 2013, ano 
em que Larde foi elevado de 
Posto Administrativo do dis-
trito de Moma à categoria de 
distrito, o número de habitantes 
aumentou, criando grande pres-
são sobre o uso dos recursos 
florestais e marinhos. O mangal 
é também destruído pelo ho-
mem para tirar estacas que usa 
na construção de casas e ainda 
como combustível lenhoso.

Destruição do Monte Pilipo 
elimina floresta sagrada e 

plantas medicinais

Uma das primeiras conse-
quências resultantes da extrac-
ção das areias pesadas de Larde 
(antes Moma)   é a destruição 
das matas locais, que, para 
as comunidades significam 
“vida”, pois elas ocupam espa-
ço determinante nas suas vidas.

Em 2017 aconteceu um 
grave incidente, de múltiplas 
consequências ambientais e 
culturais, para a comunidade 
de Topuitho, que foi a des-
truição do Monte Pilipo, local 
que albergava uma floresta 
sagrada e rica em planas me-
dicinais. A Associação de De-
senvolvimento de Topuítho 
considera por isso que o des-
matamento do Monte Pilipo foi 
o mais grave acto de agressão 
à natureza para a exploração 
de recursos minerais na zona, 
dado o seu significado enquan-
to património cultural local.

“No Monte Pilipo tínha-
mos o nosso santuário jawá, 
lugar sagrado onde fazíamos 
as cerimónias e rezas de propi-
ciação. Existia ali uma palhota 
que funcionava como hospital 
de tratamento tradicional de 
diferentes malezas. Quando 
alguém estivesse gravemente 
doente era internado no jawá, 
onde o curandeiro mais velho 
lhe administrava os devidos 
tratamentos, na base de plan-
tas medicinais, até à cura”, 
diz Silvano Pedro, membro 
e responsável da associação.

Destruído o lugar sagrado, 
a autoridade tradicional vê-se 

agora forçada a usar cemitérios 
de seus antepassados, régulos, 
para a realização de missas para 
pedir chuva, a prevenção de do-
enças, o bem-estar e prosperi-
dade do povo, entre outras coi-
sas”, lamenta o régulo Matapa.

Com a destruição do Mon-
te, foram também extintas al-
gumas plantas medicinais, que 
jamais voltarão a aparecer. 
Por exemplo, neste momen-
to, as comunidades dizem não 
conseguir  localizar determi-
nadas plantas, como a tapa-
tiwa, planta muito conhecida 
pelas suas propriedades me-
dicinais para o tratamento de 
dores musculares e entorses.

A icuri, uma outra árvore 
de múltiplo uso na medicina 
tradicional e que só existia no 
Monte Pilipo também foi ex-
tinta. Para além de seu uso no 
tratamento de Acidentes Cardio 
Vasculares- AVC), a semente 
do seu fruto é usada como ali-
mento, em épocas de crise ali-
mentar e as suas estacas usadas 
para construção de habitações.

De acordo com o conheci-
mento das comunidades locais, 
quer a icuri, quer a tapatiwa, 
eram plantas exclusivas do 
habitat do Monte Pilipo, não 
sendo conhecidas em outras 
localidades circunvizinhas.

Uma outra consequência da 
destruição da floresta local vai 
ser o aumento da pressão sobre 
o mangal, ao qual as comuni-
dades tenderão a recorrer, para 
corte de estacas de construção.

 Destruição de flo-
restas aumentando pres-
são sobre os mangais

Presentemente, o distrito de 
Larde possui 300 hectares de 
área de mangal por repovoar; 
contudo o ritmo do repovoa-
mento é extremamente baixo, 
já que esta actividade parece 
realizar-se apenas em dias co-
memorativos. “No ano 2019 
plantamos 3.000 árvores e em 
2020 apenas 2500. Nestas cam-
panhas só têm participado al-
guns líderes comunitários, pes-
cadores e algumas associações, 
mas se a acção fosse contínua, 
facilmente o distrito atingiria 
a sua meta dos 300 hectares”, 
reconhece Ismael Castigo.

Estratégia de reflorestamento 
ignorada  

A Estratégia para Reflores-
tamento produzida em 2009 
pela Direcção Nacional de 
Terras e Florestas do Ministé-
rio da Agricultura refere que 
“… no que respeita ao aque-
cimento global que se regista 
actualmente exige de todos os 
países esforços no sentido de 
reduzir as emissões dos gases 
de efeito estufa como é o caso 
do dióxido de carbono. Nes-
te caso, o estabelecimento de 
plantações florestais no país 
poderá contribuir para minimi-
zar os efeitos do aquecimento 
global através do processo de 
fixação do dióxido de carbono 
da atmosfera pelas florestas”.

No entanto, existem duas 
componentes da estratégia qua-
se praticamente ignoradas, quer 
por empresas extractivas, quer 
pelo governo, que são as se-
guintes: Componente 3, sobre 
plantações comunitárias, que 
trata árvores de uso múltiplo e 
plantações de pequena escala, 
estabelecidos por indivíduos, 
famílias, comunidades, asso-
ciações ou organizações comu-
nitárias de base, instituições de 
ensino e educação, para me-
lhorar a qualidade do ambien-
te, reabilitar áreas degradadas, 
produzir bens e serviços de au-
toconsumo e abastecimento do 
mercado local e   Componente 
4, sobre Plantações de conser-
vação e protecção ambiental, 
que trata de plantações com ên-
fase para a protecção de ecos-
sistemas frágeis (Dunas costei-
ras, bacias hidrográficas, zonas 
montanhosas, mangais), con-
servação da biodiversidade, rea-
bilitação de florestas degradadas.

 O apoio à criação de asso-
ciações para geração de renda 
foi uma das medidas encontra-
das pela Kenmare para mitigar 
os problemas das comunida-
des que perderam machambas 
de onde faziam suas culturas 
de subsistência. As associa-
ções criam estufas para produ-
zir viveiros com mudas para 
posterior plantação nas zonas 
já exploradas. Assim, a em-

presa Kenmare deve comprar 
mudas para o repovoamento 
das florestas às associações 
estabelecidas em Topuítho, 
mas fá-lo a crédito, sendo os 
pagamentos efectuados, no 
mínimo, após quatro meses.

 Produção de vivei-
ros para reflorestamento

As mudanças climáticas na 
agenda global

As actividades que poluem 
o ambiente e contribuem para o 
aquecimento global têm vindo 
a aumentar de forma galopan-
te a nível mundial. Entre estas 
actividades, responsáveis por 

uma crescente agressividade 
do clima, incluem-se a ex-
ploração de recursos naturais 
através da extracção mineira 
industrial, o desmatamento de 
florestas para a construção de 
infratrururas ou para a produ-
ção de madeira, entre outras. 
Moçambique já se ressente, e 
cada vez mais intensamente 
das mudanças climáticas que 
nos últimos anos manifesta-
ram-se através de sucessivos 
fenómenos naturais extremos 
como os ciclones Idai, Ken-
neth (2019) e Eloise  (2021)

Na década de  1970 o mun-
do ganhou consciência do mal 
causado ao planeta Terra devi-
do à degradação ambiental  e 
os Estados, governos e Orga-
nizações Não-Governamentais 
começaram a preocupar-se com 
este fenómeno, através da orga-
nização de cimeiras de nível 
global. Dentre esses encontros 
destacam-se: a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento de Meio Ambiente, re-

alizada em Estocolmo, (1972); 
a Conferência do Rio de Ja-
neiro sobre Meio Ambiente do 
Planeta (1992), a Conferência 
de Joanesburgo sobre Estraté-
gias para as Mudanças Climá-
ticas para a África, (2015) e a 
Conferência sobre o Tratado 
Internacional com compromis-
sos mais rígidos para a redução 
da emissão dos gases que pro-
duzem o efeito estufa, realiza-
da no Quioto, Japão, em 1997.

A mais recente destas cimei-
ras foi a Conferência das Na-
ções Unidas sobre as Mudanças  
Climáticas de 2015  de Partes 
(COP 21) A conferência atingiu 
o seu objetivo quando pela pri-
meira vez na história um acor-
do universal, o Acordo de Paris, 
definiu medidas para reduzir os 
efeitos das mudanças climáti-
cas e foi aprovado com aclama-
ção por quase todos os países 
membros das Nações Unidas.

Topuito sem água há quatro 
meses

 
Antes da instalação da fa-

brica da Kenmare as comuni-
dades de Thopuito consumiam 
água de  poços artesanais. Mas 

com o início da mineração, a 
água dos poços passou a ficar 
contaminada por óleos derra-
mados pelas máquinas duran-
te os trabalhos de extracção.

Para mitigar a crise, a em-
presa de capitais irlandeses 
montou um sistema de abaste-
cimento de água que é bombe-
ada a partir do Rio Mavele até 
a fábrica. O mesmo sistema foi 
instalado para o abastecimento 
das comunidades de Topuítho.

Entretanto, passam já quase 
quatro meses que as comunida-
des locais não têm água para o 
consumo e nem as associações 
podem regar as plantas por-
que a conduta que  transporta 
o vital liquido do rio Mavele 
à fábrica, foi rompida durante 
a transferência da planta da fá-
brica, de Topuítho para  Pilivili. 
Em consequência, a população, 
para ter acesso à agua, deve 
atravessar os quase 70 metros 
de largura de estrada, com risco 
de vida, devido a passagem fre-
quente de viaturas e maquinas.
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Fumar, esse grande perigo à saúde! 

Sob o lema “Comprometer-se a deixar de fumar”, o mun-
do celebrou, nesta segunda-feira, o 31 de maio, dia interna-
cionalmente reservado à luta contra o consumo do tabaco, 
numa altura em que mais pessoas, particularmente jovens, 
aderem ao consumo do tabaco.

 

No país, tal 
como em 
outros can-
tos do mun-
do, a ce-

lebração do dia foi 
marcada de forma discreta, 
tudo por culpa da pandemia da 
Covid-19, que impede gran-
des ajuntamentos de pessoas. 

Contudo, números partilha-
dos pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e replica-
dos pelo Ministério da Saúde 
(MISAU) apontam para um 
assunto que continua e deve 
continuar a preocupar a so-
ciedade no seu todo. São cer-
ca de oito milhões de pessoas 
que morrem anualmente em 
todo o mundo por razões di-
rectamente relacionadas com 
o consumo do tabaco. Além 
destes, há ainda a indicação de 
que 1.2 milhões de não fuma-
dores sucumbem depois de te-
rem desenvolvido doenças que 
resultam da exposição ao fumo 
dos diversos tipos de tabaco. 

Como se tem conheci-
mento, o tabagismo tem efei-
tos nefastos em quase todos 
os órgãos do corpo humano, 
podendo provocar cancro do 
pulmão, da boca, da garganta, 
do esófago, do estômago, do 
intestino, entre outros. Além 
de aumentar o risco de infec-
ções pulmonares e respirató-
rias, doenças cardíacas, diabe-
tes de tipo 2 e outras doenças. 

Tendo em conta os efeitos 
da doença e a consciência cada 
vez maior dos seus efeitos, há 
muitas pessoas que procuram 
sair do vício, mas debatem-se 
com dificuldades, daí as recaí-
das. Os números apontam que 
dos 1.3 mil milhões de fumantes 
existentes no mundo, cerca de 
60 por cento tenta sair do vício. 
Entretanto, apenas 30 por cento 
é que, efectivamente, consegue 
deixar o vício, com recurso a 
várias ferramentas existentes.

O alerta médico

O médico cardiologista, 
Reginaldo Banze, aponta a 
necessidade de os fumantes 
fazerem esforço para deixa-
rem de fumar, recorrendo a 
várias técnicas que, devida-
mente usadas, podem resultar. 

De acordo com o médico, 
no universo das mortes por 
doenças pulmonares e de co-
ração, o tabagismo lidera as 
estatísticas do ponto de vista 
de causas. O Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) e os diversos 
cancros respondem pela meta-
de, no que as causas diz respeito. 

De acordo com Banze, o 
tabagismo é uma dependência 
química, pois, “se olhar para 
diversos estágios, o tabagis-
mo é de facto uma dependên-
cia química sim, por conta 
dessa dependência certos in-
divíduos tem dificuldade de 
abandonar o tabaco”, frisou.

O especialista recordou 
que sinais e sintomas como 
o nível em si das necessida-
des de consumo do tabaco, e 
a consequente facilidade de 
irritabilidade, nervosismo e 
falta de atenção na falta deste 
produto podem indiciar vício, 
pois o indivíduo passa a pre-
cisar do tabaco para realizar as 

suas actividades do dia-a-dia.
Ele ainda explica que quan-

to às consequências não se 
pode olhar apenas para o pro-
blema de tensão articular mas 
também, existe o cancro do 
pulmão, doenças pulmonares 
crónicas e a própria doença 

vascular cerebral. Acrescenta 
que existem níveis de depen-
dência, pois, a partir do mo-
mento que o indivíduo tem 
a necessidade de consumir 
uma determinada substân-
cia é dependência química.  

Portanto, o grande proble-
ma do tabaco é a exposição 
cumulativa a essa substância 
que tem consequência a ní-
vel do organismo. O médi-
co afirma que o tabaco tem 
mais de cinco mil substâncias 
que afectam as várias fun-
cionalidades do organismo. 

Benefícios para quem deixar de 
fumar

Portanto, para quem deixa 
de fumar os benefícios apare-
cem ao logo do tempo. Com 
efeito, um indivíduo que deixar 
de fumar, 20 minutos depois a 
sua frequência cardiovascular 
volta ao normal. Mais ou menos 
12 horas depois, o indivíduo 

percebe que o seu estado vol-
tou ao normal. Isto é, a quanti-
dade de moloscolo de carbono, 
uma vez contida no cigarro, 
começa a reduzir, segundo ex-
plicou o médico cardiologista. 

Mas também, depois de um 
mês, a sua função pulmonar co-
meça a melhorar e ao logo do 
tempo, exemplo de nove meses 
depois, o individuo já tem redu-
ção da tosse, da falta de ar e, ao 
fim de um ano, o risco desse in-
dividuo voltar a ter uma doenças 
é quase a metade dos fumantes.

O cardiologista ressalta a 
necessidade de os fumantes 
procurarem formas de proteger 
outros, principalmente crian-
ças indefesas, sobretudo neste 
tempo atípico da Covid˗ 19. 

O cardiologista aconselha 
a quem deseja abandonar o 
tabagismo para procurar aju-
da médica mas também, para 
quem não tem condições ou 
por alguma razão não quer aju-
da médica, acrescenta que deve 
agendar um dia para o início 
do abandono. Ou seja, uma 
decisão própria, em que o indi-
víduo entende que deve deixar 
de fumar. Nesta abordagem, o 
conselho é que o fumante en-
contre formas de eliminar todas 
as evidências. A ajuda familiar 
é, também, muito importante. 

No entanto, para a pessoa que 
nunca experimentou o cigarro, 
melhor é não começar porque 
é fácil e começar e difícil sair. 

Diante desta realida-
de, vencer a dependência 
do tabaco pressupõe deter-
minação. Ou seja, a deci-
são pessoal de querer sair. 

 

Experiência na primeira pessoa 

Fumante aos 9 anos de 
idade, Guilherme Chilaule de 
40 anos, diz que não conse-
gue largar o vício de cigarro. 
Portanto, conta que entrou no 
tabagismo por influência dos 
mais velhos, mas também a 
liberdade tomou conta dele.

Segundo ele, está há 27 
anos na luta contra o tabagis-
mo. Porém, não esta a ser fácil 
para ele. Afirma que várias ve-
zes tentou abandonar o cigar-
ro, mas “dois segundos depois 
estava com cigarro na mão”. 

Entretanto, sabe quais 
são os riscos do cigarro, mas 
nem se atreve a mencioná-los 
porque cria-lhe uma grande 
raiva. Ou seja, fica revolta-
do só de pensar a enumerar 
aquilo que entende estar a 
acumular todos os dias por 
causa do consumo do tabaco. 

Diz que fácil é entrar mas 
para sair é uma eternidade. No 
entanto, diz que não tem quem 
pode lhe ajudar mas também, 
nunca pediu ajuda aos profis-
sionais. Segundo ele, não lhe 
ajudaria em nada porque o mé-
dico pode lhe aconselhar, mas 
quando chega a casa o vicio fala 
mais alto, segundo reconheceu.  

Portanto, aconselha a quem 
ainda não tenha experimen-
tado o cigarro a não iniciar.

“Meu irmão, quando ex-
perimentei o cigarro estava 
na inocência, mas agora estou 
a navegar em águas turvas. 
Não sei onde vou - aponta. 

Já Marcos Machava, está 
há seis anos no mundo do ta-
bagismo. Segundo conta, a 
vida lhe obrigou e viu o ci-
garro como refúgio. Entre-
tanto, afirma que ainda não é 
tão  dependente químico, pois, 
por dia fuma dois cigarros so-
mente para aliviar o stress.

Além disso, por várias ve-
zes tentou abandonar o vício, 
mas não consegue. Diz que já 
ficou um ano sem fumar. Se-
gundo conta, não há remédio 
para quem quiser deixar de 
fumar apenas decisão. ˮNão 
sou dependente, sou fumo 
quando estou stressadoˮ frisou.

Diante desse cenário o 
nosso entrevistado tem noção 
dos riscos que o cigarro traz 
para organismo. “O vício do 
cigarro é muito triste, o cigar-
ro pode te levar a morte, vale 
muito apenas tentar abandonar 
de fumar, a saúde não tem pre-
ço. O cigarro é um risco au-
têntico para a saúdeˮ ressalta. 

crizalda Vilanculos
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E o Zé casou. Pois claro!
Está de parabéns o nosso colega de ima-

gem José Matlombe ou simplesmente D. 
Kware. Entrou assim mesmo como o ve-
mos na imagem, saboreando o momento 
de passagem ao clube dos casados. Ou se 

quisermos, o Leão está casado de fresco. Força makwero 
até que a vida vos separe!
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No leito do grande rio
Moza Banco é patrocinador oficial 
do Clube Desportivo de Maputo

Vale com queda na produção de 
carvão no primeiro trimestre

Caiu no primeiro trimestre, a produção da Vale, principal 
empresa mineira de carvão em Moçambique, devido à ma-
nutenção do complexo industrial em Moatize, Tete, interior 
centro do país, anunciou a empresa.

“D
evido à manutenção geral do 
complexo mineiro, a produ-
ção desacelerou e diminuiu 
11% em comparação com o 
quarto trimestre de 2020, 
situando-se em 1,1 mi-
lhões de toneladas”, refe-
riu a Vale em comunicado.  

Toda a produção dis-
ponibilizada foi ven-
dida, acrescentou.

O resultado (EBITDA) 
do primeiro trimestre re-

sultou num prejuízo de 235 
milhões de dólares, ainda 
assim, uma melhoria de 61 
milhões de dólares em re-
lação ao trimestre anterior.

A empresa prevê que a 
mina ganhe uma nova di-
nâmica graças às obras re-
alizadas, permitindo atingir 
um ritmo de produção de 
15 milhões de toneladas no 
segundo semestre de 2021.

A produção total do 
ano situa-se em 5,9 mi-
lhões de toneladas, re-
flectindo os impactos da 
pandemia da covid-19, 
lê-se em comunicado.  

As minas de carvão 
da Vale em Moatize pro-
duziram 8,8 milhões de 
toneladas em 2019, va-
lor que diminuiu para 5,9 
milhões de toneladas em 
2020, reflectindo os im-
pactos da pandemia da co-
vid-19, disse a empresa.

A Vale anunciou em Ja-
neiro que está a procurar 
um comprador para deixar 
a operação em Moçambi-
que no âmbito do abando-
no global do carvão devido 
ao impacto no ambiente.

Aquele minério é um 
dos principais produtos de 
exportação de Moçambi-
que e a Vale emprega perto 
de 8.000 pessoas, cerca de 
3.000 trabalhadores próprios 
e os restantes subcontratados.

O Moza Banco assinou esta segunda-feira, dia 31 de Maio, 
um memorando de entendimento com o Grupo Desportivo 
Maputo, que visa apoiar na reabilitação e modernização das 
infra-estruturas do Clube, e dará uma atenção especial às 
equipas de basquetebol sénior masculino e feminino.

Através des-
te acordo, 
o ban-
co passa 
a ser um 

parceiro estratégico do Gru-
po Desportivo de Mapu-
to, comprometendo-se em 
apoiar as equipas de Bas-
quetebol Sénior Masculina 
e Feminina e em especial 
a formação de jovens atle-
tas da mesma modalidade.

“O Grupo Desportivo de 
Maputo é um clube histó-
rico de Moçambique e que 
sempre teve uma grande im-
portância em termos de for-
mação de jovens talentos, 
especialmente no basquete-
bol. Com este memorando, 
pretendemos mais uma vez, 
solidificar o nosso compro-
misso com o desporto em 
Moçambique, impulsionan-
do a formação.”, disse Ma-
nuel Vasconcelos Guima-
rães, membro da Comissão 

Executiva do Moza Banco.
O Presidente da Grupo 

Desportivo de Maputo agra-
deceu pela assinatura do me-
morando de entendimento 
com o Moza Banco, e consi-
dera ser um marco importan-
te para alavancar as equipas 
feminina e masculina de bas-
quetebol do clube, “Agrade-
cemos a confiança demons-
trada pelo Moza Banco e 
posso-vos garantir que esta 
parceria será muito impor-
tante para o desenvolvimen-
to e modernização do nosso 
basquetebol.”, afirmou Pau-
lo Ratilal, momentos depois 
da assinatura do memorando.

O Moza Banco continua 
assim a investir em áreas de 
futuro, como a cultura, a área 
social e desportiva, valori-
zando sempre actividades 
que promovem o bem-estar e 
educam o individuo, forman-
do-o de valores como o de es-
pirito ao trabalho em equipa.
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No leito do grande rio

A Cornelder de Moçambique SA distinguiu, recentemente, 
um total de 11 operadores intervenientes nos Terminais de 
Contentores e Carga Geral, no Porto da Beira, província de 
Sofala, no primeiro ciclo do Cornelder Annual Awards 2021.

Trata-se de uma 
iniciativa que 
visa comemo-
rar as conquis-
tas colaborati-

vas e, igualmente, aproximar 
os líderes da indústria e premiar 
as organizações e indivíduos 
que têm contribuído para o 
crescimento do Porto de Beira.

Apesar das adversida-
des ditadas pela pandemia 
da COVID-19 e do impacto 
negativo na economia glo-
bal, os Terminais de Con-
tentores e Carga Geral do 
Porto da Beira registaram re-
sultados positivos em 2020.

No final do ano, o Termi-
nal de Carga Geral movimen-
tou um volume recorde de 
3,13 milhões de toneladas, 
superando o anterior recor-
de de 2,64 milhões de to-
neladas registado em 2017.

Embora os volumes mo-
vimentados do Terminal de 
Contentores tenham redu-
zido em 1,7% entre 2019 e 

2020, foi registado um total 
de 255.459 TEUs (Unidade 
Equivalente a Vinte Pés), em 
2020, um número que de-
monstra que o Porto da Bei-
ra foi apenas marginalmente 
afectado pelo abrandamento 
do transporte marítimo devi-
do à pandemia da COVID-19.

Os utentes dos Terminais 
de Contentores e Carga Ge-
ral premiados neste ciclo são 
Manica Freight Services (1º), 
LBH Mozambique (2º) e ISS 
Moçambique (3º), na cate-
goria de Carga Geral-Agente 
de Navio do Ano, Manica 
Freight Services (1º), ETG 
Adubos, Lda (2º) e Terra Mar 
Logística (3º), na categoria de 
Carga Geral-Agente de Carga 
do Ano, Mediterranean Shi-
pping Company – MSC, na 
categoria de Linha de Nave-
gação de Carga Contentoriza-
da do Ano, Transcom Sharaf 
Lda (1º), Mediterranean Shi-
pping Company (2º) e Access 
World (3º), na categoria de 

Agente Transitário Contento-
rizado do Ano, Beira Logis-
tics Terminals – BLT  (1º) , 
Independent Beira Logistics 
Terminals – IBLT (2º) e Mo-
zambique Fertilizer Company 
(3º), na categoria Agente 
Transitário de Carga Mais 
Aprimorado do Ano, Africa 
Sugar Logistics (Zimbabwe), 
Illovo Zambia Sugar PCL 
(Zambia), na categoria de 

Distinguidos operadores intervenientes nos 
Terminais de Contentores e Carga Geral

HCB apoia vítimas de 
terrorismo em Cabo Delgado

 A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) entregou esta 
semana um donativo no valor de cinco milhões de meticais 
para apoiar e mitigar o sofrimento dos deslocados dos ata-
ques terroristas que, desde outubro de 2017, se registam na 
província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

“A
gradecemos a HCB por este 
gesto em contribuir com um 
valor de cinco milhões de me-
ticais, que irá reforçar as nos-
sas capacidades em termos 
de aquisição de alguns bens, 
para fazer chegar aos nossos 
irmãos da província de Cabo 
Delgado”, disse a presidente 
do Instituto Nacional de Ges-
tão e Redução de Riscos e De-
sastres (INGD), Luísa Meque.

Garantiu que as autorida-
des vão continuar a trabalhar 

no sentido de assegurar que 
o donativo chegue aos seus 
destinatários conforme o pla-
no de distribuição elabora-
do pelo Instituto Nacional de 
Gestão de Risco de Desastre.

“Iremos fazer chegar to-
das estas contribuições que 
temos vindo a receber às víti-
mas de terrorismo na província 
de Cabo Delgado”, garantiu.

Luísa Meque apelou a todos 
moçambicanos para aderirem 
ao movimento solidário. “Vol-
tamos uma vez mais a pedir a 
todos nós como moçambica-
nos, que nos juntemos a esta 
campanha de solidariedade 
para todos os nossos irmãos 

que tem estado a sofrer na pro-
víncia de Cabo Delgado”.frisou

Entretanto, o adminis-
trador do pelouro técnico na 
HCB, Moisés Machava apro-
veitou a ocasião para dirigir 
uma mensagem de conforto 
e solidariedade às vítimas e 
deslocados da situação difí-
cil que assola Cabo Delgado.

Machava disse ter a cons-
ciência que o apoio está 
longe de satisfazer as ne-
cessidades das populações 
afectadas, mas acredita que 
com o apoio de todos é possí-
vel devolver a dignidade dos 
residentes de Cabo Delgado.

Refira-se que o país conta 
com mais de 770 mil deslo-
cados, deste universo maior 
parte está concentrada na 
província de Cabo-Delgado, 
muito embora a província te-
nha registado deslocados.

Porto da Beira

Exportador Agrícola do Ano.
As distinções couberam 

ainda aos operadores Zimas-
co (Zimbabwe) e CCM Stone 
(Mozambique), na categoria 
de Exportador de Minerais do 
Ano, Wide Julliet – Mediter-
ranean Shipping Company, 
na categoria de Maior Na-
vio de Carga Contentorizada 
do Ano, J&J Transport (1o), 
Transportes José Gomes (2o) 

e Sunline Mozambique Lda 
(3o), na categoria de Melhor 
Transportador Local do Ano, 
Cimentos de Moçambique, 
ETG Inputs Malawi Ltd (Ma-
lawi) e ETG Inputs Zambia 
Ltd (Zambia), na categoria 
de Importador de Carga Ge-
ral do Ano, e Mega Market 
(Zimbabwe), na categoria de 
Cargo/Importador de Carga 
Contentorizada Mais Notável.
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Exclusão do género na gestão das receitas 
resultante da exploração mineira

ENI apoia treinamento 
dos estudantes para o 
ramo de OIL and Gas

Central de Temane vai aumentar 
disponibilidade de eléctrica 

A participação do género na gestão do fundo dos 2.75% 
é fraca dado que as comunidades não têm espaço para con-
trapor os projectos que julgarem necessários para sua exe-
cução, quem assim o diz é o director da Kuwuka JDA, Ca-
milo Nhancale, uma organização da sociedade civil que 
advoga o desenvolvimento comunitário e participação. 

O facto é que 
muitas ve-
zes, as co-
munidades 
a f e c t a d a s 

pelos projectos de exploração 
mineira viram seus anseios go-
rados em virtude de não haver 
argumentos plausíveis e co-
nhecimento dos seus direitos. 

Camilo Nhancale expli-
cou que o desconhecimento 
dos direitos das comunidades 
levam com que a participa-
ção das mesmas, nos conse-
lhos consultivos comunitários 
(CCC) seja demasiada fraca 
porque, já se tem em mente 
que mesmo propondo um de-
terminado projecto, no final 
a decisão será do governo do 
distrito na voz do administra-

dor e seus correligionários.
Por exemplo indicou Cami-

lo Nhancale, no distrito de Lar-
de, na província de Nampula 
os jovens propuseram, durante 
uma consulta pública a cons-
trução de um campo de fute-
bol. Contudo, tal proposta fora 
colocada de lado, por se tratar 
de uma necessidade supérflua 
aos olhos das estruturas ad-
ministrativas daquele distrito.

“É preocupante olhar para 
o campo de futebol como 
sendo algo para depois. Tal-
vez seria através daquele 
campo que o distrito através 
de campeonatos entre zonas 
descobrir-ia talentos que ser-
vissem na selecção nacio-
nal” prognosticou Nhancale.

Em algum momento, sa-

lienta a fonte que o fundo 
dos 2.75% tem sido confun-
dido com o Plano Económi-
co Social (PES) porque ao 

invés de ser aplicado para as 
necessidades das comunida-
des afectadas, este é usado 
para cobrir algumas neces-

sidades constantes do PES. 
“Estas situações e outras 

acabam esgotando a voz dos 
jovens e mulheres nas consul-
tas públicas” admitiu a fonte 
acrescentando que a repulsão 
da juventude vezes sem con-
ta tem que ver com o facto 
de as decisões não estarem de 
acordo com aquilo que é a pre-
tensão daquele grupo social.

Outrossim, segundo a 
fonte em alusão, a gestão do 
fundo dos 2.75% começa a 
levantar dúvidas no seio das 
comunidades que questionam 
a maneira como é gerido, e 
ponderam a necessidade de se 
canalizar directamente aos be-
neficiários tal como acontece 
na área de florestas e turismo.

Há conhecimentos de que 
os valores alocados na in-
dústria extractiva são altos se 
comparados com os da explo-
ração florestal, e ponderam a 
criação de um comité de ges-
tão comunitária o que de cer-
to modo irá trazer inclusão. 

Para mitigar a falta de pro-
fissionais no sector de petró-
leo e gás a multinacional ENI 
atribuiu bolsas a pouco mais 
de 11 engenheiros moçambica-
nos para o treinamento prático, 
na República da Coreia do Sul.

O treinamento vai durar seis 
meses, altura em que se prevê a 
chegada da plataforma flutuante, 
de acordo com uma fonte da ENI. 
Os formandos ainda, segundo a 
fonte depois da conclusão do trei-
namento irão reunir as habilida-
des para a execução de várias ta-

refas que lhes forem confiadas no 
projecto coral sul, numa altura em 
que não existem ainda moçambi-
canos qualificados para o efeito.

Entretanto, o porta-voz do 
grupo dos onze estudantes, 
Raul Madeira Dambo entende 
que a fase de treinamento prá-
tico, na Correia do Sul com-
preende a ida aos campos de 
exploração do petróleo e gás.

“Prometemos fazer de 
tudo para responder aquilo 
que são as exigências no sec-
tor de petróleo e gás “finalizou

Moçambique iniciou, na 
segunda-feira, a construção de 
uma central de gás para a pro-
dução de energia no valor de 
um bilião de dólares america-
nos, na província de Inhambane.

A iniciativa, Central Térmica 
de Temane, é tida como parte do 
esforço do Governo na produção 
de energia eléctrica para todos, 
no país de 30 milhões de habitan-
tes, que neste momento depende, 
em grande parte, da Hidroeléc-
trica de Cahora Bassa, em Tete.

A nova Central terá uma ca-
pacidade de 450 megawatts.

No lançamento da inicia-
tiva, o presidente Filipe Nyusi 
disse que o seu Governo aspi-
ra que mais de 10 milhões de 
moçambicanos tenham acesso 

à electricidade, pela primeira 
vez, nas suas casas até 2024.

O Banco Mundial é um dos 
parceiros financeiros dos pro-
jectos de infra-estrutura, ao lado 
dos Estados Unidos, Noruega, 
Banco Africano de Desenvolvi-
mento (BAD), Banco Islâmico 
e Fundo da OPEP para o De-
senvolvimento Internacional.

“Este é um projecto trans-
formador para o país”, dis-
se a representante do Banco 
Mundial em Moçambique, 
Idah Pswarayi-Riddihough.

Na sua página do Facebook, 
a embaixada americana realça 
que “a Central e a linha de trans-
missão irão garantir que mais 
alunos possam estudar à noite, 
mais famílias possam refrige-

rar seus alimentos, mais água 
possa ser filtrada, mais cam-
pos possam ser irrigados e mais 
negócios possam ser abertos”.

O Embaixador americano 
em Moçambique, Dennis Hear-
ne, disse que os Estados Unidos 
apoiam o projecto de Temane 
por meio de um empréstimo 
directo de 200 milhões de dó-
lares para a sua construção por 
meio da Corporação Finan-
ceira Internacional de Desen-
volvimento dos EUA (DFC).

“Além disso, graças ao apoio 
do programa Power Africa, do 
Governo dos Estados Unidos, 
colocamos um ‘consultor de 
transacções’ na EDM (Elec-
tricidade de Moçambique)” 
para trabalhar na iniciativa.
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Projectos da ADPP alcançam 
seis milhões de pessoas em 2020

PIB de Moçambique cresce 
0,12% no primeiro trimestre

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 Produto Interno Bruto (PIB) 
de Moçambique voltou a crescer 
nos primeiros três meses deste 
ano, 0,12% face ao mesmo perí-
odo de 2020, após três trimestres 
em queda, anunciou hoje o Insti-
tuto Nacional de Estatística (INE).

“O desempenho da activi-
dade económica no primeiro tri-
mestre de 2021 é atribuído em 
primeiro lugar ao sector primá-
rio, que cresceu 0,25%”, lê-se 
na nota sobre as contas nacio-
nais trimestrais hoje distribuída.

O ramo da agricultura e afins 
foi o que teve maior representa-
tividade (cerca de um quarto) na 
actividade económica, pelo que 
o seu crescimento de 4,8% con-
trabalançou a queda da indústria 
mineira, que recuou 18,02%.

A nível sectorial, além da 
indústria mineira, outra queda 
acentuada registou-se na área dos 
hotéis e restaurantes (-15,13%).

Do lado do crescimen-
to, além da agricultura e ac-

tividades relacionadas, 
destacam-se os serviços finan-
ceiros e as pescas e aquacultura.

O PIB moçambicano re-
cuou 1,3% em 2020 devi-
do ao impacto da covid-19.

O primeiro trimestre de 2020 
tinha sido o único com cresci-
mento homólogo (1,71%), se-
guindo-se a crise provocada pela 
pandemia: -3,54% (segundo tri-
mestre), -1,18% (terceiro trimes-
tre) e -1,77% (quarto trimestre).

O Orçamento do Estado para 
2021 prevê um crescimento da 
economia de 2,1%, mas o docu-
mento foi aprovado no final de 
2020, três meses antes do ataque 
de rebeldes a Palma, Cabo Delga-
do, levando à suspensão por tem-
po indeterminado do projeto de 
gás da Total - a esperada locomo-
tiva da economia moçambicana.

O conflito no norte representa 
um risco agravado, mas, por outro 
lado, a covid-19 abrandou e parte 
das restrições têm sido levantadas.

Com 39 anos em Moçambique trabalhando em pro-
jectos de desenvolvimento comunitário, a ADPP e seus 
parceiros, implementaram em 2020, mais de 60 pro-
jectos nas áreas de Educação de Qualidade, Saú-
de e Bem-Estar e Agricultura Sustentável e Ambiente.

O mais recen-
te relatório 
de activida-
des divulga-
do na manhã 

de hoje pela ADPP indica que, 
globalmente, no período em re-
ferência, um total de 5,991,600 
pessoas foram alcançadas pelos 
programas e projectos levados a 
cabo nas três áreas de intervenção.

No período em referência, as 
actividades da ADPP tomaram 
em consideração as adversidades 
impostas pela pandemia da CO-
VID-19 e pelos conflitos armados 
nas regiões centro e norte do país, 
o que exigiu uma maior dedicação 
e intensificação das intervenções 
junto às comunidades, porque as 
suas consequências tem um enor-
me impacto para a vida milhões 
de pessoas nas áreas afectadas.

Na área da Educação de Quali-
dade o principal destaque vai para 
a graduação de mais 1,590 novos 
professores primários, elevando o 
total para 22,530 professores gra-
duados nas Escolas de Professores 
de Futuro desde 1993. Referir que 
ainda na área da educação, do total 
das 361,354 pessoas alcançadas 
por programas educativos, 90,000 
crianças beneficiaram de uma re-
feição diária no âmbito do Projecto 

de Alimentação Escolar na Provín-
cia de Maputo e 435 estudantes de 
ensino à distância frequentaram 
diferentes cursos superiores no 
Instituto Superior de Educação e 
Tecnologia – ISET-One World.

Nos projectos de saúde, a ADPP 
enfatizou a prevenção e controlo de 
doenças transmissíveis tais como o 
HIV/SIDA, Tuberculose e Malária. 
A organização também esteve em-
penhada em melhorar a nutrição, 
especialmente entre as crianças 
menores que cinco anos, raparigas 
adolescentes e mulheres. Ao todo 
foram 1.7 milhões de pessoas bene-
ficiadas por estes serviços de saúde.

Para o desenvolvimento da 
agricultura deu-se continuidade ao 

apoio de pequenos agricultores de 
forma a obterem uma produção ali-
mentar sustentável. A organização 
esteve a apoiar 3,000 agricultores 
na província de Sofala que bene-

ficiaram de um programa de faci-
lidades e recuperação, a responder 
às necessidades de 500 pescadores 
da província de Tete e, promoveu 
o treinamento de 1500 produtores 
de caju na melhoria do crescimen-
to do caju e vendas organizadas.

 No período em análise, o rela-
tório faz referência que, as activi-
dades estenderam-se às acções de 
Ajuda Humanitária, como resposta 
às várias catástrofes naturais exa-
cerbadas pelas mudanças climá-
ticas. Nesta área a ADPP prestou 
assistência de recuperação econó-
mica e social a um total de 32,415 
pessoas com vários insumos, in-
cluindo pacotes alimentares fami-
liares, sementes e kits de higiene 
e, alcançou ainda 650,000 pessoas 

com mensagens de prevenção con-
tra a COVID-19 nas províncias de 
Sofala, Manica e Cabo Delgado.

Os resultados logrados duran-
te o exercício 2020 vêm reafirmar 
o compromisso da organização na 

luta pelos seus objectivos e no alcan-
ce do maior número possível de be-
neficiários através dos seus projec-
tos, sempre em estreita colaboração 
com os seus parceiros e o governo 
de Moçambique a todos os níveis.  
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 Centenário marcado por momentos de glória e 
resiliência devido a constante crise financeira

Grupo Desportivo Maputo

O Grupo Desportivo Maputo celebra esta segunda-
-feira, 31 de Maio de 2021, 100 anos desde a sua fundação, 
celebração que acontece sem pompa muito por culpa da 
pandemia da COVID-19 que impõe restrições no âmbito 
da Situação de Calamidade Pública em vigor em Moçam-
bique. Apesar disso, os “alvi-negros” celebram a passagem 
desta data exaltando os momentos de glória que caracte-
rizam o século de vida de uma colectividade que joga um 
papel importante na historia desportiva de Moçambique.

No ano do 
c e n t e n á -
rio, o clu-
be “alvi-
-negro” faz 

uma introspecção do período 
de resiliência que o clube 
atravessa devido a profunda 
crise financeira que a colec-
tividade atravessa, mas que 
não inibe de continuar a ser 

um dos mais ecléticos no pa-
norama desportivo nacional.

Desde a sua fundação até 
a data foram vários títulos da 
cidade, nacionais e até inter-
nacionais, desde africanos e 
mundiais, que os seus atletas e 
equipas conquistaram tornan-
do a colectividade “alvi-negra” 
uma referência incontornável 
quando se quer abordar a histó-

ria do desporto moçambicano.
Com uma nova direcção, 

recentemente eleita e presi-
dida por Paulo Ratilal o clu-
be mantém-se vivo apesar da 
crise financeira que atravessa, 
sendo que tal como as direc-
ções que antecederam a actual 
a nova liderança procura so-
luções para devolver o clube 
ao lugar que sempre ocupou.

  

Da fundação das “Águias 
Negras”….

Reza a história, recontada 
pelo jornalista João de Sou-
sa (falecido ao ano passado), 
que antes de 1921, um gru-
po de colonos portugueses, 

fundou o grupo desportivo 
“Águias Negras” que daria a 
origem ao Grupo Desportivo 
Lourenço Marques (GDLM). 
Um grupo de sócios opta por 
fazer do Desportivo uma De-
legação do Sport Lisboa e 
Benfica. Outros, acredita-se 
que a maioria, rejeita esta ini-
ciativa. Gorada a ideia dos pri-
meiros, estes decidem fundar, 
na zona da Polana o Benfica 
de Lourenço Marques (actu-
al Costa do Sol), sendo que 
para o efeito contam com o 
apoio da Câmara Municipal.

Os homens que em 1921 
fundaram o Desportivo foram: 
Sá Couto (primeiro presidente 
da direcção), José Maria Rodri-
gues, Alfredo Fragoso, Améri-
co Costa, Martinho Carvalho 
Durão e Professor Cabanelas. 

O Desportivo era um clube 
popular. Era considerado uma 
das grandes referências do 
futebol moçambicano da épo-
ca. O clube conquistou vários 
títulos da então Liga Distri-
tal de Lourenço Marques. No 
período compreendido entre 
1925 e 1959, foi campeão 12 
vezes. Para além do futebol 
no GDLM praticava-se tam-
bém o basquetebol, natação, 
andebol, futebol de salão e 
mais tarde o hóquei em patins.  

Em 1976 o clube da águia 
mudou de nome, passando a 
chamar-se Grupo Desporti-
vo Maputo, nome que osten-
ta até aos dias que correm.

  

…ao título de bi-campeão 
africano e mundial através de 

Lurdes Mutola! 

Ao longo dos anos, o Des-
portivo Maputo procurou man-
ter o ecletismo que o caracteri-
za desde a sua fundação e desde 
a independência nacional que 
tem permanecido no topo das 
colectividades do país, tendo 
para tal contribuído a conquis-
ta de vários títulos nacionais. 

No futebol, os “alvi-ne-
gros” já conquistaram o título 
de Campeão de Moçambique 
por seis vezes (1977, 1978, 
1983, 1988, 1995, 2006), so-
mando ainda mais duas Ta-
ças de Moçambique (1983, 
2006), para além de desde 
sempre contribuir com joga-
dores da sua formação para 
as selecções nacionais, desde 
os tempos de Mário Coluna 
destacando-se mais recente-
mente nomes como Tico-Ti-

co, Zainadine Júnior, Mexer 
e Dominguez (este último o 
actual capitão dos Mambas). 

O basquetebol é das mo-
dalidades colectivas que se 
destacou ao nível africano, ao 
conquistar pela primeira vez 
para Moçambique por duas 
vezes o título de  Campeão de 
África de Clubes, em seniores 
femininos, nos anos de 2007 
e 2008, numa equipa treinada 
por Nasir Salé em que despon-
tavam atletas como Anabela 
Cossa, Leia “Tanucha” Don-
gue, Odélia Mafanela, entre 
outras. Ainda no basquetebol 
“alvi-negro” há a destacar 
o nome de Amade Mogne, 
tido por muitas frontes como 
o melhor jogador moçam-
bicano de todos os tempos. 

Ainda nas modalidades 
de salão, não se pode falar do 
clube “alvi-negro” sem se fa-
lar do hóquei em patins que 
se evidenciou ao conquis-
tar 15 troféus de campeão de 
Moçambique, dos quais 11 
títulos consecutivos (1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2006, 2010), destacando-
-se o empenho da família Pi-
mentel que ao longo dos anos 
tem sido impulsionadora da 
patinagem da colectividade.

Nas modalidades indivi-
duais praticadas pelo clube a 
maior citação vai para o atle-
tismo, com destaque para a 
passagem pelo clube de Maria 
de Lurdes Mutola, a maior re-
ferência do desporto moçam-
bicano. Mutola foi descoberta 
por José Craveirinha, o poe-
ta, escritor e um dos mais in-
fluentes sócios “alvi-negros”, 
tendo a “Expresso de Mapu-
to” sido treinada por Stélio 
Craveirinha até a sua ida aos 
Estados Unidos da América, 
tornando-se “Rainha dos 800 
metros”, conquistando títulos 
africanos, mundiais e olím-
picos, numa careira ímpar ja-
mais vista em Moçambique. 

É este Grupo Desportivo 
Maputo que procura ultrapas-
sar a crise financeira que tem o 
abalado e que por vezes obriga 
a atrasos no pagamento dos sa-
lários de trabalhadores e joga-
dores. Uma colectividade que 
caminha a passos largos para 
o seu centenário a assinalar a 
31 de Maio de 2021, espera-se 
que  com toda pompa e circuns-
tância de acordo com a gran-
deza do clube. (laNCemZ)
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Pés descalços valem prata e MVP de África

Campeões moçambicanos orgulhosos pelo 
quinto lugar alcançado entre 12 equipas da BAL

A selecção nacional de futebol de praia terminou 
na segunda posição do Campeonato Africano de Fute-
bol de Praia ao perder por 4-1 na final disputada dian-
te do anfitrião, o Senegal, que impôs a sua supremacia 
no derradeiro jogo da competição em que Moçambique 
fez a sua estreia de sonho numa competição do género.

O cinco nacio-
nal fez uma 
prova irre-
p reens íve l 
conquistan-

do os holofotes da competição, 
pois esta foi a sua estreia abso-
luta na competição, na qual con-
seguiu garantir outra presença 
inédita desta feita no Campeo-
nato do Mundo a decorrer em 
Agosto próximo na Rússia.

Para além da medalha de 
prata e da ida ao Mundial da 
Rússia, Moçambique provou 
que os seus jogadores têm 
qualidade, visto que Nelson 
conquistou dois títulos indi-
viduais: o de melhor marca-
dor da competição com dez 
golos e do MVP, ou seja Me-
lhor Jogador do CAN-2021.

Falando das distinções por 
si conquistadas, Nelson dis-

se que “são títulos individuais 
fruto de muita entrega e dedi-
cação de todo grupo de traba-
lho, sendo que dedico estas 
conquistas ao meu falecido pai, 
agora é hora de preparar a ida 
a Rússia que é uma oportuni-
dade de demonstrar as capaci-
dades de representar Moçam-
bique com orgulho e garra”.

Moçambique antes já ha-
via conquistado a organiza-
ção do próximo Campeonato 
Africano das Nações que vai 
decorrer em 2022 nas praias 
idílicas de Vilankulos segun-
do decisão recente da Confe-
deração Africana de Futebol.  

É caso para dizer que tudo 
Moçambique levou, com 
a excepção da medalha de 
ouro da competição que fi-
cou com um combinando já 
habituado a essas andanças.

  

Agora é hora de preparar a ida 
a Rússia 

Fazendo uma avaliação des-
ta participação, o Seleccionador 
Nacional, Abineiro Ussaca con-
siderou que foi uma boa presença 
“apenas não conseguimos ven-
cer ao Senegal que conseguiu 
concretizar as oportunidades 
criadas, cometemos dois erros 
defensivos que deu em golo”.

Ussaca revelou que a prepa-
ração para o Mundial da Rússia 
vai iniciar em breve, “após uma 
semana de descanso vamos pre-
parar mais uma etapa em que te-
mos muito a aprender, em Dakar 
saímos com a lição bem estudada, 
ainda somos pequenos e vamos 
aprendendo de jogo para jogo”.

Refira-se que o jogo da final 
contou com a presença do Secre-
tário de Estado do Desporto, Gil-
berto Mendes, e do presidente da 
Federação Moçambicana de Fute-
bol, Feizal Sidat, que também as-
sistiram ao jogo das meias-finais 
na qual Moçambique derrotou ao 
Uganda por 6-3. (laNCemZ) 

O Ferroviário de Maputo já 
está na capital do país, após a sua 
participação na primeira edição 
da Basketball África League em 
que terminou em quinto lugar 
de uma competição que envol-
veu 12 equipas. Jogadores, equi-
pa técnica e direcção do clube 
fazem um balanço positivo da 
presença dos “locomotivas” na 
prova que termina este domingo 
em Kigali, capital do Ruanda.

Duas vitórias e igual nú-
mero de derrotas é o balanço 
da presença do Ferroviário de 
Maputo na edição pioneira da 
Basketball África League, prova 
continental organizada pela Liga 
Norte Americana de Basquete-

bol – NBA e pela FIBA-África, 
com o objectivo de alavan-
car e profissionalizar a prática 
da modalidade no continente.

Apesar da queda nos quartos-
-de-final da competição, os “lo-
comotivas” fizeram uma avaliação 
positiva da sua presença na prova, 
pois terminaram em quinto lugar 
na tabela classificativa geral de um 
evento que contou com 12 equipas.

“Nós nos batemos de igual 
com as outras equipas, podería-
mos ter chegado longe, jogamos 
com equipas que são candidatas 
ao título, podemos fazer um ba-
lanço positivo daquilo que foi a 
prestação do Ferroviário pela for-
ma como encarou a prova onde 

fomos crescendo jogo-a-jogo, 
fomos impedidos de chegar às 
meias-finais o que poderia colocar 
o basquetebol moçambicano num 
outro prisma”, considerou Custó-
dio Muchate, capitão da equipa.

Para o treinador Milagre Ma-
come os jogadores fizeram uma 
campanha irrepreensível, pois 
“numa competição profissional 
como a BAL na sua primeira edição 
alcançar o quinto lugar num grupo 
de 12 equipas quero acreditar que 
dignifica a qualquer moçambica-
no, os rapazes mereceram o quinto 
lugar porque trabalharam para tal”.

Direcção “locomotiva” 
continuará a investir na equipa

Para a direcção do clube, a 

equipa poderia ter chegado mais 
longe, ou seja, poderia ter sido apu-
rada para as meias-finais da prova, 
não fosse a arbitragem caseira nos 
jogos dos quartos-de-final ganho 
pelo Patriots BBC do Ruanda.

Isidro Amade, Director Des-
portivo do Ferroviário de Ma-
puto, diz que  aequipa não foi 
mais além “porque não nos dei-
xaram ir, foi visível nas imagens 
que passaram em 258 canais, 
porém fica um aprendizado 
para que em próximas ocasiões 
possamos aparecer melhor”.

 Uma das lições colhidas nes-
te evento é o nível de profissio-
nalismo com que foi organizada 
esta competição.Para o Presi-

dente do Ferroviário de Mapu-
to, Teodomiro Ângelo, o quinto 
lugar reflecte o trabalho feito no 
basquetebol moçambicano. Ân-
gelo considerou que o clube “está 
no bom caminho atendendo que a 
BAL tem um figurino industrial, 
é uma máquina de ganhar dinhei-
ro, vamos continuar a investir no 
futuro de tal sorte que no futuro 
possamos ter algum retorno”.

Recordar que o Ferroviário 
de Maputo foi a esta Basket-
ball África League sem ritmo 
competitivo, devido ao facto 
de as provas estarem interrom-
pidas em Moçambique devi-
do a pandemia da COVID-19.

(laNCemZ)
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“Na música sou versátil e no artesanato 
faço em primeira mão” – Mariana Comé

Mariana Comé, de signo aquariana, de 34 anos de idade, nas-
cida em Murrombene, residente na Cidade de Maputo, Mato-
la. Jovem cantora, compositora, artesã e estilista, é apaixonada 
pela música, locução e artesanato, tem como pratos predilectos 
as folhas de abóbora, cacana e arroz de legumes com frango ou 
peixe. Tem como sonho nacionalizar as suas obras, seja na mú-
sica assim como no artesanato, já teve a oportunidade de en-
viar as suas obras para Portugal e Estados Unidos da América. 

Começou a 
cantar des-
de muito 
cedo, como 
muitos ou-

tros, iniciou o canto na igre-
ja, onde cantava em grupos 
corais e fazia parte de alguns 
corais fora da igreja, mas 
como profissional na mú-
sica inicia suas actividades 
em 2016, tendo então gra-
vado 17 músicas, sendo que 
dentre estas contam com 
géneros variáveis, sendo 
assim uma artista versátil. 

O bichinho artesanal sur-
ge pela artista a acessivel-
mente 3 anos, por achar que 
tinha tempo para fazer mais 
alguma coisa para além da 
música, tendo sofrido influ-
ências da sua mãe que muito 
cedo a apoiou no mundo do 
artesanato. Começou por fa-
zer carteiras simples e depois 
passou a fazer bolsas e assim 
foi crescendo a criatividade e 
foi descobrindo mais coisas. 

“Enquanto criança, nun-
ca gostei de jóias (ouro, 
prata), eu sempre gostei de 
coisas mais tradicionais e 
o facto de a minha ser esti-
lista e ela coze muito bem, 
eu cresci vendo ela usan-
do a máquina de costurar. 
Apesar desta influência, 
eu não queria cozer roupa, 
porque não tenho paciência, 
mas faço algumas roupas a 
moda praia, mas faço mais 
bolsas, chinelos, colares”. 

Para o artesanato a ar-
tista usa materiais simples, 
como por exemplo, tecido, 
esponja, missangas, capu-
lanas, conta que a escolha 
da capulana é mesmo o de 
valor, não só amarando, 
mas usando em alguns arti-
gos de vestimenta ou mes-
mo em bolsas e chinelos. 

“As minhas obras são 

em primeira mão, nos meus 
trabalhos não faço estampa-
gem, simplesmente porque 
não tenho paciência, mas 
faço corte e torno as minhas 
obras únicas”, sublinha. 

A artista conta que é 
apaixonada pela locução 
e actualmente está a fazer 
um curso de locução, sem-
pre sonhou em ser locutora, 
por achar que a locução de 
certa forma está intimamen-
te ligada a música, porque 
o instrumento fundamen-
tal para ambas é a voz.

Conta que já participou 
de alguns programas de 
música, concertos religio-
sos, em casamentos, festas 
para crianças, considera que 
a sua música é concebida 
para todo o tipo de ocasião, 
mas ainda não entrou para 
o género musical Pandza. 

Quanto a disposição das 
músicas, conta que ainda 
está no processo de criação 
da plataforma certa, mas de 
momento podemos consul-
tar os seus trabalhos através 
da sua página do Facebook – 
Mariana Comé, para o arte-
sanato, são antes feitas as en-
comendas através do número 
de celular - +258842655572.

“No início, tinha sempre 
obras em casa, mas quando 
fazes algum trabalho e de-
pois passa da moda e não 
foi comprado, fica compli-
cado, porque vender não 
é fácil, então agora faço 
mesmo por encomenda, 
as pessoas visitam a mi-
nha página no Facebook”. 

Comé conta que as prin-
cipais dificuldades que en-
frenta como cantora é a fal-
ta de recursos monetários, 
porque não é fácil trabalhar 
sozinha, é preciso ter di-
nheiro para gravar em um 
estúdio de qualidade. Em 
relação ao artesanato a ar-

tista conta que a dificuldade 
que enfrentou foi a falta de 
máquina para exercer o seu 
trabalho, usava a máquina 
da sua mãe, mas graças aos 
seus tios, Alberto Cuamba e 
a sua esposa Natália Mujo-
vo, a quem a artista agrade-
ce do fundo do seu coração 
pelo apoio moral e material. 

“Há dificuldades sim, 
mas surgiu-me uma oportu-
nidade de fazer um vídeo, 
quando participei de uma 
programa em uma TV, eles 
ouviram a minha música 
gostaram e disseram que 
iam ajudar-me pelo me-
nos a gravar o primeiro ví-
deo, e isso já é um passo”. 

Segundo a artista olhan-
do para o cenário actual da 
cultura, acredita que não 
está sendo fácil, mas com 
o relaxamento de algumas 
medidas, está um pouco me-
lhor, mas já passamos por 
momentos piores. Mesmo 
nessas condições os artis-
tas vão lutando para tra-

zer trabalhos de qualidade. 
A todos os artistas, dese-

jo muita forca e nunca de-
sistam dos vossos sonhos, o 
caminho é longo e não tem 
sido fácil, mas apesar disso, 
devemos lutar, não perder 
a esperança que dias me-
lhores virão, porque se nós 
não o fizermos, ninguém 
fará por nós, aconselha. 

“Desde já agradeço a 
minha heroína, minha fonte 
de inspiração, minha mãe 
Maria Muniz, uma senhora 
muito batalhadora, graças 
a minha mãe, sou a mu-
lher que me tornei hoje e 
tento ao mais alto nível ser 
como ela. Fiz uma música 
dedica a minha mãe. Agra-
decer também a todos que 
me apoiam, em especial aos 
meus tios Alberto Cuamba e 
sua esposa Natália Mujovo”. 

Palavra motivacional: 
Nunca desista de lutar, seja 
um sonhador…. Mesmo que 
tentem humilhar-te, seja um 
vencedor…- Mariana Comé. 

silVino miranda

“Enquanto criança, 
nunca gostei de 
jóias (ouro, prata), 
eu sempre gos-
tei de coisas mais 
tradicionais e o 
facto de a minha 
ser estilista e ela 
coze muito bem, 
eu cresci vendo ela 
usando a máquina 
de costurar. Ape-
sar desta influên-
cia, eu não queria 
cozer roupa, por-
que não tenho pa-
ciência, mas faço 
algumas roupas a 
moda praia, mas 
faço mais bolsas, 
chinelos, colares”.
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“A dança é uma das expressões artísticas 
que faz exilar, viver, morrer” – Erzénia

Erzénia Daniel Tamele, nascida na Cidade Maputo, de 30 
anos, residente no Bairro da Polana Caniço “A”, faz conta 
própria e Bailarina, “Dança”. A dança é uma das expressões 
artísticas que faz exilar, viver, morrer.A dança é a mãe das ar-
tes, claro sem descartar a educação como chave para o sucesso. 
É necessário introduzir a dança como uma das expressões no 
sistema Nacional de ensino para alavancar as artes e culturas. 

Para si, o Bailarino 
não é visto como 
um profissional 
devidamente res-
peitado, e uma das 

coisas que faz o Bailarino não ser 
devidamente valorizado é não ter 
um instrumento que lhe defenda, 
isto é a criação de uma Associa-
ção que defenda os seus interesses 
como parte da solução dos pro-
blemas, a questão de não haver 
um instrumento que alavanca.

“Uma das saídas dos Bai-
larinos é contemporizar a arte, 
claro sem perder a nossa iden-
tidade, é verdade que estamos 
num mundo globalizado, mas 
não podemos ser globalizados, 
mas sim viver na globalização. 
Moçambique é uma das grandes 
referências na dança, a efeméride 
deve servir para enaltecer nas pre-
cursoras da actividade no país”. 

No seu entender, hoje com 
o ISARC (instituto superior de 
artes e culturas) pode-seformar 
profissionais na área da dança, 
contudo ainda é muito difícil 
viver de dança, os artistas são 
muito marginalizados, e não va-
lorizados, embora a dança seja 
um elo de ligação e comuni-
cação na Diplomacia Cultural.

Erzénia acredita que nasceu 
já com ego e espírito de dança. 
Tudo começa mesmo na sua in-
fância, onde no seu bairro exis-
tiam algumas competições de 
dança e a artista sempre se con-
sagrava campeã em algumas 
competições e isso de certa for-
ma alavancou o espírito da arte.

Nas actividades escolares 
sempre participava na dança. No 
entanto começou a dançar não 
profissionalmente, e no ensino 
secundário foi descobrir a paixão 
pela dança no Basquete Show 
como Cherleeders, então começou 
a profissionalizar a dança entrando 
num grupo cultural, é onde massi-
ficou o gosto pela dança, atenden-
do e considerando que não é fácil 
fazer parte de uma associação com 
membros profissionais, hoje As-
sociação Cultural Hodi Maputo 
Afro Swing, na qual está inserida.

“Nos bairros fazíamos com-
petições de Xitsuqueta e eu sem-
pre era a melhor, mas aquilo era 
apenas um extinto sem antes 
me descobrir, e saber que esta-
va mesmo inclinada na área”. 

A artista nunca participou de 
um concurso, mas marcou a sua 
presença em festivais a nível na-
cional e Internacional, festas a 
residências e Workshop. Sublinha 
que foi algo extraordinário, in-
comparável e iniquai, pois é onde 
encontras grandes profissionais 
reno máticos e diversidades cul-
turais e a profissionalização da 
dança em vários âmbitos cultu-
rais, acima de tudo o intercâmbio 
cultural e valorização do artista 
desde o seu status profissional.

Segundo a artista foram vá-
rias as dificuldades enfrentadas, 
principalmente a nível nacional, 
o grande problema até hoje em 
dia enfrentado é a questão de es-
paço para os artistas praticarem, 
e também a questão dos vistos, a 
demora na aquisição dos mesmos. 

“Ficamos muito tempo confi-
nados devido a pandemia, e muitos 
artistas tiveram que se remodelar, 
reinventar-se para conseguir sobre-
viver e isso matou muito a nossa 
arte porque tiveram que outros vi-
rarem pedreiros, carpinteiro, etc”.

Para si, os artistas sentem-
-se valorizados quando estão 
fora do país e não em casa, 
porque fora são considerados 
trabalhadores sérios, arte é tra-
balho, o artista é trabalhador e 
paga-se pelos serviços prestados.

No seu entender o Estatuto do 
Artista, revisão da Lei de Mecena-
to, a importância da inscrição do 
Bailarino ao INSS, criar leis para 
facilitar o trabalho da classe, pode 
contribuir para que os bailarinos 
não sintam-se marginalizados.

A dança ficou por um perí-
odo sem membros locomotores, 
muitas companhias, associações, 
grupos ficaram intactos e sem 
como gerar renda, se tivesse cria-
do antes essas leis, a cima citados 
e revisados, O bailarino teria novo 
perfil, visão e percepção. Criar, 
apresentar trabalhos na platafor-
ma digital não é acessível e tarefa 
fácil e o presidente os concedeu 
a glória de abrir a cultura especi-
ficamente a dança, e hoje há uma 
rede que se criou engajado na 
criação de uma associação dos 
Bailarinos, com a criação dessa 
associação muita coisa vai mudar.

“Agradecer pela entrevista 
concedida e dizer que a Arte é tra-
balho, o artista é trabalhador então 
pague pelo trabalho”, termina. 

silVino miranda
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Artur Comboio: o homem que 
segue no Costa do Sol

O duelo China-EUA e as 
origens da covid 19

jaime nogueira pinto 

Há hoje uma 
clara esca-
lada, entre 
os Estados 
Unidos e a 

República Popular da China, 
pela hegemonia mundial.Para 
além da disputa pública que fi-
cou bem clara no encontro do 
Alaska, entre as delegações dos 
dois países, nos últimos dias a 
questão agravou-se com a rein-
terpretação, vinda de vários 
canais ocidentais, da origem 
do Covid 19, não dum aciden-
te natural, mas de um descuido 
laboratorial.Tudo sempre em 
Whuan, mas em vez de um 
mercado de marisco, a origem 
seria o Instituto de Virologia.

A tese do “Chinese vírus”, 
condenada como uma agressão 
trumpiana, na teia ideológica 
do ex-Presidente, reapareceu 
nos debates internos pela voz 
do senador republicano da 
Flórida, Marco Rubio, e está 
a fazer carreira, sobretudo 
depois do próprio presidente 
Biden, ordenar um inquérito 
sobre as origens daCovid 19.

A tese da artificialidade 
laboratorial tinha sido arru-
mada, como uma incorrecção 
política trumpiana, ou até foi 
taxada de “racismo”, embora, 
curiosamente, os vírus e epi-
demias, muito antes de Trump, 
se identificaram pela origem 
geográfica, como a “gripe es-
panhola” ou a “gripe asiática”.

Mas na crescente tensão si-
no-americana, que não precisa-
va já de razões de escalada, a in-
trodução da questão da “origem 
do mal”, é uma séria agravante.

Não era preciso mais esta 
acha para a fogueira.De facto, 
um dos raros pontos de conti-
nuidade na política norte ame-
ricana, entre a Administração 
Trump e a Administração Bi-
den foi a política em relação 

à China. Não só por razões 
ideológicas, que até são dife-
rentes - onde os Democráticos 
levantam a questão dos “direi-
tos humanos” os Republica-
nos invocavam os interesses 
geopolíticos. Mas, acima de 
tudo, por aquilo que Graham 
Allison chamou “TheThucidy-
des Trap”, a armadilha de Tucí-
dides, inspirado na História da 
Grécia há 2500 anos, quando 
Esparta avançou para a guer-
ra com Atenas, temendo que 
os Atenienses lhe quisessem 
roubar a hegemonia na Héla-
de, depois das guerras persas.

A ascensão da China

Nesse sentido, não há dúvi-
da que depois do fim da Guerra 
Fria -, o primeiro desafio à hege-
monia americana, vem da China.

A RPC, através de uma longa 
marcha político-económica, que 
a partir das reformas de Deng 
Xiaoping a transformou de uma 
tirania pobre e atrasada, numa 
grande potência económica, que 
estendeu a sua influência por 
todos os continentes, tornou-

-se, visivelmente, o grande rival 
dos Estados Unidos, em termos 
de supremacia mundial.Não só 
olhando os dados materiais das 
economias, mas avaliando o 
sentido geoestratégico das po-
líticas é indubitávelque Pequim 
realizou, nos últimos 40 anos, 
um programa extraordinário de 
mudanças internas - que, sem-
pre sob o comando de poder 
político e do Partido Comunis-
ta, - lhe permitiram revolucio-
nar a economia e a sociedade, 
criando um portentoso gigante 
económico e uma classe média. 
Mas fê-lo, sem enfraquecer as 
estruturas internas de contro-
le, até reforçando-as, como 
tem feito o actual Secretário-
-Geral do PCC e presidente 
da República, Xi Jinping.

Alguns analistas e obser-
vadores ocidentais perturba-
dos pelos clichésoptimistas 
pensaram que, esta nova si-
tuação sócio-económica, da-
ria lugar a umaprogressiva 
liberalização e até democra-
tização do sistema político.

Enganaram-se em 
absoluto.O governo de Pequim, 

promoveu o desenvolvimen-
to económico e social do país, 
atraindo investimentos estran-
geiros, tornando a China uma 
espécie de fábrica do mundo, 
mas nunca abriu mão do con-
trole político.Aliás os dirigen-
tes chineses, de Deng Xiaoping 
a Xi Jinping, sempre estiveram 
atentos e às condições do fim 
da União Soviética, através 
da abertura política de Gorba-
tchov e não querem repeti-las.

Ordem acima de tudo

E sempre quiseram prevenir 
algo de semelhante na China.
Daí que tivessem feito toda a 
revolução económica-social, 
sem qualquer vislumbre de 
abertura política.Os dirigentes, 
como o Presidente Xi, tiveram 
o trauma das desordens da Re-
volução Cultural e não têm 
contemplações em relação ao 
que viram então - uma apa-
rente tirania das massas, ma-
nipulados pelamãoescondida 
do PresidenteMao, abrindo a 
porta para uma série de indes-
critíveis actos de violência.

Por isso,Xi conduziu 
uma estratégia que, em pou-
cos anos, o transformou no 
senhor absoluto da China, 
neutralizando, sucessiva-
mente osrivais que podiam 
opor-se à sua hegemonia.

As últimas Administra-
ções norte-americanas tive-
ram a noção deste desafio 
chinês: começou com Oba-
ma, seguiu com Trump, está 
depé agora com Biden.Para 
já tudo tem corrido dentro 
das regras de uma espécie 
de Guerra Fria incipiente, 
em que os contendores pro-
curam disfarçar a contenda.

Mas se a origem do virus 
vier a demonstrar ser qualquer 
coisa de artificial, em cima já 
da demora de Pequim de dar 
conhecimentoao mundo dae-
xistência da epidemia, nãovai 
ser fácil,de parte a parte,lidar 
com as consequências em ter-
mos de desconfiança e suspei-
ção.Tanto mais que, por muito 
tempo, os grandes e respeitá-
veis media mundiais estiveram 
no campo negacionista, e agora 
começaram a arrepiar caminho.


