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Novas frentes em direcção a Mbau 
onde se localiza a “base Síria”

Depois de Mocímboa da Praia

O assalto final contra os grupos armados de inspiração 
islâmica em Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, 
na manhã de 08 de Agosto foi precedido de operações em três 
frentes, que duraram cerca de três semanas, conduzidas por 
dois comandantes ruandeses e um moçambicano.

A frente Oeste, 
a mais impor-
tante e aquela 
em que se re-
gistou maior 

resistência, foi comandada pelo 
Major General ruandês Inno-
cent Kabanda a partir de Mueda, 
onde está baseada a maior parte 
das Forças de Defesa do Ruan-
da (RDF) e quartel-general das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) no Tea-
tro Operacional Norte (TON).

A frente Norte, a primeira a 
chegar a Mocímboa da Praia, foi 
conduzida a partir do distrito de 
Palma, pelo Brigadeiro General 
ruandês Pascal Muhizi e ficou 
posicionada cerca de 24 horas 
na aldeia de 1º de Maio, à es-
pera do avanço da frente Oeste.

A frente Sul foi a única 
comandada por um moçambi-
cano, o Capitão Mar-e-Guerra, 
Óscar Agostinho, à frente de 
uma força de fuzileiros da Mari-
nha de Guerra de Moçambique.

As três frentes avançaram 

de forma coordenada para o 
assalto final a Mocímboa da 
Praia, depois de eliminar os 
focos de insurgentes na apro-
ximação à capital de distrito. 
Embora o porta-voz das RDF, 
Coronel Ronald Rwivanga te-
nha referido apenas um ferido 
desde o início da missão da 
RDF, fontes militares consul-
tadas indicam que nesta frente 
houve cerca de 10 feridos em 
emboscadas, todos evacuados 
em aviões da RDF para Kiga-
li. Há também informações não 
confirmadas de vítimas mortais 
entre o contingente ruandês.

Em duas ocasiões, as 
FADM enviaram helicópte-
ros de Afungi para socorrer 
feridos na frente Oeste, para 
o aeroporto de Mueda, de 
onde partiram para Kigali.

Numa primeira fase, a fren-
te Oeste avançou com infantaria 
motorizada até à recuperação 
de Diaca e Awasse, sofrendo 
emboscadas que atrasaram o 
avanço. Adaptando a táctica 

aos métodos dos insurgentes, 
Innocent Kabanda ordenou que 
a infantaria prosseguisse ape-
ada, acompanhando as viatu-
ras, varrendo as imediações do 
trajecto. Com uma capacidade 
superior em armamento em 
relação aos insurgentes e com 
tecnologia para detectar alvos à 
distância e operar de noite, as 
tropas ruandesas começaram 
a avançar mais rapidamente, 
eliminando bolsas de resis-

tência ao longo do percurso.
Deparando-se com menos 

resistência, a frente Norte che-
gou primeiro às imediações 
de Mocímboa da Praia e ficou 
estacionada a uma distância 
capaz de atingir alvos na cida-
de. Os insurgentes começaram 
então a retirar-se a 6 de Agos-
to, sem meios de locomoção, 
para não serem detectados.

Sem ser usada como base 
dos insurgentes, Mocímboa era 

um importante ponto de onde 
eram lançados ataques em direc-
ção a Muidumbe e Palma e co-
ordenadas operações nas ilhas 
próximas. Com a aproximação 
das tropas ruandesas, os insur-
gentes queimaram as viaturas e 
retiraram-se da cidade, sem es-
perar para oferecer resistência.

Quando na manhã de 8 de 
Agosto as tropas chegaram na 
vila, não havia vítimas mortais. 
Os insurgentes terão retirado 
para Mbau, a sul de Mocímboa, 
numa mata densa onde se loca-
lizará a principal base do grupo.

Assalto a Mabau próxima etapa

A próxima etapa das ofensi-
vas será o assalto a Mbau, atra-
vés de quatro frentes, contando 
já com apoio das forças da Co-
munidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC). 
As tropas do Ruanda deverão 
dividir-se em dois grupos, o 
primeiro seguindo de Awasse 
para sul e o outro de Mocímboa 
no mesmo sentido. As tropas 
da SADC deverão avançar do 
litoral para oeste e do sul a par-
tir de Quisssanga, para o norte. 

As várias frentes deverão 
encontrar-se em Mbau e para-
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lelamente será conduzida uma 
operação no norte, de Palma 
até Nhica do Rovuma, pas-
sando do posto administrativo 
de Pundanhar até Nangade.

Esta semana, o jornal Me-
diafax reportou que imagens 
de satélites e fontes locais indi-
cam para sinais de fogo inten-
so, desde Sábado, nas densas 
e fechadas matas de Mbau, 
lugar tido como estando a aco-
lher as maiores bases terroris-
tas, conhecido por base Síria.

Suspeita-se que parte dos 
bombardeamentos aéreos es-
teja a ser levada a cabo pela 
força aérea sul-africana, que 
foi a Cabo Delgado com di-
versos equipamentos, incluin-
do meios aéreos, marítimos 
e terrestres. Além de Mbau, 
relata-se sinais de fogo tam-
bém nas zonas de Ntotwe e 
Mangoma, localizados igual-
mente em Mocímboa da Praia.

A coordenação formal das 
tropas dos diferentes países 
está a cargo de Moçambique, 
que deverá indicar o posicio-
namento de cada um dos gru-
pos. A força da SADC conta 
com elementos da África do 
Sul, Tanzânia e Botswana.

 À África do Sul caberá 
prover o apoio naval às tro-
pas moçambicanas. Apesar 
de ter aprovado o envio de 
uma força de 1.450 homens, 
até agora apenas 270 efec-
tivos chegaram ao terreno.

No seu todo, o efectivo dos 
países da SADC é actualmente 
de 780 elementos de diferen-
tes especialidades, enquan-
to o Ruanda, tem no terreno 
cerco de 1.000 elementos das 
Forças Armadas e da Polícia.

Fonte de preocupação entre 
a liderança das FADM é a rela-
ção entre as tropas de diferentes 
nacionalidades, sobretudo entre 
Ruanda e África do Sul, países 
com relações político-diplomá-
ticas tensas. Um primeiro inci-
dente entre as tropas dos dois 

países aconteceu a 04.AGO em 
Palma, quando um helicóptero 
das Forças de Defesa Nacional 
da África do Sul (SANDF) se 
aproximou da base das tropas 
ruandesas em Afungi, sem co-
municação prévia. O helicóp-
tero das SANDF transportava 
oficiais sul-africanos, prove-
nientes de Pemba, para uma 
reunião de coordenação com as 
FADM. A aterragem do apare-
lho foi permitida apenas depois 
de comunicada ao comandante 
da força, Pascal Muhizi, que 
consultou o comandante mo-
çambicano. As SANDF aca-
baram por reconhecer a falta 
de autorização para aterragem.

O acto das SANDF foi 
considerado provocatório, 
podendo ter resultado em in-
cidente grave, caso as tropas 
da RDF tivessem aberto fogo 
contra o aparelho não autori-
zado em aproximação à base.

Duas aeronaves Hercules 
C130 da força aérea sul-africa-
na têm realizado voos regulares 
nas últimas semanas, trans-
portando para Pemba homens 
(incluindo forças especiais), 
equipamento e munições. Um 
aparelho sul-africano Cessna 
Caravan deverá ser utilizado 
em operações de reconheci-
mento aéreo e utilizará uma 
base improvisada junto ao aero-
porto internacional de Pemba. 
O orçamento do contingente 
sul-africano, o maior presente 
em território moçambicano, é 
de EUR 58 milhões, tendo uma 
duração prevista de 3 meses.

A participação sul-afri-
cana enquadra-se na força 
regional da SADC (SADC 
Standby Force), comandada 
pelo Geneneral sul-africano 
XOLANI MANKAYI. Em 
26.JUL, chegou ao terreno o 
contingente militar do Botsu-
ana (Botswana Defense Force, 
BDF) composto por c. 300 mi-
litares do Exército. Botsuana 
e também Angola integram a 

missão conjunta da SADC.
O contingente da SADC e 

as forças do Ruanda irão ac-
tuar com as FADM a partir 
do Teatro Operacional Nor-
te (TON), situado em Mue-

da, e do recém-criado Tea-
tro Operacional Especial de 
Afungi que tem por missão 
exclusiva a defesa do DUAT 
dedicado ao “site” de gás na-
tural liderado pela multina-
cional francesa Total (Área 
1) e que ficará a cargo das 
tropas ruandesas e das for-
ças de fuzileiros das FADM 
que já aí se encontravam.

Está em curso um processo 
de reestruturação nas FADM, 
gerido de forma confidencial, 
a cargo do Almirante Joaquim 
Mangrasse, para efeito man-
datado pelo PR Filipe Nyusi. 
As movimentações internas 
nas FADM pretendem sobre-
tudo reduzir o grau de descon-
fiança das tropas estrangeiras 
na fiabilidade do exército mo-
çambicano em matéria de pro-
tecção da informação parti-
lhada com os restantes países.

Entre as mudanças em cur-
so constam o esvaziamento do 
Estado Maior de um conjunto 
de oficiais superiores do Exér-
cito sem atribuições concretas 

e que são considerados “ele-
mentos de instabilidade” na 
instituição militar. Segundo 
apurado, alguns generais e 
coronéis dos três ramos fo-
ram “convidados” a passar à 
reserva. Os lugares ocupados 
por estes generais serão de-
sempenhados por oficiais de 
patente inferior, através de 
graduações temporárias em 
função do cargo exercido.

A celeridade tem sido 
uma das apostas de Joaquim 
Mangrasse, que conhecia já 
do antecedente a situação no 
Estado Maior General das 
FADM, enquanto chefe da 
Casa Militar do PR durante 
quase seis anos. A situação em 
Cabo Delgado é o móbil para 
as mexidas nas cúpulas dos 
Estados-maiores. Um grupo de 
comandantes militares já havia 
pressionado FN no sentido de 
aceitar a ajuda militar externa, 
face à incapacidade das FADM 
em resistir aos avanços dos 
grupos armados insurgentes.

 (Africa Monitor/Zambeze)
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Membros da Renamo estão a ser perseguidos

Posição da Galp no mercado de 
GPL cobiçada por concorrência

Denuncia Ossufo Momade 

O presidente da Renamo, Ossufo Mamde, diz que os 
membros da Renamo, no interior dos distritos de Nhamatan-
da e Búzi estão a ser perseguidos por elementos das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS), alegadamente por estarem a 
colaborar com o líder da auto proclamada Junta Militar da 
Renamo, Mariono Nhongo.

Segundo o presi-
dente da Rena-
mo, membros 
do seu partido 
são molesta-

dos pelas FDS, tendo na oca-
sião destacado os desmobili-
zados de guerra dos 16 anos.

“Encontrei um cenário mui-
to negativo no interior dos dis-
tritos de Nhamatanda e Búzi. 
Os membros da Renamo estão 
a ser perseguidos, detidos e 
maltratados pelas FDS. O pre-
texto é que são colaboradores 
do Mariano Nhongo. As forças 
em alusão percorrem os inte-
riores dos distritos de Búzi e 
Nhamatanda, molestando os 
nossos membros, com parti-
cular destaque os desmobi-
lizados depois da guerra dos 
16 anos, indicando que supor-
tam a logística de Nhongo, 
o que não é verdade,” disse.

Ossufo Mamade expli-
cou que “as FDS vão lá para 
as localidades Macoroco-
cho e Gruja, atrás dos nossos 
membros, alegando que os 
desmobilizados são colabo-
radores do Mariano Nhongo”

 Segundo Momade, Nhon-

go a atitude dos elementos 
da FDS compromete uma 
convivência sã e a reconci-
liação nacional por isso “ape-
lamos para que parem imedia-
tamente com as perseguições”.

“Quando alguém é discri-
minado porque pertence a um 
determinado partido, a paz 
deixa de existir. Este país é 
para todos nós. A paz que to-
dos almejamos deve ser vivida 
em todos os aspectos, prote-
gida e acarinhada por todos.”

A denúncia do presiden-
te do maior partido da oposi-
ção acontece numa altura em 
que a Renamo queixa-se de 
não pagamento das pensões 
dos seus membros, abran-
gidos pelo processo de De-
sarmamento, Desmilitariza-
ção e Reintegração (DDR).

“Como é sabido, os nos-
sos desmobilizados não estão 
a receber os salários acorda-
dos já há muitos meses, igual-
mente não há reintegração das 
nossas forças na Polícia da 
República de Moçambique, 
segundo o acordado,” disse 
Momade falando, em Marrin-
gue, no âmbito da visita que 

efectua à província de Sofala.
“Sobre estes aspectos, na 

próxima quarta-feira (Ontem) 
iremos ter um encontro com os 
embaixadores para procurarmos 
solucionar estes problemas, 
mas, estamos cientes de que em 
breve teremos uma saída,” disse.

Recorda-se que sobre o as-
sunto, o representante pessoal 
do secretário – geral das Na-
ções Unidas em Moçambique, 
Mirko Manzoni, garantiu que 
o “problema com as pensões” 
não periga o acordo de paz. 

Manzoni explicou que é 
importante que não haja ma-
nipulação dos envolvidos no 
processo, havendo, a necessi-
dade de dar informação correc-
ta a cada beneficiário porque 
o que está a acontecer é que 
é que terminou o pagamento 
da compensação de um ano 
para o grupo de antigos guer-
rilheiros, que hoje protesta. 

 “Não é uma pensão, como 
se tem dito. É uma compensa-
ção que corresponde ao valor 
que o desmobilizado irá rece-

ber depois como pensão de re-
forma no Sistema Nacional de 
Segurança Social e resulta de 
doação de parceiros”, explicou.

Segundo Mirko Manzo-
ni, já não há nenhuma dívida 
a pagar. O que deve aconte-
cer é o grupo ser integrado no 
Sistema Nacional de Segu-
rança Social para passar a au-
ferir as respectivas pensões.

Cabe ao governo mo-
çambicano, prossegue, pagar 
pensão aos ex-combatentes 
e não às Nações Unidas.

Os casos mediáticos visan-
do a Galp Moçambique (Petro-
gal) no mercado moçambicano 
de GPL são atribuídos por fon-
tes locais a estratégias agres-
sivas da concorrência. A Galp 
é líder do mercado do gás de 
botija e tem vindo a aumentar 
a capacidade logística de recep-
ção, armazenamento e expedi-
ção de GPL em Maputo/Matola 
e Beira nos últimos dois anos.

Um dos concorrentes que 
terá intenções de entrar no mer-
cado do gás GPL é a Indepen-
dent Petroleum Mozambique 
(IPM), filial do Independent 
Petroleum Group (IPG), com 
sede nas Bahamas e origem 
no Kuwait. A IPM foi criada 
em Maputo em 2008, tendo 
como actividade principal a 
importação, comercialização, 
armazenamento e distribui-

ção de petróleo e derivados.
Desde então, a IPM criou 

a IMPETRO na Beira, cujos 

sócios são a PETROMOC 
(empresa pública) e a National 
Oil Infrastructure Company of 

Zimbabwe (NOIC), operando 
como unidade de armazena-
mento de derivados de petróleo 
no porto da cidade, num inves-
timento de USD 26 milhões.

 Interesses ligados à IPM /
IPG estarão indirectamente 
relacionados, segundo fontes 
contactadas, com a campanha 
pública que pretende afectar 
a reputação da Galp, com a 
cobertura de algum do poder 
político instalado, onde predo-
minam interesses económicos. 
Os mesmos estabelecem um 
paralelismo entre uma even-
tual descida do preço do GPL 
devido a mais forte concor-
rência à Galp com a baixa do 
preço do cimento causada pela 
recente entrada neste mercado 
da Dugongo, de capital chinês.

Numa joint-venture com 
a Galp e a SPI – Gestão e In-
vestimento, de capital moçam-
bicano, em Dezembro de2020 
foi inaugurado o Terminal Lo-
gístico da Matola (Galp-IPG 
Matola Terminal Ltd/ GIMTL), 
investimento avaliado em USD 

100 milhões. O GIMTL ocu-
pa uma área de cerca de cinco 
hectares e possui uma capa-
cidade de armazenagem de 
60.000 m3 para combustíveis 
líquidos (gasóleo, gasolina e 
GPL), duplicando a capacidade 
até agora existente na zona Sul 
da capital. Já em 2021, a IPM, 
GALP e SPI inauguraram o 
IPG GALP Beira Terminal, no 
porto da Beira, tendo por base 
uma joint-venture de 2013. 

A IPM/IPG está represen-
tada em Moçambique pela 
sociedade de advogados Sal 
& Caldeira. Na sua criação, a 
advogada representante dos in-
teresses da IPM/IPG foi Vânia 
Moreira, nascida em Moçambi-
que mas naturalizada portugue-
sa. Hoje, Vânia Moreira é con-
selheira jurídica da Total, tendo 
acompanhado desde 2011 todo 
o processo de implementação 
da Área 1 em Palma, liderado 
inicialmente pela Anadarko, 
antes de vender os seus acti-
vos no país ao grupo francês.

 (África Monitor/Zambeze)
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Edil de Chimoio questionado por munícipes 

Marcam-se dois anos e meio do ciclo de governação da 
actual direcção do Conselho Municipal de Chimoio, liderada 
por João Gomes Ferreira, esta que a cada dia deixa parte de 
munícipes descontentes e insatisfeitos pelo trabalho que a edi-
lidade tem levado a cabo, pois para eles, nada do manifesto 
eleitoral foi cumprido até ao momento apesar de o mandato 
estar a beira do fim. Entretanto, há quem diz que a imagem 
da cidade mudou desde a chegada ao poder do edil e que o 
desenvolvimento é notório.

João Ferreira que 
foi apelidado pe-
los munícipes de 
Chimoio de “Man-
devu Manunure”, 

substantivo em língua Tewe, 
que em português significa “o 
barbudo salvador”, confiado 
como um dirigente que podia 
mudar a vida dos munícipes 
no que tange ao provimento 
de emprego aos jovens, me-
lhoramento de vias acesso em 
toda urbe, recolha de lixo até 
as zonas periféricas entre ou-
tras promessas feitas durante 
a campanha eleitoral em 2018.

Nota-se um pouco por to-
dos munícipes de Chimoio, 
um elevado nível de insatisfa-
ção pelo actual edil desta urbe, 
pois este sentimento é notório 
até aos próprios funcionários 
do Conselho Municipal desta 
cidade, uma vez que esta direc-
ção nada faz em benefício dos 
munícipes, facto que levan-
ta inúmeras questões ao lema 
deste organismo que é: por 
uma melhor qualidade de vida 
para os munícipes de Chimoio.

Aos olhos de muitos mu-
nícipes, o conselho municipal 
de Chimoio apenas reabilitou 
e construiu monumentos his-
tóricos, praças e algumas vias 
de acesso que são obras de 
oferta de empresariado local. 

“Esse Ferreira dele só faz 
praças e fica por ai a desfilar 
na internet, nós vamos co-
mer praça? Os nossos filhos 
vão trabalhar nessas praças? 
Onde está o verdadeiro traba-
lho que esse município está 
a fazer, que nos prometeu na 
campanha eleitoral? Quan-
do é para ser votado até vem 
aqui no mercado ajoelhar”, 
disse Joana Joaquim, muníci-
pe entrevistada pelo Zambeze. 

“Nós até estamos com sau-
dades de Conde, estávamos ha-
bituados pelo trabalho de nada 
que ele fazia, mas fazia alguma 
coisa visível, então nós não 
estamos a ver trabalho de Fer-
reira, eu pessoalmente me sin-
to burlado por esse presidente, 
nos ludibriou para depositar 
voto nele só”, afirma Mário 

João, munícipe de Chimoio. 
Falando em exclusivo ao 

semanário Zambeze, o acadé-
mico e jornalista moçambica-
no, Nelson Benjamim, afirma 
que houve má gestão nas ex-
pectativas com a entrada da 
nova liderança na autarquia 
de Chimoio em 2019, por-
que os munícipes depositaram 
uma demasiada confiança na 
edilidade, mas no caso con-
creto, pouco trabalho se vê. 

“Aqui há um misto de sen-
timentos, é um meio de frus-

tração e meio de satisfação, as 
pessoas depositaram uma con-
fiança e tiveram uma expecta-
tiva alta, mas vêem agora suas 
expectativas serem goradas 
apesar de que há realizações 
não podemos negar, mas as ex-
pectativas são goradas, o caso 
concreto é da erosão, parece 
não haver uma solução concreta 
por parte da edilidade, estamos 
a falar do bairro cinco, Nhama-
onha entre outros, a edilidade 
não avança uma solução con-
creta”, disse Nelson Benjamim.

O académico avança que 
nota-se um aparente trabalho 
que vem sendo levado a cabo 
pela edilidade, mas no caso 
concreto de melhoria, pouco 
se faz, ademais, volvidos dois 
anos e meio de ciclo de go-
vernação, Chimoio não está 
num nível desejado se compa-
rado com as promessas feitas 

durante a campanha eleitoral.
“Pela cidade há muitas 

obras, há sempre lançamen-
to das primeiras pedras, mas 
pouco são concluídas essas 
obras, nesses dois anos e meio, 
pouco se viu a inauguração 
de determinadas obras, a úni-
ca coisa que pode-se ressal-
var aqui foi com a celebração 
do dia 17 de Julho em que se 
teve a inauguração de uma e 

outra infra-estrutura, mas eu 
acredito que ainda há mais 
por fazer”, acrescenta a fonte. 

Recorde-se que a edilidade 
adquiriu no mês de Dezembro 
do ano passado, um leque de 
equipamento composto por má-
quinas e camiões, componentes 
para constituir a empresa mu-
nicipal, que iria responder as 
necessidades de outros municí-
pios da província de Manica e 
zona centro do país, em termos 
de infra-estruturas, mas até ao 
momento não se sabe a real 
função deste equipamento con-
siderado moderno e de ponta. 

“Não se percebe ate que 
ponto uma cidade como esta 
tem este equipamento, mas 
ate aqui diz-se que se aguarda 
pelos chineses para montagem 
e entrada em funcionamento, 
enquanto não entra as pessoas 
vão vivendo piores cenários 
em determinados bairros ou 

seja as pessoas não conseguem 
chegar em suas residências em 
dias de chuva, mesmo tendo 
viatura, as pessoas ate deixam 
viaturas no centro da urbe por 
que eles não têm vias apro-
priadas ara chegar as suas re-
sidências”, disse Benjamim. 

Nelson Benjamim finaliza 
que outros desafios da edilidade 
é a falta da iluminação pública, 
pois o município deve firmar 
uma parceria com a EDM para 
ajudar a reduzir a criminalidade 
que ocorre na calada das noites, 
pois também o conflito de terra 
é outro problema que tende a se 
registar cada vez mais, pois na 
sua opinião, se deve combater 
este mal que pode se repercu-
tir negativamente doravante. 

O semanário Zambeze 
entrevistou outras figuras de 
relevo da cidade de Chimoio 
em Manica, como é o caso do 
analista social e arquitecto, 
Kelvin Uaila este que defende 
que o mandato do João Ferreira 
esta sendo um sucesso, acre-
ditando que a imagem desta 
cidade está sendo elevada po-
sitivamente em todaprovíncia, 
no pais e pelo mundo inteiro. 

“Temos agora vários servi-
ços melhorados, vários merca-
dos bem organizados, parques 
renovados, modernizados, o 
serviço de limpeza acho que 
melhorou. Vias rodoviárias no 

centro da cidade a ser melho-
radas, contudo no centro da 
cidade muita coisa mudou para 
o melhor”, disse Kelvin Uaila. 

A época chuvosa já se avi-
zinha e, as vias de acesso ainda 
continuam esburacadas e lama-
centas nos bairros, facto que 
leva a nossa fonte a desafiar a 
edilidade tomar em conside-
ração este aspecto, “esse é um 
desafio forte mesmo do municí-
pio, pois precisa ser muito fle-
xível em resolver uma vez que 
só no centro da cidade de Chi-
moio é que tem ruas asfaltadas 
e pavimentadas”, finaliza o ana-
lista e arquitecto Kelvin Uaila.

Outro aspecto que vai em 
contra mão com o programa 
de governação de João Fer-
reira, é a corrupção e extorsão 
perpetradas pelos agentes da 
polícia municipal nos merca-
dos e aos moto-taxistas desta 
urbe, facto que cria revolta 
por parte desta camada social. 

Esta segunda-feira, mais de 
100 moto-taxistas amotinaram-
-se fronte ao edifício do con-
selho municipal de Chimoio, 
em reivindicação da má ac-
tuação da polícia municipal, 
liderada pelo João Ferreira. 

“Apolícia municipal está a 
trabalhar de uma maneira mui-
to ilegal, quando encontra mota 
parada, eles só chegam e tiram 
as chaves, e começam a pedir 
dinheiro que não consigo fa-
zer de receita de um dia, caso 
contrario parqueiam a mota 
e passam uma multa de 2 a 4 
mil meticais”, disse Zeca Pin-
tos, moto-taxista de Chimoio. 

Depois de manifesta-
ção de transportadores semi-
-colectivos de passageiros 
ocorridos há um mês e meio 
em Chimoio, esta de moto-
-taxistas é a segunda em rei-
vindicação da má actuação da 
polícia municipal na via públi-
ca deste território municipal.

Kelly Mwenda

Kelvin Uaila – ArquitectoNelson Benjamim – Académico 
e Jornalista
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De s d e  o s 
p r i m ó r d i o s 
da civilização 
humana que a 
medicina foi 

considerada uma prática ética 
para servir a Humanidade. Em 
tempos remotos o exercício da 
medicina estava circunscrito 
aos profetas, aos santos, aos 
sacerdotes e aos filósofos.

Alguns dos princípios morais 
e regras éticas observados 
nessa altura ainda são seguidos 
pelos membros desta profissão 
quando lidam uns com os outros 
e com os doentes, mantendo 
assim esta nobre tradição.

O código mais antigo da 
ética no exercício da medicina 
é o chamado “Juramento de 
Hipócrates”, que é a base de 
um outro documento célebre, 
a Declaração de Genebra da 
Organização Mundial da Saúde. 
Para além disso, existe um 
código internacional de ética no 
exercício da medicina, e outros 
códigos desenvolvidos por 
diferentes países e organismos 
internacionais. Estas regras 
diferem segundo a atitude e 
filosofia moral de cada país.

O Isslam, sendo um código 
de vida completo e o maior 
código de valores morais, 
po i s  é  um Guia  Div ino , 
ordena-nos que assumamos 
uma posição diferente. Os 
seus ensinamentos morais 
influenciaram grandemente o 
pensamento de hoje em dia, 
especialmente no que toca à 
ética no exercício da medicina 
moderna. Segundo o Isslam, 
Deus Todo Poderoso é que é o 

Grande Curador, pois todos são 
curados pela Sua permissão.

O  P r o f e t a  M u h a m m a d 
(S.A.W.) disse que existe 
remédio ou cura para todas 
as doenças, excepto para a 
velhice isto é, menos para o 
processo de decadência dos 
seres vivos. Esta asserção é 
uma grande revelação acerca 
da doença e da sua cura. E 
isso estabeleceu a mais alta 
meta para o cientista-médico, 
o que o estimula na procura do 
remédio para toda a doença.

O Isslam diz que o remédio 
é revelado aos que se entregam 
com afinco, e são curiosos 
e  ávidos  em conhecê- lo . 
Condena o hábito que algumas 
pessoas têm, de se angustiarem, 
ou de ficarem indiferentes 
perante a dor e a doença. Pelo 
contrário, encoraja os seus 
seguidores a procurarem o 
melhor tratamento possível.

Recomenda que o médico 
s e j a  c o m p e t e n t e  e  q u e 
tenha  sempre  presente  a 
obrigação de preservar a vida 
humana, devendo esforçar-se 
continuamente para melhorar 
o seu conhecimento e profissão. 

Todos os teólogos isslâmicos 
são unânimes na penalização 
dos médicos que, devido à 
sua incompetência, causem a 
morte de doentes. Se devido à 
negligência de algum médico, 
o doente morrer, perante Deus 
o médico será responsabilizado 
conforme consta no Qur’án:

“ Q u e m  m a t a r  u m a 
pessoa, é como se tivesse 
morto toda a Humanidade”.

É dever do médico servir 

a  H u m a n i d a d e  i n t e i r a , 
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a 
nacionalidade, género, raça, 
posição social ou política do 
doente. Portanto, o médico não 
deve nunca assumir quaisquer 
formas de descriminação, pois 
nem mesmo o Criador faz 
alguma distinção entre as suas 
criaturas, pelo que o Homem 
também não o deve fazer.

E s t e  é ,  d e s d e  o s 
primórdios, um ensinamento 
básico do Isslam. Quando 
a descriminação era muito 
comum noutras partes do 
Mundo, o Isslam já apregoava 
a igualdade entre os Homens.

V i s i t a r  o  d o e n t e  é 
u m  d o s  d e v e r e s  d e  u m 
crente. O Profeta visitava 
frequentemente os doentes e 
ordenava aos seus seguidores 
que fizessem o mesmo, ainda 
que o doente fosse de outra 
religião, ou mesmo descrente.

S e  a l g u é m  e s t á 
financeiramente incapacitado 
de se submeter a tratamento 
médico, é obrigação dos seus 
familiares, amigos, vizinhos ou 
médicos visitantes, ajudarem-
no de todas as formas possíveis. 
E mais. É obrigação do Estado 
p rov idenc i a r  t r a t amen to 
médico aos seus cidadãos.

Há diferenças de opinião 
relativamente às taxas que os 
médicos cobram. Em alguns 
países, a assistência médica 
é da responsabil idade do 
Estado, pelo que o doente não 
paga nada. Noutros países os 
médicos são livres de marcar 
e cobrar as taxas que bem 
entenderem, daí que hoje a 

medicina se tenha tornado um 
negócio altamente lucrativo.

O  I s s l a m  é  c o n t r á r i o 
a tais práticas anti-éticas, 
recomendando misericórdia e 
compaixão em todas as relações 
humanas. O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) disse: “Deus não será 
misericordioso com quem não 
mostrar misericórdia para com 
os seus semelhantes (isto é, 
Deus não terá pena dos que 
não têm pena dos outros)”.

Este dito do Profeta pode 
encorajar o médico a ter uma 
atitude mais simpática para 
com os doentes financeiramente 
incapazes. O médico deve cobrar 
a taxa, não em conformidade 
com o  serv iço  pres tado , 
mas  s im,  tendo presente 
as  condições  f inancei ras 
do doente que o procura.

O que vem acontecendo nos 
dias que correm é deveras 
lamentável. Se alguém não 
tem dinheiro para pagar o 
t r a t a m e n t o ,  n e m  s e q u e r 
é  a tendido  pe lo  médico .

A vida humana é muito 
sagrada, pois ela é uma dádiva 
divina, e ninguém se deve 
outorgar a liberdade absoluta 
de manipulá-la segundo os 
seus caprichos.  O Isslam 
impôs restrições à liberdade 
individual, o que é oposto à 
filosofia materialista da vida.

Alguns actos imorais para 
manipular e intervir no processo 
de vida como por exemplo 
o cometimento do aborto, a 
eutanásia, o suicídio, etc., 
não são permitidos no Isslam. 
Infelizmente, muitos países 
liberalizaram as regras do 

aborto e descriminalizaram 
a  eu tanás ia .  O  I ss lam é 
contrário a tais liberalizações, 
n ã o  r e c o n h e c e n d o  t a i s 
práticas como fazendo parte 
d o s  D i r e i t o s  H u m a n o s . 

A sabedoria é um legado geral 
de toda a Humanidade, e ao longo 
da História os muçulmanos 
sempre se revelaram abertos 
na busca e propagação da 
sabedoria, daí que é obrigação 
do médico conhecedor, buscar 
o conhecimento e transmiti-
lo aos outros sem qualquer 
hesitação. Não deve guardar 
apenas para si algumas das suas 
descobertas e especialidades, 
pois ainda que as leve para o 
sepulcro, não lhe serão úteis, 
pelo que deve compartilhá-las 
com colegas e outros cientistas.

Foi devido à generosidade 
dos  c ient is tas  e  médicos 
muçulmanos que a medicina 
chegou aos níveis a que chegou. 
Quem não ouviu já falar de 
Avicena e o seu Cânon? Isto 
quando o resto do Mundo 
estava mergulhado nas trevas. 
Os cientistas de então, não 
reservavam os direitos de 
nenhum dos seus trabalhos, mas 
hoje, em nome da propriedade 
intelectual, criou-se o código 
de “Direitos Reservados”, em 
que não se dá permissão a quem 
quer que seja, para se beneficiar 
do conhecimento de outrem, 
excepto se for pago, pois tudo e 
todos giram à volta do dinheiro.

É também responsabilidade 
d e  u m  m é d i c o  t e n t a r 
melhorar a saúde e o bem-
estar dos indivíduos e da 
c o m u n i d a d e  e m  g e r a l . 

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A ética no exercício 
da medicina

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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O WOKE e a divisão da Europa

| opinião |

Jaime Nogueira PiNto 

A E u r o p a 
corre ris-
cos de uma 
fractura, a 
curto pra-

zo, não por razões de ordem 
económica ou geopolítica, 
mas nos termos das cha-
madas “guerras culturais”.
Tudo isto é sobretudo im-
portado dos Estados Unidos, 
onde o chamado movimen-
to “Woke” se transformou 
numa obsessão ideológica 
radical presente no quo-
tidiano da confrontação.

Inicialmente o termo 
apareceu na Américanos 
anos 40, ligado aos movi-
mentos “Awake” que preten-
diam chamar a atenção geral 
para injustiças e desigual-
dades socias, especialmente 
para as derivadas da ques-
tão racial. “Awake” signifi-
cava “acordar!”“acordai!” 
e“Woke” significaria 
“acordado”“despertado”, 
para tais problemas.

Como outros movimen-
tos sociais, à esquerda ou à 
direita, o“Woke” radicali-
zou-se numa escala febril, 
atingindo alvos cada vez 
mais alargados e passando da 

reivindicação razoável para 
a intolerância. Isto deu-se, 
nomeadamente,na transposi-
ção de causas como a igual-
dade racial e a justiça social, 
para as questões de género; 
e com uma sanha inquisito-
rial e totalitária, de minorias 
radicais que acabam por de-
turpar os princípios justicia-
listas para se transformarem 
em novas e cegas ditaduras 
no campo dos costumes.

Isto passou-se e passa-se, 
principalmente, em algumas 
universidades norte-ameri-
canas e vai desde movimen-
tos para abolir os Estudos 
Clássicos– a Cultura Greco-
-Latina da Antiguidade –até 
reivindicações promovidas 
por minorias sexuais do tipo 
LGBTQ+.Que, por exem-
plo, pretendem acabar com 
os vocábulos “mãe” e “pai” 
nas referências identitárias, 
ou levar propaganda sexual 
às crianças e aos menores.O 
que estão a fazer, por exem-
plo, através da modificação, 
pela Walt Disney, das histó-
rias e filmes infantis tradi-
cionais, mudando o género 
dos protagonistas e promo-
vendo um novo tipo de fa-

mílias, formadas por dois 
homens ou duasmulheres.

Isto já é estranho; mas o 
que está a surgir, indo ain-
da mais longe e iniciando 
campanhas de linchamen-
to moral, não contra quem 
os queira penalizar –já não 
existe nas legislações euro-
peias ou americanas nenhu-
ma forma de repressão de 
comportamentos sexuais, 
tradicionalmente conside-
rados “anómalos” – mas 
contra quem se atreva a pôr 
em discussão a excelên-
ciadessescomportamentos.

Algumas pretensões são 
aberrantes e podem condu-
zir a situações ridículas ou 
perigosas.É o que se passa 
no debate sobre os “transe-
xuais”, com a pretensão de 
cada um (ou cada uma…) 
assumir o género indepen-
dentemente da condição 
natural, isto é, dos órgãos 
sexuais com que nasceu.
No Reino Unido, já existe 
oGender RecognitionCerti-
ficate, que permite a mudan-
ça legal de sexo, mas sujeita 
a prazos e exames médicos.
Os “Wokes” mais radicais 
pretendem umasobresim-

plificação e abolição destas 
regras de reserva. Mas mui-
tas mulheres têm mostra-
do a sua preocupação para 
o que pode vir a suceder 
com os abusos e manipula-
ções a que tal abertura pode 
conduzir, nomeadamente 
de homens-homens se as-
sumirem como mulheres 
para terem acesso aos ves-
tiários e toilettes femininos.

Os exemplos de terro-
rismo moral nesta matéria 
são muitos: J.K.Rowling, 
a criadora de Harry Pot-
ter, foi injuriada e atacada 
pelos“Woke”, por ter apoia-
do um tweet de MayaFors-
tater – uma colaboradora do 
Center for Global Develo-
pment, de Washington DC, 
que foi despedida por ter, em 
2019, num tweet, escrito que 
“malepeople arenotwomen”.

Forstater foi despedi-
da.Recorreu aos tribunais 
que, em primeira instân-
cia, julgaram que aquela 
sua opinião “que os ho-
mens machos não são 
mulheres”era“incompatível 
com a dignidade humana”.
Posteriormente, um recurso 
para uma instância superior 

deu-lhe razão, no sentido do 
considerar que as suas opini-
ões estavam protegidas pela 
lei.Mas, protegida ou não 
pela lei, perdeu o emprego.

Voltando ao princípio.
Esta radicalidade “Woke” 
norte-americana está a che-
gar à Europa, mas, aqui 
encontra resistências:para 
já a mais significativa vem 
da Hungria, cujo Primeiro-
-Ministro, Viktor Orban, 
numa lei contra a Pedofilia, 
proibiu toda e qualquer pro-
paganda deconteúdo sexual, 
incluindo de homossexua-
lidade, nas escolas e liceus, 
e dirigida a menores.A reac-
ção não tardou, com a vota-
ção de uma resolução (não 
vinculativa) no Parlamento 
Europeuque, claramente, 
dividiu os deputados em 
doiscampos - aqueles para 
quem a família é formada 
por um homem e uma mu-
lher, e aqueles para os quais 
pode haver outro tipo de fa-
mílias.Eisto é uma questão 
de civilização, uma questão 
fracturante que, no futuro 
próximo, divide e vai dividir 
os Europeus. E, pensamos, 
o resto da Humanidade.
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Caiu como uma 
bomba!... O ata-
que e recuperação 
de Mocímboa 
da Praia ficará 

na história como o dia 8 de Agos-
to de 2021, data em que as FADM 
(Forças Armadas de Moçambique) 
e da Ruanda, puseram foram de 
combate os terroristas que tinham 
tomado a pacata “Mocímboa da 
Praia”, há já anos, fazendo dali e 
Awasse o seu “Quartel General”.

Todos nós aplaudimos a vitória 
sem precedentes da “recuperação” 
desta vitória que conforme descreveu 
pormenorizadamente o Comandante 
do Exército, Major General Cris-
tóvão Chume, em trabalho “despa-
chado” pela TVM, por esse fogoso 
e astuto jornalista Brito Simango, no 
Telejornal de Terça-feira (10.8.21) 
a partir de Mocímboa da Praia.

A vitória deste culminar do 
ataque, foi precedido de um pro-
grama – diria plano ousado - do 
Presidente da República de Mo-
çambique e Comandante Chefe das 
FADM, Filipe Jacinto NYUSI, por 
um lado como Chefe de Estado e 
Presidente em Exercício da SADC.

Custódio Chume explicou de-
talhadamente e as câmaras da TVM 
registaram a “grande desgraça” que 
se abateu sobre Mocímboa da Praia, 
neste período em que os “terroris-
tas” queimaram tudo mais alguma 
coisa, menos algumas casas que 
aparentemente foram poupados 
para servir de instalações para a 
programação das suas acções – dos 
terroristas – nesses actos macabros 
que visam retardar a exploração de 
gás em AFUNGI (Cabo Delgado).

Escrevemos aqui, amiudadamen-
te, que o que alguns pseudos pesqui-
sadores apregoam visam “garantir” a 
continuação do pagamento em euros 
e dólares que os “financiadores” lhes 
pagam pelo serviço que visa perpe-
tuar a pobreza dos moçambicanos.

Por isso, aparecem com aque-
la de que o que se passa em Cabo 
Delgado é guerra entre macondes e 
kmuanis, alegadamente que foram 
votados ao abandono pelo Governo 
de Moçambique – diga-se Governo 
da FRELIMO – que os saudosis-
tas diziam em 1975 que – “Samora 
Machel e a FRELIMO só gover-
naria Moçambique por 6 meses.”

Alguns destes “malandros” não 
tinham nascido ou eram pequenos 
demais para analisar os factos e afir-
mam que “os moçambicanos esta-
vam melhor no período colonial do 
que agora”. Falam com escritórios e 
a residir na Polana ou Sommershield 
e nós já cantamos aqui nas tuas MA-
PUTADAS que estes Bairros só vi-
viam brancos da 1ª classe vindos da 
Metrópole Portuguesa, os outros só 
viviam no Bairro Alto Maè ou no 
Bairro do Jardim e ultimamente na 
Malhangalene. Os pretos da 1ª es-
tavam reservados ao Chamanculo – 
agora Nhlamankulo. Os pretos só fi-
cavam na cidade de cimento (Polana 
e Sommershield até às 17 ou 18 ho-
ras), após o que deviam se retirar para 
os arrabaldes (periferia, subúrbios).

Por isso, esta vitória e outras que 
se seguirão com as tropas vindas 
doutros países da SADC, nomea-
damente África do Sul, Zimbabwe, 
Bostwana, Tanzânia, Lesotho e An-
gola – aí se diz mesmo que “quando 
a casa do vizinho está a arder, não po-
demos ficar impávidos e serenos, “te-
mos que ir ajudar a apagar o fogo.”

Ir apagar o fogo – e Moçambi-
que fez o mesmo – com os países 
vizinhos, incluindo a Namíbia – daí 
aquele país estar pronto para ajudar 
a acabar com os malandros de ter-
roristas – que queriam tornar a zona 
da África Austral ingovernável, com 
Moçambique, como alvo principal 
por nele se localizar em AFUNGI a 
maior reserva de gás nesta Zona, que 
explorados vão deixar a todos nós es-
táveis, daqui a alguns anos, o que vai 
exigir trabalho árduo e persistente, 
para benefício dos moçambicanos.

Urgente para “Cabo Del-
gado”: Para consolidar a vi-
tória da “recuperação” de 
Awasse e Mocímboa da Praia o “Go-
verno” que avance com a “máquina” 
e com urgência para retomar a vida…

O Aparelho de Estado e as 
Empresas, bem como os priva-
dos devem estar na linha da frente 
para consolidar a vitória militar.

Não obstante muitos deslocados 
estarem no Niassa, Nampula, Zam-
bézia, Manica, Maputo incluindo em 
Cabo Delgado, deverão ser criadas 
condições – para – caso o deseja-
rem regressar às zonas de origem.

Pessoalmente assistimos a estas 
operações, quando éramos Chefe 

da CPE (Comissão Provincial de 
Emergência) de Tete, exercendo 
as funções de Director Provincial 
dos Transportes e Comunicações 
nos anos (1981 e 1990), com Ro-
cha Nuvunga como Delegado do 
DPCCN (Delegado Provincial de 
Combate às Calamidades Naturais) 
em Tete e dali retiramos de Benga, 
mais de 6 mil deslocados, na guerra 
de desestabilização que os nossos 
inimigos chamam de “guerra civil”.

É uma acção que exige dos 

quadros muito empenho e dedi-
cação, pelo o Governo de Mo-
çambique, “comandado” pelo 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto NYUSI saberá alocar 
“gente” para trabalhar nessas zo-
nas com afinco e determinação.

Voltaremos ao assunto.
N.A. – Foi a enterrar no dia 

10.8.2021, no Cemitério de Micha-
futene, pelas 10 horas antecedido 
de velório à 9.30 no mesmo local, 
Joaquim Marcos Mondlane, traba-

lhador reformado da Cooperativa 
de Consumo da Polana, vítima de 
acidente de viação. Joaquim Mon-
dlane faleceu no dia 8.8.21. Mon-
dlane era um activista que lutou para 
o desenvolvimento das cooperativas 
de consumo sem precedentes, não 
só da sua Cooperativa – a Coope-
rativa de Consumo da Polana, pela 
qual era reformado, mas também 
do Grande Maputo. À família Mon-
dlane a nossa solidariedade. Re-
quien in pace, Joaquim Mondlane.

Para consolidar a vitória da “recuperação” de Awasse e Mocímboa da Praia o 
“Governo” que avance com a “máquina” e com urgência para retomar a vida…

maPutadasF r a N c i s c o  r o d o l F o

Urgente para “Cabo Delgado”:

 z Todos somos chamados a “clamar” pela vitória diplomática de Flipe NYUSI e das FADM e de Ruanda…

 z Deixem os fofoqueiros no seu canto, porquê servem àqueles que os “pagam” em euros e dólares…

 z Requiem in pace, Joaquim Marcos Mondlane, cooperativista nato.
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Editorial
Democracia protege liberdade e 
pluralismo editorial. Pois claro!Antes de qualquer empolgação nessa prosa, importa 

explicar a adjectivação do Carvalho, ou melhor, 
esclarecer o “carvalhal” em epígrafe. Tudo começa 
com a necessidade de discutir um certo comentário 
de um militar das antigas, militar de índole invejá-

vel, pelo menos historicamente, o recém-falecido Otelo Saraiva de 
Carvalho, o protagonista do popular 25 de Abril. Foi com base no 
seu nome, o apelido Carvalho, e porque é de sua visão em relação 
as campanhas eleitorais que pretendemos debruçar, que adjecti-
vamos o substantivo próprio Carvalho para o adjectivo carvalhal.

Esse capitão levantou, em uma das suas entrevistas, um aspecto 
carente de discussão se focados para o nosso processo eleitoral. 
Durante as campanhas eleitorais, a comunidade política canta para 
os quatro cantos do indico que tal é momento de festa, e de facto 
pela euforia popular presente nessa fase, não há muita manobra para 
recusar essa teoria, a campanha eleitoral é uma festa. No entanto, o 
que nos vem ao caso de momento, é a questão logística, sabe-se de 
antemão que toda festa assim como as demais actividades, precisam 
de alguma logística e a campanha eleitoral tem tido de facto uma 
logística bastante pomposa, bem caprichada, ainda que desequili-
brada se partirmos para uma comparação entre as forças políticas. 

Mas é mesmo pela logística que se deve começar a reflectir so-
bre o comentário do capitão Carvalho, pois então, antes importa 
um realce no dito, pois, para esse renomado capitão a logística 
eleitoral devia estar virada para recursos ainda mais beneficentes, 
o capitão afirma que ao invés de camisetas, bonés e capulanas, de-
veria distribuir-se arroz, farinha, feijão e mais, e isso na sua teoria 
traria mais benefícios aos povos. Um pensamento que parece bem 
simplório mas que bem analisado, seria até um berro de socorro se 
viesse das massas populares aliás, de um horizonte veridicamente 
popular, só nessa perspectiva é que a campanha seria de facto uma 
festa pois, nem nas mais sofisticadas culturas existe festa em que 
não se coma, ainda que seja o mínimo, se é festa então vamos 
comer, e paradoxalmente, nas nossas campanhas eleitorais o povo 
não come, limitando-se apenas a entoar hinos partidários num ar 
de agradecimento por peças de roupa que, bem analisado, se quer 
os pertencem, pois servem apenas para perpetuar campanhas de 
tais partidos, enaltecendo as imagens estampadas em tais peças.

Com tantos problemas, de fome inclusive, se as campa-
nhas, essas mesmas quinquenais, trouxessem alguma mais-
-valia alimentar para esse povo, já era um passo considerável.

Pelas condições políticas a que nos encontramos, não importa 
se o alcance do Carvalho era exactamente esse ou não, mas a 
sua teoria sugere de forma indirecta uma campanha para lá das 
promessas, uma campanha que, dependendo de diferenciadas 
carências no território nacional, procura pôr imediatamente em 
prática o que normalmente acresce meramente a lista de promes-
sas, pois vejamos, toda a série de produtos alimentares que este 
(Otelo) substitui por toda outra serie de peças de vestiário, consta 
quase que sempre dos planos de todas as forças políticas candida-
tas aos cargos públicos, ou melhor, num país como Moçambique 
não haverá jamais candidato que não fale em erradicar a fome, 
portanto, que a campanha seja a primeira oportunidade para os 
concorrentes já comprovarem o bem que pretendem trazer ao povo.   

As nossas campanhas eleitorais 
numa perspectiva carvalhal

As celebrações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 
passaram a fazer parte do nosso catálogo de efemérides 
como consequência da opção que fizemos pelo pluralis-
mo político. A expressão máxima do pluralismo político 
é a existência de vários partidos, de diferentes matizes 

político-ideológicas, e a realização periódica de eleições para a escolha 
dos legítimos representantes do povo aos órgãos de soberania do país.

Na sua esteira estão a liberdade de expressão, a liberdade de im-
prensa e, como corolário, o pluralismo de linhas editoriais dos meios 
de comunicação social. O pluralismo de linhas editoriais pressupõe a 
existência de órgãos de comunicação social com diferentes orientações 
editoriais e diversidade na oferta de informação ao público, o que per-
mite a este várias opções em termos de fontes e veículos de informação.

O respeito que se deve aos partidos políticos e às suas orientações é o 
mesmo que se deve observar em relação à variedade de matizes editoriais que 
identificam os órgãos de comunicação social. É um princípio consentâneo 
com os valores da democracia e com a economia de mercado que perfilhamos.

O respeito pela Constituição e demais leis que regem o sector, 
bem como pelo código de ética e deontologia que norteia o exer-
cício da profissão de jornalista, constituem as balizas que devem 
orientar a actuação dos diferentes operadores e representam, ao 
mesmo tempo, a garantia de um exercício saudável da actividade.

Ao longo destes anos em que abraçamos e nos empenhamos em 
construir e melhorar a nossa democracia os órgãos de comunicação 
social registaram uma evolução positiva, quer do ponto de vista pro-
fissional, quer do ponto de vista da qualidade do produto informativo.

Em matéria de cobertura noticiosa de factos políticos, é ponto assente 
que o tratamento jornalístico obedece aos padrões universalmente acei-
tes. A Lei Eleitoral contempla a igualdade de tratamento dos partidos 
políticos no âmbito dos tempos de antena, dentro do período de campa-
nha eleitoral. Fora disso, é o critério editorial do órgão que prevalece.

Estes últimos foram de muita conturbação social e politica no pais e, 
por isso mesmo, anos de características especiais em função da pandemia 
da covid 19, dos ataques da Junta militar e como se sente da presença de-
moníaca dos terroristas em Cabo Delgado. Porém, e muito por defeito de 
leituras enviesadas, por parte de alguns sectores políticos, a cobertura destes 
eventos criou muita celeuma em particular quando alguém se excedia na 
análise dos factos, valendo nalguns casos detenções, e violentações físicas 
na Costa do Sol, queima de arquivos nas redacções com bombas de napalm.

Houve mesmo quem tenha chegado a considerar imoral o esforço que os 
media empenharam  para dar nota pública dos desenvolvimentos que se foram 
ancorando nos locais do crime. Para nós moral é procurar cercear a liberda-
de de expressão dos media e por razões de favorecimento político, querer 
impedi-los de comunicar, de exercer a sua função clássica de mediação entre 
os factos, acontecimentos e a sociedade. Os órgãos de comunicação social 
que souberam avaliar a dimensão deste momento posicionaram-se de forma 
correcta, pois, uma coisa, porém, é certa: os media não são responsáveis 
pela incompetência absoluta que tomou conta dessas formações políticas.

A comunicação social não pode substituir-se aos partidos políti-
cos e os órgãos públicos têm tanta legitimidade como os privados. É 
essa a consciência que a sociedade deve ter em relação ao desempe-
nho da comunicação social. De respeito pela diferença, porque é isso 
que alimenta a concorrência nas economias de mercado. Por incrível 
que pareça, é da parte daqueles que se reclamam mais democratas 
que vemos surgirem as investidas para limitar a liberdade de comu-
nicação dos órgãos. Viva a liberdade e nada de algemas nas palavras. 

| opinião |

douglas madJila

douglas madJila
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Por tudo que 
vem aconte-
cendo na práti-
ca ortográfica 
desta língua, e 

de forma oficiosa, demonstra 
que o processo de padroniza-
ção ortográfica destamesma 
língua e, porventura, de outras, 
não terá tido em atenção a cer-
tos aspectos elementares,mas 
fundamentais, que devem ser 
atendidos para o efeito de pa-
dronização ortográfica.Sobre 
isto, é importante referir que 
alguns desses aspectos, se não 
todos, foram ventilados em 
sede do I Seminário Sobre a 
Padronização da Ortografia de 
Línguas Moçambicanaspelos 
convidados especiais, que trou-
xeram para o evento experiên-
cias de padronização ortográfi-
ca das línguas dos seus países. 

Para o caso em questão só 
se pode falar de minimização 
ou desvalorização, para evitar 
dizer desprezo ou desdém, de 
tais aspectos cruciais, norteado-
res de uma padronização sem 
controvérsia ruidosa e sem he-
róis nem cobardes. As comuni-
cações insertas no relatório do I 
Seminário em alusão são escla-
recedoras sobre o que deve ser 
feito para padronizar a ortogra-
fia de uma determinada língua; 
H. M. Batibo, da University of 
Dar-Es-Salaam, diz, relativa-
mente ao papel de um linguista 

na elaboração de uma ortogra-
fia, que ele deve: “(i)Ajudar a 
elaborar um sistema objectivo 
de escrita que reflicta as reali-
dades linguísticas da língua (ou 
línguas)…” e”(ii) Providenciar 
soluções para um sistema de 
escrita que seja efectivo para as 
necessidades da sociedade…”

Portanto, a questão de pa-
dronização ortográfica diz res-
peito a quem, por casualidade 
natural, é concomitantemente 
falante nativo e interessado pela 
escrita da língua, pois os outros, 
neste processo, têm todos os 
direitos menos tomar qualquer 
tipo de decisão, mormente 
aquela que possa criar dissen-
sosentre o povo falante ou mes-
mo dividi-lotal como acontece 
desde que este processo ini-
ciou, a existência do padrão do 
Txitxopi e o padrão do Cicopi, 
uma realidade aberrante,que 
exuma do fundo das cavernas 
as dicotomias cultos vs igno-
rantes e civilizados vs selva-
gens à moda antiga, pois quem 
se identifica com o CICOPI é 
do lado da ciência mas quem 
se identifica com o TXITXOPI 
é de uma tal tradição atrasada. 

Mas a intervenção de Ke-
tharine Demuthe, do Centro 
de Estudos Africanos, da Uni-
versidade de Boston, relativa 
à Unificação dos Princípios 
Organizacionais no Desen-
volvimento das Convenções 

Ortográficas, coloca um ponto 
tónico às actuções dos especia-
listas, recorrendo a expressões: 
“onde um sistema ortográfico 
já tenha sido estabelecido... 
ver se… podem ser adapta-
dos”; “onde for possível, usar 
o mesmo sistema…”…tudo 
para mostrar que o processo de 
padronização, mediado, deve 
basear-se no conhecimento 
geral e peculiar da língua, na 
história da escrita da língua, 
nas convicções e actitudes dos 
falantes e, sobretudo, na ra-
cionalidade e razoabilidade de 
todo ou parte do quadro que se 
propõe, uma vez que, e como 
sempre se disse, os símbolos 
da escrita são profundamente 
convencionais e não qualquer 
outra coisa diferente disso.

O sistema de escrita das 
nossas línguas, quer queiramos 
quer não, é adaptado de outros 
sistemas de escrita, isto é, não 
há até ora um sistema original 
da escrita das línguas moçam-
bicanas ou africanas. É um des-
tino com o qual temos que nos 
conformar e com ele conviver, 
da mesma maneira que usados 
lindos fatos italianos, calçamos 
sapatos clássicos portugueses, 
andamos em luxuosos carros 
japoneses e americanos, aplica-
mos fragrantes perfumes fran-
ceses, bebemos bons vinhos 
escoceses sem fazermos caso 
algum. Quemconcebeu os pri-

meiros desenhos das escritas 
das nossas línguas foram uns 
europeus, alguns identificáveis, 
a maior parte destes ao serviço 
missionário, e outros ao ser-
viço do comércio e à explora-
ção de novas terras e homens.   

É a partir dessas aventuras, 
desses ilustres missionários, co-
merciantes e exploradores, que 
se constituíram os alicerces para 
que as nossas línguas tivessem, 
hoje, uma escrita quevem sen-
do objecto de estudos, debates, 
reflexões e de harmonização 
ortográfica, para necessários 
ajustamentos e melhoramentos.

Importará aqui referir que 
os trabalhos sistematizados e 
publicados, escritos nas nos-
sas línguas, começam a fluir 
no período entre as primeiras 
duas guerras mundiais, mas em 
TXITXOPI,a primeira obra pú-
blica que se conhece, saía du-
rante o segundo maior conflito 
global, em 1941, Gramática da 
Língua Chope, do Padre Luiz 
Feliciano dos Santos, e a segun-
da em 1950, Dicionário Portu-
guês Chope e Chope Português, 
para além de uma considerável 
produção bibliográfica e docu-
mental que se seguiu, de natu-
reza religiosa e académica tais 
são os casos de Padre João Cri-
sóstomo Borges, Padre António 
Fonseca Maheme, Dr. Vicente 
Raúl Likwekwe, entre outros.  

Há igualmente outro acervo 

que versa sobre o povo falante 
desta língua, não no domínio 
da descrição da língua como 
os anteriores, mas nos aspectos 
vários como antropológico e de 
músical, casos de José Augus-
to Alves, Francisco Augusto 
da Cruz Correa, Leonor Cor-
reia de Matos, Hugh Tracey, 
Didi Munguambe, Armando 
Meque Mudiue, entre outros. 
Importa aqui também referir 
que de entre estes todos, ape-
nas o Dr. Armando Mudiue 
é que escreve CICOPI, mas 
tal se explica pelo facto de 
ele ter tido sempre uma liga-
ção, como pedagogo, com os 
centros de formação de pro-
fessores, os outros escrevem 
TXITXOPI, TCHITCHO-
PI, TSHITSHOPI, CHOPE.  

No relatório do I Semi-
nário sobre a padronização 
da ortografia de línguas mo-
çambicanas, no capítulo que 
versasobre a língua CICOPI, 
apresenta-se como quadro bi-
bliográfico as obras dosautores 
do primeiro grupo, entretan-
toforam totalmente ignorados 
os símbolos que vinham sendo 
usados durante décadas para 
representar o som (tecnica-
mente) [tʃ], nomeadamente 
TX/TCH/TSHe, estranhamen-
te, se impôs um símbolo es-
tranho à língua, o C, símbolo 
comumente usado em Tson-
ga, sobretudo em XITSWA.

RAndUlAni

As Sensíveis Questões das Nossas Línguas: 
Padronizar a Ortografia desta Língua e não 

evitar os CICOPI’s de secessão?(3)
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1. Para conhecimento e cumprimento integral, comunica-se à todos funcionários destes serviços, MCNet, OpSec Security 
Mozambique Lda; Despachantes Aduaneiros, Agentes Económicos e demais interessados a aprovação através do Diploma 
Ministerial n°64/2021,de 21 de Julho – do  Novo Regulamento de Selagem de bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufa-
turados ,que entra em vigor 30 dias a contar da data da sua publicação ,bem como, a revogação do Diploma  Ministerial 
n°59/2016,de 14 de Setembro e demais legislação que contrarie o novo regulamento.

2. O Novo Regulamento de Selagem incorpora diversas inovações, sendo de destacar as seguintes�
•  Implementação de Selagem de Cervejas e RTD´s (Bebidas Pronto a Consumir) -Fase 3 da Selagem Obrigatória;
• Introdução da nova geração de selos de controlo (mais qualidade e maior segurança) por substituição dos actuais 

selos de controlo;
• Obrigatoriedade de registo da utilização do selos de controlo na plataforma InSight, acessível pela plataforma 

JUE,a ser feitos pelos operadores;
• Redução do período de fornecimento e/ou entrega de selos de controlo para 35 dias, a contar da data do seu 

pagamento e;
• Suspensão do fornecimento do selo de controlo aos operadores em processo Fiscais (nomeadamente: a) descaminho 

e/ ou contrabando; e b)introdução fraudulenta no consumo de mercadorias sem selo de controlo ate ao seu desfecho.

3. Nos termos do seu artigo 18 (disposições transitórias),compete ao Presidente da Autoridade de Moçambique aprovar 
o (s) calendário (s) para a implementação da fase 3 da Selagem Obrigatório e para a introdução da nova geração de selos 
de controlo, cuja formal e massiva divulgação deve ocorrer simultaneamente.

4. Finalmente, apela-se em especial, à todas entidades supracitadas a se pronunciarem, com brevidade, e profundidade, 
deste novo dispositivo legal tendo como objectivos tomar a sua implementação abrangente, célere, correcta, e§ caz- e§ ciente.

5. Apresente Ordem de Serviços entra imediatamente em vigor

Cumpra-se!

A Direcção Geral das Alfandegas, aos 12 de Agosto de 2021

Assunto:�Vigência do Novo Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabacos Manufacturado

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO GERAL DAS ÂLFANDEGAS
ORDEM DE SERVIÇO N°16/AT/DGA/411/2021
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Não é melhor parar com a exploração de gás para evitar 
o sofrimento e mortes e destruições de Cabo Delgado?

alberto lote tcheco
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As sistemáticas guerras em Moçambique, enfrentados 
entre os seus governos e os nacionais denominados, pelos 
governos, ora por terroristas ora por bandidos armados ou 
por outros nomes depreciativos, justificam o questionamento 
de se o povo e o estado moçambicanos (e portugueses, no caso 
da guerra colonial) são ou não beneficiários pelos resultados 
das mesmas, em posições assumidas pelos seus respectivos 
governos. 

Durante o 
período co-
lonial, o go-
verno por-
tuguês, em 

Moçambique, enfrentou uma 
guerra movida por nacionalis-
tas que exigiam a independên-
cia nacional. O governo nunca 
reconheceu a legitimidade dos 
seus oponentes, chamando-os 
de terroristas. O conflito durou 
10 anos e, no fim, o governo 
colonial cedeu à pressão e re-
conheceu a justeza dos seus 
oponentes, e prescreveu as 
exigênciasdos nacionalistas, 
permitindo que Moçambi-
que se tornasse independente. 

Depois deste longo perío-
do de conflito armado, pode se 
questionar quanto este conflito 
valeu aos povos moçambica-
nos e português e ao estado 

português, em termos de de-
senvolvimento humano e so-
cioeconómico em comparação 
com os prejuízos que a mesma 
causou àqueles. A resposta é 
fácil, imediata e simples: Nada. 
Pelo contrário, estes dois povos 
e o próprio Estado português 
somaram inúmeras perdas de 
todo o tipo: sofrimento, deslo-
cações das populações, mortes 
e destruições de infraestruturas 
e foram os próprios militares 
portugueses, saturados, que de-
ram o golpe de estado contra o 
seu governo fascista e colonia-
lista em 25 de Abril de 1974, 
abrindo caminho para as con-
versações que culminaram com 
a independência de Moçambi-
que. Como resultado da inde-
pendência, muitos portugueses 
tiveram que sair, às correrias, 
de Moçambique e de outras 

colónias, deixando, atrás de si, 
tanta riqueza e levando consigo 
um sofrimento e uma humilha-
ção incalculáveis. Em relação 
a outros países colonizadores, 
Portugal está na última posi-
ção de desenvolvimento, tal 
como foi a última potência 
colonial a ceder à descoloni-
zação dos povos africanos, 
por ele colonizados. Portanto, 
o governo colonial, em Mo-
çambique, moveu uma guerra 
de que nada ganhou e, em vez, 
disso, sofreu bastante, assim 
como o seu povo e se tornou 
no mais atrasado país da Euro-
pa, entre os ex-colonizadores. 

Depois da independência, 
o governo moçambicano, já 
liderado pelo antigo movimen-
to de libertação, a FRELIMO, 
enfrentou uma guerra movida 
por moçambicanos que reivin-
dicavam o mínimo de respeito 
pelas liberdades políticas, eco-
nómicas (mercado livre), de ex-
pressão e outras que se podem 
resumir no que hoje se entende 
e se denomina por Direitos Hu-
manos. Esta guerra foi liderada 
pela Renamo e durou quase 
duas décadas. O governo de en-
tão, liderado por Samora Ma-
chel e Joaquim Chissano, era 
dirigido pelo partido Frelimo 

que se assumia, teórica e prati-
camente, marxista-leninista, vi-
sando a construção do socialis-
mo científico e do comunismo 
eacabar com o capitalismo (li-
vre mercado) no país e no mun-
do. Tudo isto era exaltado nos 
símbolos nacionais (bandeira 
e hino nacionais) e exercia um 
sistema muito repressivo (di-
tatorial) contra os opositores 
políticos e ideológicos a este 
sistema. Neste objectivo mun-
dial, o governo moçambicano 
de então fez de Moçambique 
o bastião e vanguarda de com-
bate os regimes retrógrados 
da região, oregime racista e 
minoritário de Ian Smith, na 
Rodésia, actual Zimbabwe, e 
do apartheid, na África do Sul.

Ao fim dos 16 anos de con-
flito armado, o mesmo partido, 
já sob a liderança de Joaquim 
Chissano, entrou em conver-
sações com o que chamava de 
bandidos armados, a Renamo, e 
desmantelou todos os alicerces 
que ideológicos e políticos que 
sustentavam a razão do con-
flito. Abandonou a ideologia 
marxista-leninista na orienta-
ção do Estado e governo, im-
plementou a Carta Universal 
dos Direitos Humanos, possi-
bilitando um Moçambique de 

hoje, em que qualquer cidadão 
pode expressar e defender o seu 
pensamento político, praticar 
livremente negócios em merca-
do livre (privado), entre muitas 
outras medidas que antes eram 
interditas. Afinal, o capitalis-
mo e o imperialismo, de que 
se cantava que encontrariam o 
túmulo em Moçambique, são 
já uma realidade viva e terrível 
(selvagem) e, no mundo, dos 
países socialistas/comunistas 
que constituíam a rectaguarda 
do partido Frelimo marxista-
-leninista, só restam dois. A 
URSS, a RDA e outros países, 
que constituam os postos avan-
çados do socialismo científico, 
não só foram os primeiros a 
mudar o sistema político abra-
çando o capitalismo e “train-
do” os seus seguidores, como 
se desagregaram territorial-
mente, provando-se que a sua 
constituição havia sido forçada 
contra os seus próprios povos. 

Neste conflito, também se 
pode questionar: O que ganhou 
o povo e o estado moçambica-
nos por este conflito em que o 
governo se recusava a ceder 
às exigências para implemen-
tar a democracia e as liberda-
des dum Estado democrático 
como hoje acontece? Também 
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aqui, a resposta é fácil, imedia-
ta e simples: Nada. Durante 16 
anos, o país perdeu muito em 
todos os aspectos: humano, eco-
nómico, financeiro, social, etc. A 
opção ideológica e política se-
guida após a independência, em 
que Moçambique se colocou na 
vanguarda de luta contra o ca-
pitalismo e o imperialismo, na 
região, confiando no apoio dos 
países socialistas, atreveu-se a 
enfrentar aberta e directamente 
os dois inimigos poderosos da 
região (África do Sul e Rodésia) 
mais do que nenhum outro país 
da região. Como resultado, o 
país foi atacado e destruído fi-
sicamente, regredindo bastante 
no seu desenvolvimento econó-
mico e humano. A destruição de 
infraestruturas foi bastante e o 
país, com o fim da guerra, esta-
va muito longe do nível em que 
se estava após a independência. 
Milhares de moçambicanos so-
freram, se deslocaram para ou-
tras regiões e países vizinhos e 
morreram por acções militares. 
Esta triste sorte de Moçambi-
que, de ser atacado pelos dois 
regimes mais retrógrados da re-
gião não aconteceu, na mesma 
dimensão e nem minimamen-
te, para com os outros países 
da região apesar de também, 
sabia e praticamente apoiarem 
os movimentos de libertação 
desses países. Aliás, neste de 
“internacionalismo militante” 
aos irmãos sul-africanos, o go-
verno moçambicano, parado-
xalmente, acabou assinando o 
Acordo de Incomáti, em que 
se propunha expulsar, do país, 
os dirigentes dos guerrilheiros 

sul-africanos que lutavam con-
tra os regime do apartheid, no 
que foi visto como uma traição 
pelos mesmos e que, segundo o 
sul-africano Andre Thomashau-
sen, (os sul-africanos) nunca se 
esqueceram dessa traição e as 
relações entre os dois estados 
e povos podem ser sempre ma-
nietados por esse passado triste. 
Deste envolvimento do governo 
moçambicano, na região, neste 
momento,Moçambique é o país 
mais atrasado e os moçambica-
nos continuam a se deslocar para 
estes países em busca de sobre-
vivência e são humilhados pelos 
cidadãos destes países como os 
suazis, suthos e twsanas, sem 
esquecer que os sul-africanos, 
sistematicamente,expulsam-nos 
do seu país através do sistemá-
tico fenómeno social denomi-
nado xenofobia e, mensalmen-
te, como manadas, centenas de 
moçambicanos são despejados 
em camiões, nas fronteiras de 
Ressano Garcia e Ponta de 
Ouro. Portanto, neste conflito, 
dos 16 anos, o povo e o país, 
nada ganharam, pelo contrário. 
Então, em que valeu o governo 
ter travado esta guerra contra 
os próprios nacionais que rei-
vindicavam os seus direitos. 

Temos agora o conflito de 
Cabo Delgado. A ocupação da 
vila de Mocímboa de Praia, que 
esteve nas mãos dos insurgentes 
durante dois anos, não anima to-
talmente qualquer cidadão aten-
to como se fosse um sinal do fim 
do sofrimento das destruições e 
do sofrimento das populações, 
tendo em conta o histórico dos 
dois últimos conflitos e o facto 

de que tal resultado se deveu 
à intervenção das tropas es-
trangeiras pois, um dia, têm de 
regressar aos seus países. Há, 
pois, uma natural desconfian-
ça de que o conflito pode tam-
bém levar décadas, duranteas 
quais mais mortes, deslocações 
e destruições podem se regis-
tar. Além disso, conhecendo-
-se como têm terminado os 
conflitos, as vitórias militares 
e demais actos de guerra, que 
também eram reportados e di-
vulgados pelo governo colonial 
na luta contra os guerrilheiros 
da FRELIMO assim como pelo 
governo moçambicano na luta 
contra os guerrilheiros da Re-
namo, tudo isso não pode con-
vencer muitos sobre uma paz 
que venha, exclusivamente, da 
vitória militar. Duma coisa es-
tão certos: que o sofrimento e as 
destruições terminam em con-
versações e pese embora o que 
se diga do inimigo, tal como no 
passado, foram as conversações 
que possibilitaram a eram a paz, 
sempre na altura em que são os 
governos quando se encontram 
fragilizados. Por isso, a proposta 
do presidente Chissano, da pos-
sibilidade de conversações com 
o inimigo, na violência armada 
em Cabo Delgado, abre esta 
esperança de muitos moçambi-
canos, sabido quanto ele é um 
homem nato de conversações 
e construtor de paz, no país e 
em África, onde é, recorrente-
mente, chamado para mediar os 
conflitos armados e estabelecer 
a pacificação. Esta posição do 
presidente Chissano é corajosa, 
tendo em conta o discurso ofi-

cial do governo dirigido pelo 
seu próprio partido, não exis-
tem rostos para dialogar e que 
com terroristas (os que matam e 
destroem) não se conversa. Por 
isso, esta posição do presidente 
Chissano é seria, senão grave, 
e por isso, será rebatida (con-
trariada) por vario contra-ar-
gumentos, como dar-lhe outros 
sentidos e condicionalismos, 
mesmo com rostos dos líderes 
dos insurgentes que agora fo-
ram divulgados pelo conceitu-
ado investigador moçambicano 
João Fejó. Desvalorizar-se-ão 
as conclusões destes estudos 
e dir-se-á que estes rostos são 
simples fantoches e marionetes 
das forças externas, o mesmo 
discurso de sempre dos governos 
em que se tratava os guerrilhei-
ros da FRELIMO por terroristas 
pelo governo português e os da 
Renamo por bandidos armados 
pelo governo moçambicano. 

Nesta batalha de ideias sobre 
as causas do conflito e formas de 
solução deste cinflito em Cabo 
Delgado, há o aspecto crucial 
mas marginalizado sobre quanto 
o povo e o estado moçambica-
nos vão ganhar com o conflito, 
uma análise que deve ser feita na 
mesma linha feita anteriormente 
sobre os dois últimos conflitos 
no país. Nesta linha, pode se des-
cobrir uma outra proposta para 
se evitar mais sofrimento, des-
locações e mortes dos moçambi-
canos. Assim, vai se descobrir e 
se associar este conflito à explo-
ração do gás, ou simplesmente, 
por causa da Total, a empresa 
responsável pela exploração des-
te recurso bilionário. Por isso, 

a questão que se deve fazer é a 
mesma: os biliões de dólares que 
a Total eu se esperam deste ne-
gócio justificam os prejuízos hu-
manos (sofrimento, deslocações 
e mortes)  e materiais  (destrui-
ções de infraestruturas) que o 
conflito já e ainda pode vir a 
gerar? Porque não se coloca a 
hipótese de se parar definitiva-
mente com a exploração deste 
recurso natural para evitar mais 
males? É que se esta hipótese 
for certa, significa que, no caso 
da ausência de conversações, 
como não estão a acontecer com 
a Junta Militar de que se conhe-
ce o rosto, o conflito pode vir a 
durar tanto tempo quanto o ne-
gocio de gás também durar. É, 
pois, durante esse período que 
tudo de mal pode acontecer e, 
no fim, nenhum dólar terá jus-
tificado algum sacrifício. Mes-
mo os prejuízos que agora são 
contabilizados por este conflito, 
podem ser justificados por algum 
ganho futuro? Neste momento, 
Cabo Delgado conta com mi-
lhares de mortes, de deslocados 
e de sofrimento das populações 
e destruições de infraestruturas 
no valor de biliões de dólares. 
Vão os ganhos pela Total com-
pensar ao estado e povo mo-
çambicanos os prejuízos huma-
nos e materiais mesmo agora já 
provocados? A resposta também 
é fácil, imediata e simples: Não. 

Então, surge a pergunta fun-
damental: Quem afinal ganha da 
Total, com o sofrimento, mor-
tes, deslocados e destruições 
desta guerra da guerra em Cabo 
Delgado. Pode ser que nenhum 
moçambicano esteja a ganhar. 
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No leito do grande rio
OIT contrata Gapi para capacitar gestores 
de cooperativas em Angola

Nestlé doa 2400 produtos a 
comunidades deslocadas

Esta semana a Nestlé 
Moçambique doou 1200 
produtos Nestlé Nido, 1200 
produtos Nestlé Milo e dez 
bicicletas para ajudar cente-
nas de famílias necessitadas 
e aliviar a situação huma-
nitária. As doações foram 
distribuídas através da As-
sociação Makobo e apoiarão 
na ajuda às pessoas, muitas 
das quais são mulheres e 
crianças, que foram deslo-
cadas devido aos ataques 
perpetrados por insurgentes. 

A Plataforma MAKOBO, 
conhecida por ser uma pla-
taforma colaborativa com a 
missão de fornecer e enco-
rajar serviços voltados para 
a promoção do bem-estar 
social de grupos desfavoreci-

dos, criou um movimento que 
apelava por apoio para aten-
der às necessidades básicas 
dos refugiados deslocados.

“Como Nestlé, é funda-

mental garantir que as comu-
nidades onde actuamos rece-
bam apoio durante os tempos 
difíceis. O nosso objectivo é 
melhorar a qualidade de vida 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), atra-
vés do seu Centro Internacional de Formação, firmou um 
contrato com a Gapi para que esta instituição Financeira 
de Desenvolvimento forme gestores de cooperativas em 
Angola.

As capaci-
tações, em 
m a t é r i a s 
ligadas à 
gestão de 

cooperativas de agronegócios, 
iniciam nesta semana e se es-
tenderão por três semanas, 
prevendo-se que cubram cerca 
de cinco centenas de gestores 
das três regiões daquele país.

“A prestação destes ser-
viços além fronteiras repre-
senta a internacionalização 
das actividades da Gapi, cuja 
actuação nos últimos trinta 
anos tem merecido a atenção 
e reconhecimento de entida-
des nacionais e internacio-
nais.” – considera Adolfo 
Muholove, presidente da Co-
missão Executiva da Gapi.

“A nossa metodologia de 
intervenção integrada, na qual 
combinamos Serviços Finan-
ceiros, Serviços de Consulto-
ria e Capacitação em Gestão 
de Negócios e Serviços de 
Desenvolvimento Institucio-
nal, nos permite contribuir 

para apoiar o surgimento e/ou 
fortalecimento de instituições 
como as cooperativas que vão 
beneficiar da nossa interven-
ção” – adiantou o PCE da Gapi.

Esta actividade que foi 
precedida da formação de for-
madores, no passado mês de 
Maio, vai permitir dotar os 
cooperativistas daquele país, 
de ferramentas ligadas à ges-
tão de cooperativas agrícolas, 
pecuárias e de aquacultura.

A Gapi, através dos seus 
técnicos e gestores, vem mi-
nistrando - baseada na sua 
experiência de mais de duas 
décadas na concepção e ges-
tão de programas de desen-
volvimento - formações e 
capacitações em diversas 
áreas e em parceria com or-
ganizações internacionais, 
dentre as quais a OIT, com 
quem tem trabalhos conjuntos 
desde o início dos anos 2000.

As duas instituições têm 
cooperado para conceber e im-
plementar projectos focados na 
geração de emprego e melho-

ria da resiliência de pequenos 
negócios em contextos sociais 
e económicos adversos, como 
o da actual pandemia. É à luz 
dessa cooperação que estão ser 
abrangidos os mercados Umpa-
la – Boane; Xiquelene – Mapu-
to e Mercado Novo – Vilancu-

lo, no âmbito de um programa 
denominado PRODEM, que 
visa apoiar a organização da 
economia informal e reforçar 
os sistemas de protecção social, 
com enfoque nos mercados.

Em 2020, empresas de jo-
vens e mulheres, sediadas na 

cidade da Beira e no distrito 
de Dondo, beneficiaram de 
um projecto-piloto que con-
tribuiu para aumentar ou criar 
resiliência nos seus negócios, 
de modo a que tenham con-
tinuidade após a ocorrên-
cia de desastres naturais.

e contribuir para um futuro 
mais saudável. Cumprimos 
com este objectivo enquanto 
continuamos a materializar o 
nosso mandato. Os produtos 
doados são bastante nutriti-

vos porque são ricos em vi-
taminas e minerais, o que vai 
ajudar a suprir as necessida-
des nutricionais de indivídu-
os e famílias”, afirma David 

Mokoena, Director Geral, 
na Nestlé Moçambique. 

“Estamos muito gratos 
pelo apoio prestado pela 
Nestlé para garantir que as 
pessoas e famílias afectadas 
recebam alimentos que são 
nutritivos. Ter esta marca 
como parte do movimento de 
assistência às comunidades 
em momentos como este con-
tinua a mostrar como estas 
[marcas] se preocupam e co-
locam o bem-estar das pesso-
as em primeiro lugar”, afirma 
Ruy M. Santos - Fundador 
da Plataforma MAKOBO. 

A Nestlé está empenhada 
em fazer a sua parte no tra-
balho com as comunidades, 
não apenas através do seu 
compromisso diário de pro-
duzir alimentos nutritivos e 
acessíveis, mas também em 
continuar a trabalhar com 
organizações que têm uma 
mentalidade semelhante e 
que se dedicam ao comba-
te à fome e à desnutrição.
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No leito do grande rio

Para assinalar o lançamento da nova Mazda BT-50 no 
mercado nacional, a Ronil lançou uma loja com um concei-
to inovador no Baía Mall, em Maputo

Conhecida pelo 
seu dinamismo, 
a Ronil uniu 
a sua história 
no mercado 

automóvel à modernidade que 
caracterizam a sua forma de estar 
e lançou em Maputo, no centro 
comercial Baía Mall, uma pop-up 
store da Mazda. Sob o mote da 
inovação e com o lema “expep-
cional”, a marca inspirou-se nos 
seus 75 anos de história e no com-
promisso em surpreender os seus 
clientes para apresentar uma loja 
interactiva e repleta de novidades. 

Esta pop-up store celebra o 
lançamento no mercado moçam-
bicano da nova Mazda BT50, 
um dos modelos pick up mais 

vendidos de Moçambique e 
certamente um dos lançamen-
tos mais aguardados pelos ad-
miradores da marca Japonesa.

 Com um estilo inconfundí-
vel, este novo veículo surge agora 
com um design arrojado, e total-
mente renovado ao nível de tec-
nologia, equipamento e qualidade 
do seu interior, fazendo da nova 
Mazda BT-50 uma das opções 
mais completas do seu segmento. 
Nas palavras de Craig Lawrence, 
Director Executivo da Mazda em 
Moçambique, este é um passo 
bastante interessante na exposi-
ção das marcas automóveis em 
Moçambique: Não poderíamos 
estar mais orgulhosos por lançar a 
nova Mazda BT-50 em Moçam-

bique e desta forma inovadora.
 Este veículo foi redese-

nhado e projectado do zero, 
a pensar no valor utilitário de 
uma pick up, mas com todo o 

Foi formalizado na cidade 
de Maputo, o fornecimento do 
inovador e multifuncional Car-
tão BCI Protocolo EMOSE, 
no âmbito das relações de par-
ceria existentes entre o Banco 
Comercial e de Investimentos 
(BCI) e a Empresa Moçam-
bicana de Seguros (EMOSE). 

Esta solução visa dotar os 
colaboradores desta instituição 
de seguros de um meio de pa-
gamento com valência bancária 
e de identificação. Com efeito, 
os acessos às instalações da ins-
tituição passam a ser assegura-
dos por meio deste cartão, que 
incorpora 2 valências distintas: 

identificação do titular (foto 
e dados adicionais) e função 
bancária, para pagamentos na-
cionais e internacionais, dirigi-
da aos colaboradores da mais 
antiga seguradora nacional. 

Como benefício, os colabo-
radores da EMOSE passam a 
usufruir de um meio que lhes 
permite acesso: a uma solução 
de pagamento universal, com 
vantagens e benefícios únicos; 
à conta à ordem; a um meio de 
pagamento moderno, cómodo e 
seguro, com limites de utilização 
diferenciados; ao atendimento 
nos espaços dos cerca de 30 Cen-
tros e Espaços BCI Exclusivo.

Moza Banco doa equipamento informático ao 
Ministério do Género, Criança e Acção Social

Ronil e Mazda lançam nova BT-50 em 
espaço automóvel pioneiro no país

O Moza Banco procedeu a 
entrega esta terça-feira, 17 de 
Agosto, através do Ministério 
do Género, Criança e Acção 
Social, de diverso material in-
formático a22 unidades sociais 
(estatais e privadas) que fazem 
assistência social a crianças ca-
renciadas, pessoas idosas, jovens 
retirados da rua e a populações 
em situação de desfavorecimen-
to. O material doado vai bene-
ficiar cerca de 800 utentes em 
todas as províncias do país.

Trata-se de 226 peças de 
equipamento diverso composto 
por 76 desktops, monitores, ser-
vidores, roteadores; 50 impres-
soras e 100 teclados. A acção do 
Moza enquadra-se no âmbito da 

sua política de responsabilidade 
social e é parte dos esforços que 
o banco tem estado a empreen-
der para minimizar o sofrimento 
das pessoas que mais precisam.

Intervindo momentos depois 
da recepção do equipamento, 
Chico Almajane, Director de 
Planificação e Cooperação do 
Ministério do Género, Criança 
e Acção Social, disse que “a dis-
ponibilidade deste material vai 
ser de mais-valia porque irá con-
tribuir na melhoria dos serviços 
prestados a pessoas vulneráveis”.

Por seu turno, o Adminis-
trador do Moza Banco, Manuel 
Guimarães, destacou o seguin-
te “com esta acção que acaba-
mos de testemunhar, consegui-

mos chegar a várias entidades 
e ajudá-las nas suas missões de 
apoio às comunidades, dando 
uma nova vida a materiais que 
estavam sem uso no Moza Ban-
co, mas que são ainda de grande 
utilidade. Esta é, aliás, uma for-
ma de combate ao desperdício 
e de promoção da reutilização, 
totalmente alinhada com as 
nossas políticas de sustentabili-
dade como um banco moçam-
bicano e sempre pronto para 
ajudar outros moçambicanos”.

“O Moza Banco é um ban-
co que se preocupa em apoiar, 
sempre que estiver ao seu al-
cance, particularmente em mo-
mentos de crise como este”, 
disse Manuel Guimarães. 

BCI disponibiliza à 
EMOSE cartão inovador

conforto e tecnologia esperados 
de um SUV. Esta é uma carri-
nha com uma longa história 
local e internacional e estamos 
confiantes de que será recebida 
com entusiasmo pelos nossos 
clientes, partilha com entusias-

mo o responsável. A loja esta-
rá aberta ao público durante 
três meses e promete ser um 
espaço que promove a indús-
tria automóvel e o amor pelos 
carros que tanto os mais ve-
lhos como os mais novos têm.
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Há necessidade de sensibilização da sociedade para 
a não normalização de qualquer enfermidade

É, infelizmente, um hábito difícil de correcção as pessoas não 
procurarem ajuda dos profissionais da saúde quando estiverem 
com depressão, e continuar a pensar que a depressão é uma doen-
ça normal e que passa naturalmente, disse Helena José Guivula, 
especialista em saúde mental, afecta no Hospital José Macamo.

Helena José Gui-
vula disse ser 
um problema 
sério em rela-
ção ao qual as 

pessoas precisam tomar outro tipo 
de atitude, buscando serviços de 
apoio de pessoas especializadas 
logo que virem ou anotarem algo 
tipo de problema no seu organismo.

A gestação, é um momento 
especial na vida da mulher e apre-
senta o inicio de uma nova vida, 
pós-parto. A mulher passará à ser 
responsável por um ser que neces-
sita de total cuidados para sobrevi-
ver. Porém, esta condição clínica, é 
prevalente e atinge cerca de dez a 
quinze por cento de mulheres que 
estejam ainda na fase de gestação.

A equipa do Zambeze visitou 
o Hospital Geral José Macamo, 
para falar da depressão pós-parto. 

Soubemos que o Hospital 
José Macamo, nos últimos dias, 
a procura de ajuda de pacientes 
que padecem da condição clínica 
de pressão pós parto tem vindo a 
reduzir drasticamente. Neste mo-
mento, a procura de profissionais 
da saúde mental é liderada pelas 
mães que tiveram nados mortos.

Com essa franca procura pelos 
serviços da saúde mental, quando a 
mulher estiver com depressão pós-
-parto, está gerar muita preocupa-
ção naquela instituição de saúde. 

A especialista em saúde men-
tal Helena José Guivula, apontou 
a pertinência da sociedade em ad-
quirir e adoptar bons hábitos de 
buscar sempre ajuda dos profissio-
nais para qualquer enfermidade.

No concreto, segundo a es-
pecialista em saúde mental, a de-
pressão pós-parto, é caracterizada 
por um transtorno psicológico 
que gera tristeza, sentimento de 
culpa, exaustão e outros sinto-
mas, que uma pessoa que pade-
ce de depressão pode apresentar.

Por outro lado, a nossa entrevis-
tada disse que, os dados estatísticos 
comparativamente com o primeiro 
semestre do ano 2020 e do 2021, 
houve mais casos no ano de 2020.

No entanto, Guivula, não tem 
à exactidão em termos de percenta-
gem de pacientes que padecem da 
depressão pós-parto neste momento. 

ˮ O que sei e tenho certe-
za é que, este ano houve menos 
casos na procura dos serviços 
da saúde mental e por pacientes 
que padecem da depressão pós-
-parto. Porém, temos vindo a re-
ceber mais casos de pacientes de 

mães com nados mortosˮ frisou. 
Para esta profissional em saú-

de mental, a depressão pós-parto, 
não tem uma causa específica, ou 
melhor a causa é desconhecida. 

Entretanto, Guivala explicou 
ainda que existem vários factores 
que podem interferir para o desen-
cadeamento da depressão pós-parto, 
apontou como exemplo e factor pri-
mordial, o desequilíbrio hormonal. 

ˮÉ do conhecimento de todos 
que durante a gestação a mulher 
sofre um aumento de nível de hor-
monas, que é o caso de Hetero-
géneos Profiteroleˮ disse a fonte. 

A especialista em saúde men-
tal referiu também que, durante 
à gestação ou após 24h do par-
to, essas hormonais sofrem uma 
queda muito grande. No entanto, 
segundo avançou a nossa entrevis-
tada, a queda depende do período 
em que a mulher vai voltar ao ní-
vel que tinha antes da gestação. 

Mais ainda, a fonte afirmou 
que a falta de apoio no seio da fa-
mília, principalmente o apoio do 
parceiro pode sim desencadear a 
depressão pós-parto da mulher.

Mas também, a nossa interlocu-
tora acrescenta que se a mulher não 
estiver preparada para lidar com a 
nova realidade que é vinda da crian-
ça, pode gerar a depressão. A fonte 
que temos vindo a citar diz que, a 
mulher deve estar preparada para o 
novo estilo de vida, que não será o 
mesmo que levava anteriormente. 

A nossa fonte em alusão disse  
que hácertas mulheres que tem a 
depressão pós-parto e consideram 
uma coisa normal e, preferem ficar 
em casa e não procuram ajuda dos 
profissionais. Com a vinda do jornal 
aos nossos serviços da saúde men-
tal pedimos que façam à persuasão 
para a sociedade perceber a perti-
nência da busca dos serviços da saú-
de para qualquer que seja a doença,

Sinais de suspeita da depressão 
pós parto

Nestas circunstâncias,a espe-
cialista fez menção aos seguintes 
sinais que pode chamar atenção 
quando á mulher padecer da de-
pressão pós-parto:,tristeza profun-
da, choro com facilidade, sentimen-
to de culpa, em algumas vezes tem 
intenção suicida, perda de prazer 
sexual, alteração no padrão de sono, 
falta de apetite, também pode-se 
afastar do seu bebé ou até mes-
mo, uma preocupação excessiva.

Portanto, Guivula referiu tam-

bém que, se estes sinais permanece-
rem num período de duas semanas 
de forma grave deve procurar ajuda 
dos profissionais da saúde mental.

Acrescentou também 
que os sinais podem du-
rar num período de um ano. 

ˮPor isso disse anteriormente 
que o ideal é procurar os serviços 
de pessoas especializadas para 
tratar, porque se não tratar pode 
vir a desencadear para crónica,.

Lamenta situações de certas 
famílias ou mulheres que con-
sideram a depressão pós-parto 
como uma doença normal e que 
passa sem ajuda dos profissionais. 

Afirma a nossa fonte que, em 
algum momento é verdade que cer-
tas pacientes enfrentam a depressão 
pós-parto e ultrapassam pelos seus 
próprios mecanismos, disse Gui-
vula para depois acrescentar que, 
é importante buscar ajuda dos pro-
fissionais de saúde para ultrapassar 
o problema com muito cuidado. 

No contexto de tratamento, fa-
lou igualmente que tem pacientes 
que recebem ajuda da psicoterapia 
que é área dos psicólogos e tem 
também pacientes que recebem o 
tratamento farmacológico, isto é, 
um tratamento com antipressivos 
quês ó é permitido para pacientes 
que apresentam sinais de ansiedade. 

  Consequências da depressão            
pós-parto 

Guivula, apontou o exem-
plo da mulher tirar a sua vida e 

mesmo da própria criança. Mas 
também, pode-se complicar para 
uma forma mais grave que é co-
nhecida como psicose pós-parto. 

Porém, Guivula, afirmou que 
as psicoses pós-parto apresentam 
um quadro delírio e de alucinações, 
que facilmente é notório na mulher.  

No entanto, acrescentou a 
nossa fonte que, na depressão pós-
-parto, a mulher em algum mo-
mento procura ocultar informações 
que podem levar ao diagnóstico.  

Guivula afirma categoricamen-
te que em algumas circunstâncias 
pode-se confundir a depressão pós 
parto com a melancolia pós-parto.

Porém, a fonte diz que à me-
lancolia pôs parto, acontece ba-
sicamente quase em todas as 
mulheres, apontando o exemplo 
de choros com facilidade, senti-
mento de culpa, e outros sintomas 
que são mais leves em relação 
aos sinais da depressão pós-parto. 

Ainda na ideia da Guivala,na 
melancolia a mulher está á entrar 
numa nova realidade, e ao mesmo 
tempo sente-se incapaz de solucio-
nar a demissão de cuidados a ter 
com o seu bebé, dela própria e atéd e 
dar a devida atenção o seu parceiro.

Papel da família na mulher que 
padece da depressão pós parto

No entanto, é fundamental 
apoiar a mulher na nova fase que 
esta passará a vivenciar, frisou 
Guivula. Para esta profissional, 
com o apoio mútua da família e 

do parceiro a probabilidade de re-
cuperação desta mulher é maior.

Segundo avançou Guivula, 
com a depressão pode também, 
desencadear um laço defeitu-
oso entre  mãe e filho. Nesta 
situação a nossa fonte afirmou 
que futuramente esta criança de 
uma mãe que sofreu depressão 
pode vir a desencadear proble-
mas emocionais, sociais, até 
mesmos problemas cognitivos. 

Para terminar a sua locução, 
a nossa fonte volta a chamar 
atenção a sociedade no geral 
para adoptar e adquirir bons há-
bitos na busca de profissionais 
da saúde para qualquer doença. 
No entanto, Guivula apela igual-
mente, a sociedade para não ter 
vergonha da sua condição clínica 
e que a melhor forma de combater 
uma enfermidade é sempre bus-
car ajuda de quem é especialista.

Neste contexto, o nascimento 
de um bebé deve ser um 

acontecimento celebrado e 
associado de sentimento

 A nossa reportagem visitou 
alguns centros de saúde na pérola 
de indico Maputo, para conversar 
com algumas mães para melhor 
compreender se alguma vez na 
vida já deparam com este ce-
nário de depressão pós-parto, e 
como agiram. Uma mãe de três 
filhos, que falou em anonima-
to, afirmou categoricamente que 
já ouviu falar mas no entanto, 
não sabe se já passou por isso.

ˮ Tenho três filhos, mas na 
verdade não sei se já aconteceu 
comigo ou talvez nunca percebi, 
frisou a nossa fonte em anonimato.

Mulher de poucas palavras 
preferiu não avançar mais so-
bre o assunto achando que a de-
pressão é para pessoas pobres.

 Por outro lado, Cristina Amé-
rico de 32 anos residente no bairro 
de Maxaquene, revelou a nossa 
equipa de reportagem que já pas-
sou por essa condição clínica.

No entanto, a nossa fonte dis-
se que nos primeiros dias achou 
que fosse uma coisa natural. En-
tretanto, afirma que os sintomas 
foram ficar mais graves até que 
o seu marido sugeriu que pro-
curassem pela ajuda médica.

ˮFui buscar ajuda dos profis-
sionais da saúde mental, porque o 
meu bebé me enjoava e  não queria 
mais saber dele. Lembro, uma vez 
que o meu bebé chorou e sai de 
casa deixando lhe sozinho, porque 
o choro dele incomodava, ˮfrisou.

Cristina, Agradece ao seu 
marido que lhe apoiou na fase 
da depressão. Por isso termina 
apelando as mulheres para que 
quando tiverem uma depressão 
pós parto buscar, sempre, o apoio 
dos profissionais da saúde mental. 

crizalda Vilanculos
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Mais de 5000 jovens e MPMEs formados 
pela Incubadora do Standard Bank

Empresariado nacional deve apostar 
no uso da matéria-prima nacional

Carlos Mesquita

O Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, 
insta o empresariado nacional a apostar no uso da matéria-
-prima nacional nas suas indústrias, bem como a privilegiar 
as empresas locais, principalmente as de micro, pequena e 
média dimensão, no fornecimento de produtos e prestação de 
serviços terceirizados, como forma de promover a industriali-
zação do País.

Foi com este 
propósito que 
o Presidente 
da República, 
Filipe Nyusi, 

lançou, recentemente, o Pro-
grama Nacional Industrializar 
Moçambique (PRONAI), que 
visa dinamizar o processo de in-
dustrialização à escala nacional, 
a mobilização de investimento, 
assim como a profissionaliza-
ção e modernização integra-
das da capacidade produtiva.

Através do PRONAI, o 
Governo pretende incentivar a 
indústria de substituição, focan-
do-se, para tal, nas matérias-pri-
mas que podem ser transforma-
das localmente, priorizando-se 
o seu uso nas indústrias nacio-

nais, ficando a exportação re-
legada para o segundo plano. 

Entretanto, conforme expli-
cou Carlos Mesquita, o Execu-
tivo vai ter o cuidado de ana-
lisar a viabilidade financeira 
para identificar os produtos que 
devem ser substituídos, e se os 
mesmos têm competitividade 
suficiente no mercado que jus-
tifique a aposta, pois “reconhe-
cemos que nem tudo é possível. 
Queremos que os projectos pas-
sem por um crivo de análise e 
viabilidade económicas, e só 
aqueles que, de facto, se mostra-
rem viáveis serão financiados”.

“Podemos chegar à conclu-
são de que é mais barato con-
tinuarmos a importar do que 
produzir aqui no País. Temos 

que ter a coragem suficiente 
para dizer sim, vamos continu-
ar a importar este produto, mas 
aquele vamos começar a pro-
duzir em Moçambique, e, por 
via disso, aumentar as nossas 
exportações, mas sempre numa 
perspectiva de minimizar ou 
equilibrar a nossa balança co-

mercial”, sublinhou o ministro. 
Carlos Mesquita falava du-

rante uma visita de trabalho à 
fábrica de refrigerantes Coca-
-Cola, na província de Maputo, 
tendo-se mostrado satisfeito 
com alguns aspectos que, na 
sua opinião, se enquadram na 
filosofia da iniciativa, tais como 

a capacitação e o desenvolvi-
mento de recursos humanos.

Na ocasião, louvou, por um 
lado, o facto de a empresa estar a 
acrescentar valor à matéria-pri-
ma nacional, como é o caso do 
açúcar refinado, que é adquirido 
localmente. Por outro, o gover-
nante encorajou aquela unidade 
industrial a encontrar soluções 
internamente antes de recorrer 
a outros mercados, referindo-
-se ao fornecimento de produ-
tos e à prestação de serviços.

“A empresa mostrou que 
está comprometida com este 
aspecto, tendo, inclusive, 
lançado um concurso para a 
prestação de diversos servi-
ços e fornecimento de vários 
produtos, tais como o (forne-
cimento) de tampas para as 
garrafas plásticas, que, segun-
do dados estatísticos de 2018 
e 2019, custam cerca de oito 
(8) milhões de dólares norte-
-americanos ao País. Este va-
lor inclui as importadas pela 
Coca-Cola”, referiu o ministro.

A Incubadora de Negócios do 
Standard Bank celebra, este ano, 
quatro anos de uma actuação de 
êxito no desenvolvimento de jo-
vens empreendedores, startups e 
Micro, Pequenas e Médias Em-
presas (MPMEs) moçambicanas, 
através da inovadora transforma-
ção de ideias em produtos viáveis.

Atesta a valiosa contribui-
ção da incubadora, no desen-
volvimento do empresariado 
nacional, a distinção de Melhor 
Incubadora para Aceleração de 
Negócios em Moçambique, atri-
buída pela Southern Africa Star-
tup Awards (SASA) em 2017, 
uma iniciativa que tem como 
objectivo apoiar startups nacio-
nais a atingirem o seu potencial.

Inaugurada a 11 de Agosto 
de 2017, em Maputo, o espaço 
concebido para fomentar um 
crescimento inclusivo, com a 
criação de bases para um ecos-
sistema empresarial robusto, que 
valoriza a inovação, e o conteúdo 
local, conta agora com um to-

tal de 29.359 membros, tendo já 
formado mais de 5000 jovens em 
diversos programas de negócios.

Para viabilizar o seu pro-
grama, visando o desenvolvi-
mento do ecossistema empre-
sarial moçambicano, através da 
implementação de acções, que 
consistem no desenvolvimento 
de competências, a incubadora 
tem uma parceria com a Shell, 
desde a sua fundação em 2017.

Estabeleceu, igualmente, um 
acordo com a Eni Rovuma Ba-
sin, com o objectivo de apoiar as 

PME a validar os seus modelos de 
negócio de forma a garantir a sua 
sustentabilidade e escalabilidade.

Dentre as diversas realizações 
efectuadas, destacam-se 16 edi-
ções de imersão empresarial do 
Ideate Bootcamp, que acolheram 
um total de 684 participantes.

Neste percurso de quatro 
anos, a incubadora apoiou e 
acolheu cinco edições do Se-
edStars Maputo, onde foram 
apurados 15 vencedores que ti-
veram a oportunidade de apre-
sentar os seus projectos numa 

plateia global do SeedStar World.
No âmbito da inclusão finan-

ceira, a Incubadora de Negócios 
do Standard Bank patrocinou duas 
edições da semana de Fintechs, 
em Moçambique, e realizou um 
Open Dataton, em parceria com 
o Banco Mundial e o Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo.

Com um universo de 120 
participantes, os três vencedo-
res desta primeira maratona de 
programação non-sleep de Mo-
çambique, que durou 34 horas, 
beneficiaram de uma incubação 

durante duas semanas para desen-
volver os respectivos aplicativos.

No rol das notáveis realiza-
ções, acresce-se ainda oito ses-
sões do MEU Way, com um total 
de 400 participantes e ainda 51 
edições de MozDevz, entre vir-
tuais e presenciais, abarcando 
um total de 1.702 participantes.

A contribuição da Incubadora 
de Negócios do Standard Bank na 
equidade de género manifestou-
-se através da associação estra-
tégica com a Lioness Of Africa, 
promovendo a partilha de expe-
riências de 69 empreendedoras 
de diferentes áreas de negócio.

Importa realçar que, devi-
do à pandemia do coronavírus, 
em Junho do ano passado, a 
incubadora converteu os seus 
programas e serviços do forma-
to físico para o formato online, 
alcançando as 11 províncias 
do país, com programas de ca-
pacitação em metodologias de 
empreendedorismo e Higiene, 
Saúde e Segurança no Trabalho.
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Inhambane

Inauguração da estrada marca 
65 anos de vida da urbe

Elevada  a categoria   de  cidade   no ano  de 1965   a  
edilidade  completou   a 12  de   agosto  65  anos,  uma  data  
celebrada  euforicamente  com  a  entrega   por  parte do  Mu-
nicípio  duma  estrada  com  5 km  de extensão    cobrindo  
dois  bairros, num  troço  que  parte  da  urbe  até a periferia.

A efeméride ce-
lebrada sob 
fortes medidas 
do controlo sa-
nitário devido 

a doença  da  covid-19,  consistiu 
na  inauguração  da  via  revestida  
de  pave  e  que  segundo  o  em-
preiteiro  da obra,o  projecto teve a  
duração  de   quatro  anos  e meio. 
Financiada pelo Banco Mundial e 
a(ANE)  Administração  Nacional  
de Estrada  num  valor  estimado  
em  45 milhões  de  meticais   a 
via,  vai  beneficiar  moradores  
de  dois  bairros  nomeadamen-
te  Liberdade  1e2   Muelé  1e2 
para  além de  servir  como  pon-
te  terreste   de  ligação  entre  a 
zona  urbana  e  a sub-urbana.

O Presidente do Municipio  
de  Inhambane  Benedito  Edu-
ardo  Guimino   referiu  na  oca-
sião  perante    seus   seguidores,  
membros  do  seu  partido, e  uma  
minoria  representada  pela  popu-
lação  residente  nas  bermas   da-
quela  infra estrutura  pública,  que  
o  seu  programa  de  governação  
contempla  ainda entre outras  ac-
tividades   já  elaboradas,   a  aber-

tura  de mais  troços que  no  total  
perfazem  10km . As obras serão 
executadas em diferentes bairros 
da  urbe. ’’Nós como município  
vamos  abrir  mais  estradas ,al-
guns  troços  nesses  mesmos   lo-
cais  serão  revestidos  com  pave   
e outros  com  terra batida’’disse  
para  depois  explicar  aos  presen-
tes  no  local  que  a  via  recém  
inaugurada  vai  congestionar   a  
estrada  nr 105 que  dá  acesso   a  
cidade  de  Inhambane  a partir  da  
paragem  de  salvação  até  a zona  
onde  se  encontra  erguida  a  igreja  
Anglicana doutro  lado  da  cidade.

No entanto  Victor  Guima-
rães   munícipe  e  funcionário   
numa  das  agências  bancárias  
representadas  naquele  ponto  do  
pais  respondeu , quando  ques-
tionado  acerca das  actividades  
que  estão  em  curso  na  autar-
quia   no  que  concerne  nomea-
damente  ao  desenvolvimento  das  
infra estruturas nos  bairros,  falta  
da  iluminação, que desde o  ano   
2020 o elenco  dirigido  pelo  ac-
tual  edil   Benedito  Guimino está  
cada  vez  mas  a  alimentar   um  
ligeiro  descontentamento no  seio 

de  alguns munícipes   devido  a  
inoperância   afectiva  de algumas  
vereações  que não  se  preocupam  
com  a  vida  plena  do  muníci-
pe    e deu  como  exemplo  do 
actual  fenómeno  que  está  ac-
tualmente  a  se  observar   e que  
consiste   em enterrar  os   mortos  
nos  vulgos  ‘’cemitérios  familia-
res’’  que  são  instalados  em  lo-
cais  onde  existe  elevado  número  
de  residências. Estes problemas 
associam-se segundo a  fonte   ao  
acentuado   número  de  indiví-
duos  entre homens  mulheres e 
crianças   que  praticam  fecalismo  
a  céu  aberto  nos  mangais, e as  
restrições  de  água que se  verifi-
cam  em  alguns   bairros  da  urbe.

Entretanto Victor Guimarães 
afirmou tratar-se de casos  que  
devem  ser  resolvidos  com  ta-
manha  brevidade  sob  pena  dos  
munícipes  estarem  a  caminhar  
com  o  destino  ao   abismo  ape-

sar  do  esforço  que  vem sendo  
demonstrado  pelo  presidente  em  
tornar  a urbe  limpa  e  segura.

No entanto Silvia Albertina da  
Graça menor  de  12 anos  de  idade  
residente  no  bairro  deLliberdade  
disse  ao   Zambeze  que  os  diri-
gentes  municipais   e  seus   par-
ceiros  violam  a lei  das  crianças  
ao  não  construir  parques  infan-
tis   em  todos  os  bairros  da  urbe 
como  forma  de  ocupar e entreter  
as  crianças  que  deambulam  pe-
las  diferentes  artérias  da  urbe por  
falta  de  local de  diversão  dado  
que  o único parque  existente  que  
outrora   era  explorado   por um 
privado    virou  actualmente em  
local de  pasto  para  animais  como  
por  exemplo  cabritos pertencentes  
aos  habitantes das  redondezas  da  
zona  mais  privilegiada  da  cidade.

Entretanto Horácio Andrice 
Timóteo, membro duma das asso-
ciações do vulgo ‘’xitique’’ referiu  

que  é louvável  o   trabalho  que  
vem sendo  levado  a  cabo  pelo 
actual  edil,mas  lamenta  o  facto  
da  cidade  estar  cada  vez  mais 
a se apresentar   suja,  apontou o 
dedo  a  área  de saneamento  do 
meio  e saludibridade   como  sen-
do  a  principal  culpada  pela  falta  
de  recolha de  resíduos sólidos   e 
na  abertura  de  canais  para  o es-
coamento  de  agua acumulada   em  
caso  da  ocorrência   de  chuvas  in-
tensas. Este facto segundo o nosso 
entrevistado concorre em grande 
medida para  a  ocorrência   de  do-
enças   hídricas  tais  como  a  mala-
ria, cólera,  diarreias  e  bilharziose.

Neste campo segundo os 
responsáveis do pelouro do sa-
neamento do meio, salubridade 
e infra estruturas, as autoridades 
municipais possuem apenas 5 
camiões 1 tractor e uma máqui-
na, instrumentos que segundo 
eles que pediram anonimato não 
são suficientes para cobrir na 
totalidade os  23 bairros  exis-
tentes  na  autarquia. Contudo e 
relativamente a forte existência 
de escombros em quase toda a 
cidade os nossos interlocutores 
contaram que os donos das casas 
em ruinas já foram notificados 
com vista a restaurar as suas re-
sidências e caso não o façam as  
autoridades  municipais   pode-
rão  recorrer  aos  passos  sub-
sequentes   conforme  ditam  as 
regras  da   postura  autárquica.

Fernando lopes

A pandemia da Covid -19 
veio abrir outro horizonte na 
maneira de trabalho para muitos 
jovens e Yara Micaela Cândido 
de se nome, não foi excepção 
pois, trabalha como empreen-
dedora digital, concretamente, 
na venda e aplicação de pe-
rucas e também de produtos 
de beleza e artigos femininos.

Depois de ter apossada ac-
tividade e de se inspirada nos 
seus pais comerciantes, afir-
ma categoricamente que, o 
negocio está  nas suas veias. 

As redes socias surgem  
com o objectivo de entreter e 
criar conexões entre as pessoase 
aproximar, mais ainda, as parte. 

No entanto,no mundo ac-

tual as plataformas digitaistor-
naram-se o local de trabalho 
para certas pessoasque não 
precisam sair do seu escritório.

Para Yara Micaela, tra-
balhar como empreendedo-
ra digital, embora tenha feito 
a  licenciatura emjornalismo, 
o negócio está em primeiro lu-
gar para asua sobrevivência.

“ Mas também tenho o 
negócio a girar nas minhas 
veias”disse a empreendedora. 

Porém, Micaelaviu as re-
des digitais a melhorforma de 
expandir o seu negócio, neste 
cenário actual em que o mundo 
inteiro é afectado pela Covid-19 
e,Moçambique não e`excepção. 

Neste contexto, a nossa en-

trevistada, acredita que através 
das plataformas digitais, o seu ne-
gócio ou marca tem  alcançadoo 

O Negócio Esta nas Veia mundo inteiroá tempo recorde, 
e garantir à sua  rentabilidade.

“Creio que em termos de ren-
dimento, ganho melhor do que 
se estivesse a trabalhar como 
jornalista, riso, “frisou a fonte. 

A nossa fonte  falou igual-
mente  que,  para  alcançar 
sucesso no empreendedoris-
mo ou seja em  qualquer ne-
gócio, o empreendedor neste 
caso, deve ter humidade, ter 
clareza no que pretende tra-
zer para os seus clientes, acima 
de tudo conhecer osclientes.

A nossa empreen-
dedora digital,  afirma 
categoricamenteque,dúvidas não 
poderiam existir sobre orgulho 
que sente por ser empreendedora. 

Ressalvou porem que, ser jo-
vem no nosso pais, ainda é um 
calcanhar para ser um empreen-
dedor e pior para ser empresário. 

No entanto, a nossa in-
terlocutora referiu que, exis-
te  no nosso país muita  limi-
tação e burocracia por detrás 
que o público nem imagina. 

Micaela acredita que, com 
persistência e vontade acima de 
tudo, os jovens podem ter um 
Moçambique melhor e cheio 
de empresários de sucessos.

“Não temos como lutar con-
tra o sistema, nós jovens deve-
mos estar sempre em paz e fazer 
sempre o melhor para alavancar o 
país, apesar das dificuldades que 
temos vindo a enfrentar”, disse.

Yara Micaela, deixa uma 
mensagem para jovens  que 
pretendem iniciar o negocio, 
que não e  um caminho de 
fácil  acesso., disse Yara vi-
sivelmente preocupada com 
índice d e golpes cibernéticos. 

Crizalda Vilanculos
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Estreia de Moçambique no Mundial de 
Futebol de Praia para ver na DStv e GOtv

|desporto|

Moçambique vai fazer a sua estreia absoluta num Cam-
peonato do Mundo de Futebol de Praia da FIFA, esta 
quinta-feira, 19 de Agosto, prova que será realizada no 
Complexo Olímpico Luzhniki, na capital da Rússia, Mosco-
vo, a decorrer até ao dia 29 de Agosto de 2021, com trans-
missão dos jogos assegurada, em directo, na sua #Ca-
saDoDesporto, nos Canais SuperSport da DStv e GOtv.

O primeiro jogo 
de Moçam-
bique (será 
transmitido às 
18:00 Horas, 

ao vivo, no SS Máximo 360 da 
DStv e SS Football da GOtv) será 
diante da sua congénere da Espa-
nha, com ambas selecções inte-
gradas no Grupo B, juntamente 
com os Emirados Árabes Unidos 
e o Taiti. A selecção moçambi-
cana chega a esta prova na con-
dição de vice-campeã africana, 
estatuto alcançado em Maio, em 
Dakar, no Senegal, actuais cam-
peões africanos, que também re-
presentará o continente na prova.

Para uma melhor apresenta-
ção nesta sua estreia em prova 
de nível Mundial, a selecção 
moçambicana orientada por Abi-
neiro Ussaca observou um está-
gio pré-competitivo em Nazaré, 
Portugal, onde teve oportunidade 
de defrontar a selecção de Portu-
gal que também fará parte deste 
evento a decorrer em Moscovo.

“O balanço é positivo, olhan-
do para aquilo que é a nossa 
trajectória. Primeiro chegamos 
a Portugal sem um jogo de ro-
dagem sequer, íamos efectiva-
mente avaliar o nosso potencial. 
Um dia depois da nossa chegada 
a Portugal fizemos o jogo com 
a selecção de Portugal, no qual 
perdemos por 8-3 e a partir daí 
começamos a trabalhar nos as-
pectos que mais nos preocupam 
e que foram notórios no próprio 
jogo. No cômputo geral estou sa-
tisfeito porque a equipa melho-
rou bastante, os índices de con-
fiança, os índices emocionais, 
a capacidade técnica, táctica, 
incluindo a componente física. 

Estamos todos felizes e acredito 
que no jogo inicial diante da Es-
panha entraremos em boas con-
dições”, disse Abineiro Ussaca 
sobre o estágio por terras lusas.

O talento dos jogadores mo-
çambicanos será a grande arma a 
apresentar pela equipa da Pérola 
do Índico que conta com Nelson 
Manuel apresenta-se no Mundial 
como o Melhor Jogador do Cam-
peonato Africano das Nações em 
futebol de praia, edição 2021, pro-
va que decorreu em Dakar, capital 
senegalesa, na qual o atleta mo-
çambicano também conquistou 
o título de melhor marcador, com 
um total de 10 golos, por isso será 
um dos jogadores que será alvo de 
muita atenção pelos adversários.

“Mais uma vez agradecemos 
os ensinamentos dos técnicos da 
casa assim como de Portugal, o 
aprendizado sobre uma nova for-
ma de jogar futebol de praia, novos 
métodos de encarar o jogo. Para 
nós isso é um ganho, crescemos, 
melhoramos alguns aspectos tác-
ticos, técnicos para aquilo que são 

as essências do futebol de praia e 
tudo se verá no mundial”, referiu 
Nelson Manuel sobre a prepara-
ção para estreia em Moscovo.

 Por sua vez, Agnelo Laice, 
Director Geral da MultiChoice, 
acrescentou “Não podíamos 
estar mais satisfeitos com esta 
inestimável oportunidade de 
vermos a nossa selecção brilhar 
no Mundial de Futebol de Praia, 
proporcionando aos nossos te-
lespectadores uma experiência 
única de transmissão dos jogos 

em primeira mão, com comen-
tários totalmente em Português, 
fazendo-os viver todas as emo-
ções deste grande campeonato.”

Para além do jogo entre 
Moçambique vs Espanha às 
18h00, o jogo inaugural será en-
tre os Emirados Árabes Unidos 
vs Taiti às 14:00 Horas, segui-
do do jogo Paraguai vs Japão 
às 15:30 Horas, encerrando o 
primeiro dia com embate en-
tre a Rússia vs Estados Unidos 
da América, pelas 19:30 Ho-

ras. Todas partidas para ver ao 
Vivo nos Canais SuperSport.

Os telespectadores da DStv 
e GOtv poderão desfrutar e 
acompanhar todas emoções 
desta importante competição 
Mundial na sua #CasaDoDes-
porto que garante uma co-
bertura do Futebol Imbatível.

Conheça os detalhes da 
transmissão do primeiro dia do 
Campeonato do Mundo de Fu-
tebol de Praia FIFA, a decor-
rer a partir do dia 19 de Agos-
to, em Moscovo, na Rússia: 

Quinta-feira, 19 de Agosto

Emirados Árabes Unidos vs 
Taiti – 14:00 – AO VIVO no SS 
Máximo 1 – DStv e SS Football 
– GOtv

Paraguai vs Japão – 15:30 
– AO VIVO no SS Máximo 1 – 
DStv e SS Football – GOtv

Moçambique vs Espanha 
– 18:00 – AO VIVO no SS Má-
ximo 360 – DStv e SS Football 
– GOtv

Rússia vs USA – 19:30 – AO 
VIVO no SS Máximo 360 – 
DStv e SS Football – GOtv
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“As minhas músicas têm o papel de moralizar e incentivar 
a sociedade” - Magoxa ou XingondoXamuchangana

Calou-se uma grande voz da música 
moçambicana, mas o Txotxolza é eterno

Agostinho Xavier, mais conhecido pelo seu nome ar-
tístico Magoxa ou XingondoXamuchangana, nasci-
do na Província de Sofala, residente actualmente na 
Cidade da Matola – Maputo. Éum músico, produtor, 
compositor, promotor de eventos e médico tradicional. 

Para si, a música 
tem um papel 
f u n d a m e n t a l 
na sociedade 
que é a sensi-

bilização e a motivação das 
pessoas, no entanto, tem uma 
linhagem de comunicação 
que é o positivismo ou seja, 
factos reais, tudo aquilo que 
acontece na nossa sociedade é 
transmitido em suas músicas. 

“As minhas músicas têm o 
papel de moralizar e incentivar 
a sociedade. Como tenho dito, 
sou um dos artistas mais caros, 
com imagem que aparenta ser 
barato, portanto, essa é a ver-
dadeira espécie do Magoxa”. 

Magoxa entra para mun-
do artístico em 1996, com o 
lançamento do álbum “99% 
de Amor” do grupo angolano 
SSP. Portanto, Magoxa co-
meça fazendo imitações com 
algumas músicas dos SSP,dai 
o artista não parou e deu con-
tinuidade a sua paixão e fazen-
do as suas próprias autorias. 

O artista conta que ao mu-
dar-se para Cidade de Maputo, 
aproxima a alguns estúdios, 
onde gravou as suas primeiras 
músicas na companhia de um 
dos grandes rappers da Cida-
de de Maputo ﴾Mega Júnior﴿, 
como também o Barata suja. 

Magoxa ainda não tem ne-
nhum álbum lançado, mas con-
ta com uma EP intitulada “Le-
vanta Poeira”, cuja EP conta 
com varias participações, como 
Melancia de Moz, Tabazilly, 
produção e participação de Ss-
lowly, King Doppaz e a produ-
ção da própria ThokozaMusic, 
estúdio pertencente ao Magoxa. 

A EP está disponível para 
todos, para os interessados, 
é só aceder as redes sociais e 
plataformas e escrever Mago-
xa “Levanta Poeira” e terá dis-
poníveis as músicas todas que 
fazem parte da Ep, onde duas 
das músicas que lá se encon-
tram contam com vídeo clipes. 

Olhando para a parte do Mi-
nistério da cultura e Turismo, 
se abraça a cultura musical ao 
mais alto nível, o mesmo refe-
re não ser a pessoa ideal para 
falar sobre o assunto, pois não 
olha para arte como uma forma 
de poder colher ou ganhar ren-
dimentos, mas solha como uma 
forma de poder transmitir como 
ser e estar, como também alguns 
hábitos, ensinar a sociedade. 

“O Magoxa vem mesmo 
para incentivar, no entanto, é 
de carácter voluntário a arte 
que estou fazendo, não me pre-
ocupo muito com o Ministério 
da Cultura e turismo. Estou fa-

zendo a minha parte, se houver 
necessidade de existir algum 
reconhecimento em torno dis-
so, isso virá, pois não vou atrás, 
e o meu tempo já é preenchido 
por conta da minha outra tarefa, 
que é a medicina tradicional. 
Mas seria muito bom que se o 
Ministério da Cultura e Turis-
mo, valoriza-se a nossa cultura, 
porque é através dos artistas 
que o nosso País vai se tornan-
do mais relevante na diáspora”. 

Falando das dificuldades 
que vem enfrentando ao lon-
go desta grande caminhada, 
Magoxa teve dificuldades de 
poder gravar em estúdios de 
qualidade no início da sua car-
reira, ao andar do tempo teve 

também episódios que o mar-
caram bastante, como caso de 
ter ido a televisão e quando 
chegou a sua vez de actuar foi 
brutalmente arrancado o mi-
crofone, pois alegavam estar 
mal vestido para o programa. 

“Esse episódio serviu para 
mim como experiencia, um 
artista precisa de estar bem 
apresentado, precisa olhar para 
a sua imagem e para o aspec-
to qualidade, portanto levei 
essa surra para com que fizes-
se o Magoxa crescer e hoje me 
tornei o artista mais caro, que 
aparenta ser barato, foi exacta-
mente por causa desse tipo de 
consequência que o Magoxa 
teve que passar e hoje em dia 

posso considerar que as dificul-
dades são poucas, porque faço 
tudo a meu bolso e não espero 
que ninguém venha dar-me um 
suporte. Tenho já o estúdio dis-
ponível, a qualquer altura posso 
gravar, poderão existir mais a 
frente alguns dificuldades, mas 
neste momento não estou a en-
frentar nenhuma dificuldade”. 

Por conta da pandemia da 
Covid-19, Magoxa refere que a 
música moçambicana encontra-
-se bastante critica para os co-
legas que vivem simplesmente 
da música, porque os eventos 
habituais foram suspensos, mas 
tudo isso agora depende de 
todos nós, pois enquanto não 
tivermos uma postura diferen-
te, nada irá mudar, para que 
os artistas voltem aos palcos. 

“É preciso acatar as nor-
mas da nova realidade no nos-
so País e do mundo inteiro, 
que são as mascaras, cumprir 
com os horários, assim acre-
dito que tudo irá mudar e vol-
tará ao normal e chegaremos 
até onde almejamos chegar”.

“Quero salientar, fiquem 
a espera de bons trabalhos, 
varias participações nacio-
nais e internacionais conta-
ram com os novos trabalhos 
e um álbum físico em breve”. 

Magoxa convida a todos 
para procurar e pesquisar os 
seus trabalhos nas redes so-
ciais. Facebook: Magoxa Ar-
tista, o seu fã clube Magoxa, 
no Instragam: MagoxaOffcial. 
Assim vão trocando expe-
riências, podendo descobrir 
uma e outra coisa do Magoxa, 

silVino Miranda

Augusto Dimande, conhe-
cido pelo seu nome artístico 
Dimas, foi um músico do géne-
ro Marrabenta e aficionado da 
Soul Music, sendo então desta-
co como um dos cantores mais 
populares de Moçambique. 

O artistaperdeu a vida no 
dia 29 de Julho na Cidade de 
Maputo, vítima de doença. O 
cantor completaria no passado 
13 de Agosto 65 anos de idade, 
deixando assim um grande va-
zio para a cultura moçambicana. 

Dimas era um aficionado da 
Soul Music, que marcou a sua 
iniciação musical, na década de 
1970, em Maputo, sua terra na-
tal, tendo mais tarde se dedicado 
ao género musical Marrabenta 

e outros ritmos moçambicanos. 
Em meados dessa déca-

da, Dimas teve o privilégio 
de trabalhar com os incon-
tornáveis Alexandre Langa e 
Fanny M’Pfumo. Com Lan-
ga, em particular, colaborou 
nas formações Sunlight (tam-
bém conhecido por ‘A Luz 
do Sol’ e “Quarteto 1001”.

Apesar de ter participado 
em inúmeros êxitos com os 
cantores acima supracitados, 
Dimas atingiu o pico da po-
pularidade na década de 1990, 
quando lançou temas como 
Txotxoloza e Hlomulo, que 
foram distinguidos no Ngoma 
Moçambique, principal pre-
miação nacional de música, 

organizada pela Rádio Moçam-
bique, tendo então vencido o 
premio “Ngoma Moçambique”

Os dois temas foram inclu-
ídos em colectâneas. O Txo-
txoloza ganhou uma versão 
do guitarrista moçambicano 
Amável Pinto no disco EU.TU.
PIA, de 2013. Um dos mo-
mentos marcantes da carreira 
de Dimas foi a participação, 
em 2014, no disco “Tributo a 
Alexandre Langa”, interpre-
tando “alunya”, com a cum-
plicidade do baixista Nando.

Dimas, que era também 
gestor de recursos humanos, 
investiu na produção de discos 
de outros artistas, tendo para tal 
criado a Diamante Produções.
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 “Na minha arte transmito sentimentos, sejam 
verdades ou metáforas” – Gta Doente 

MussaSupeta, mais conhecido pelo seu nome artístico Gta 
Doente, nascido na Província de Cabo Delgado, Pemba, residen-
te em Montepuez. Estudante da UniRovuma e músico pratican-
te dos géneros Hip-Hop, Rap; Afro Naija e um pouco de R&B.

“Bo m , 
n a 
a r t e 
q u e 
e u 

prático, sendo que é a músi-
ca, é uma arte que expressa 
sentimentos algo em que você 
escreve a sua verdade ou uma 
metáfora transmitindo-a”. 

A sua arte é importante 
porque faz parte da cultura 
moderna, visto que a música 
ajuda na tristeza e no Passa-
-Tempo. Transmite a nova for-
ma da juventude, em que e o 
que podemos fazer,ser, amar.

Quando criança, Gta Doente 
cantava músicas e ficava muito 
tempo trancado no quarto a es-
cutando vários estilos musicais, 
aos 11 anos de idade entra para 
oestúdio, mas foi aos 18 anos 
que frequentou pela primeira 
vez um estúdio profissional.

O artista conta actualmente 
com uma EP já lançada no mer-
cado, EP esta lançada nopassa-
domês Julho. A EP é intitulada 
“ Próprio Fogo”, que conta 
com 7 faixas. A EP encontra-
-se disponível no site: https://
sangra9dades-music.blogspot.

Em 2017 o artista parti-

cipou do concurso Vodacom 
Turma Tudo Bom, trata-se 
de uma competição escolar, 
onde as escolas são seleccio-
nadas a partir das Províncias 
para a fase regional e, pos-
teriormente os melhores são 
apurados para a fase nacional. 

“Nem todos tem ideias 
são fracas apenas alguns es-
tão se ficando nos estudos e 
não somos iguais pois pode-
mos fazer melhor que vocês”.

Na sua visão o Ministério 
da Cultura não tem apoiado a 
todos os jovens artistas, porque 
muita das vezes quando aparece 
uma oportunidade para actuar, 
o artista deve pagar algo, o que 
seria de borla, sendo assim mui-
tos jovens subornam o Ministé-
rio da Cultura para aparecer nos 
shows, entre outros lugares.

“As dificuldades que en-
frento são problemas de finan-
ciamentos, pois o Rap é olhado 
como forma de se marginalizar 
então é difícil ter condições 
para apoio, sabendo que o país 
tem os seus favoritos então 
torna difícil alguém ter algo 
apoio porque para você ser co-
nhecido deve ir a capital, ou 
seja deve sair da sua cidade se 

deslocar para outro então é dos 
problemas”, sublinha o artista.

No seu tender, o cená-
rio actual da música tem sido 
meio complicado, pois sem 
actuações os músicos apenas 
tem vendido as músicas, mas 
não chega a ser suficiente, en-
tão torna difícil o consumo do 
produto e nem todos compram.

“Aconselho a todos os jo-
vens que continuem com seus 
sonhos cedo ou tarde vão con-
cretizar pois desistir não é a 
solução para cada obstáculo 
existe uma solução, e gostaria 
que o ministério da cultura aju-
dasse nós pois nada se conse-
gue sozinho é preciso uma mão 
para se levantar nas quedas”.

silVino Miranda

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

“Nem todas 
as ideias são 
fracas apenas 
alguns estão 
se focando nos 
estudos e não 
somos iguais 
pois podemos 
fazer melhor 
que vocês”
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Governador do Banco Central defende 
boa conservação da moeda nacional 

Repovoamento depende das condições 
de segurança e infra-estruturas 

O governador do Banco de Moçambique, Rogério 
Zandamela defende a boa conservação da moeda nacio-
nal por parte de todas camadas sociais do país de modo 
a contribuírem e assegurarem que as futuras gerações 
conheçam e preservam os símbolos da história moçam-
bicana, para além da identidade e soberania nacional.

O governador 
do Banco 
C e n t r a l , 
R o g é r i o 
Zandamela 

falava recentemente na cidade 
de Chimoio, província cen-
tral de Manica, por ocasião 
da cerimónia de inauguração 
da praça do metical, a segun-
da do país, depois da primeira 
na cidade da Beira em Sofala, 
inaugurada no ano passado. 

Rogério Zandamela afir-
ma que a inauguração desta 
infraestrutura, insere-se num 
conjunto de acções que o 
Banco de Moçambique tem 
levado a cabo, com o objec-
tivo de contribuir para valo-
rização da moeda nacional, o 
metical, assegurando que as 
gerações actuais e futuras co-
nheçam e preservam os símbo-
los da história moçambicana. 

“Com esta praça circundada 

por outros belos monumentos, 
revestido de um elevado sim-
bolismo histórico-cultural, jul-
gamos estarem criadas as con-
dições necessárias para que os 
munícipes desta belíssima cida-
de possam usufruir deste espa-
ço de lazer”, disse Zandamela. 

Com a inauguração desta 
infraestrutura, Rogério Zanda-
mela afirma que a acção revela 
o comprometimento do Banco 
Central com o projecto de im-
plantação de praças do metical 
em todas as capitais provinciais 
do país, “quero apelar aos cita-
dinos desta urbe a conservação 
e a preservação desta praça do 
metical”, apelou Zandamela. 

A praça do metical implan-
tada na cidade de Chimoio, 
possui uma arquitectura mo-
derna, pois vem trazer nova 
imagem a esta urbe e, para a 
sua construção teve a parce-
ria do Conselho Municipal de 

Chimoio, liderado pelo edil 
João Ferreira que procedeu a 
inauguração da infraestrutura. 

Após proceder com a inau-
guração, João Ferreira dis-
se que o acto traz um marco 
importante para a cidade de 
Chimoio, uma vez que esta 
urbe está empenhada no cres-
cimento em termos de infra-
estruturas, concretamente vias 
de acessos e praças, oferecen-
do assim para os munícipes, 
uma melhor qualidade de vida. 

“Estamos conscientes 
que este empreendimento 
irá oferecer aos nossos mu-
nícipes e visitantes mais um 
local para que passem com 
qualidade os seus momen-
tos de lazer”, disse Ferreira. 

O edil de Chimoio afir-
ma ainda que o município 
tem grandes desafios de fa-
zer melhor a imagem da ci-
dade e transforma-la numa 
cidade inteligente, por isso 
que pede apoio de todos qua-
drantes da sociedade, para 
investirem nesta cidade con-
siderada como de futuro. 

“Nós os munícipes de Chi-
moio estamos orgulhosos por 
sermos a segunda cidade do 
pais a beneficiar desta inteli-

Kelly Mwenda

O repovoamento da popu-
lação nos distritos que haviam 
sido ocupados pelos terroris-
tas dependerá fundamental-
mente das condições de segu-
rança que estiverem criadas 
naqueles lugares. Segundo o 
demográfo, Ussene Hassamo 
a expulsão dos terroristas nas 
regiões de Mocimboa da Praia 
e Palma, na província de Cabo-
-Delgado não significa o re-
gresso definitivo da população.

Há aspectos que o governo 
deverá tomar em consideração, 
introduziu o demográfo exem-
plificando que um dos quais é a 
reinstalação de serviços básicos, 
outrora destruídos e o exemplo 
disso são os serviços de saú-
de, energia, água e educação. 

Só com estes aspectos po-
derá haver um provável regres-
so. Mas, o governo deve garan-
tir segurança até que os locais 
estejam totalmente pacíficos. 
A população fica onde há paz.

O demógrafo alerta para 
que qualquer movimento instá-
vel ou que perigue a integridade 

da população, ela regressa aos 
locais considerados seguros.

A fonte realça ainda que 
não se pode prever o tempo do 
repovoamento da população, 
tendo em conta os aspectos 
descritos no anterior parágra-
fo. Mas, argumenta ainda que 
o regresso não esta refém ape-
nas a invasão, as questões bá-
sicas precisam ser acauteladas.

Refira-se que a província 
de Cabo-Delgado registou um 
universo de 800000 desloca-
dos em consequências de ata-
ques terrorista que afectam a 
província desde o ano de 2017.

Num outro diapasão Us-
sene Hassamo refere que os 
distritos afectados pelos ata-
ques podem assistir nova-
mente o boom do turismo. 
Contudo, caberá ao governo 
implantar infra-estruturas que 
possam atrair. Por exemplo, 
o empresário quer implantar 
uma instância, se as condi-
ções de estrada, agua e outros 
factores não estiverem satis-
feitas, claramente vai adiar.

gente prestação de banco de 
Moçambique de implantação 
de praça de metical e permita-
-me endereçar a nossa palavra 
de gratidão. Queremos apelar 
para que cada um de nós faça 
o seu máximo para mante-
-la bela, limpa e cuidada para 
sempre”, disse João Ferreira. 

Para além de ser uma ar-
quitectura moderna que traduz 
a ideia da moeda nacional, a 
praça do metical implantada 
em Chimoio possui plaquetas 
com mensagens de educação fi-
nanceira, além de ser um lugar 
de lazer, onde todos cidadãos 
podem se instalar livremente. 


